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RELATORIO DOS TRABA LHOS DO SE NA DO MINEIRO EM 1892 

Convocado extraordinariamente o Congresso :\1ineiro por acto da Pre~iden cia d,-, Estado, de 20 de janeiro, 
para o dia 10 de março , afi m de tomar conhecimento do aviso do Ministerio da Agricul tura, sobre a constitu-
cionalidade do imposto de consumo contemplallo no orçamento estadoal para o exercício vigente, só poude ter 
logar a su a installação á 12 do referido mt:z, visto não ter antes se reunido, na. capi tal, numero legal de Con-
gressistas. 

Encerrada a sessão extraordinal'ia Pm 23 de março. continuou o Congrt'sso , a datar de 24, os trabalhos 
da I .• sessão ordinaria adiada em data de 2 1 de novembr'o do anno passado, sendo mais uma vez prorogada 
até o dia. ~O de abril por indicação da Camam dos srs. Deputados approvada pelo Senado em sessão de 30 
daquelle mez. 

Encerrada como foi a 1.• sessão ordinaria do Congre.;so em data de 20 de abril, foram in iciados os tra-
balhos da 2.• a 2 1 do mesmo mez e encerrad.t a 2 1 de julho, preenchendo-se deste modo, o periodo legislativo 
determinado pelo artigo li da Constituição. 

Durante todo esse periorlo, isto é, de I 2 de março a 21 de julho, o Senado occupou-se de diversos assurnptos 
que ti v eram andamento e solução pela forma seguinte : 

PROJECTOS SANCClONADOS 

Determinando quaes os cidadãos que tem o direito de voto ; 
Auctorisa.nuo despesa para acqu isição de um predio para as sessões do Senado; 
Elevando á cathegoria de cidades todas as vi llas que forem sédes de comarcas ; 
Incluindo na relação annexa a lei n. 11 de 13 de no vembro de 189 1 os municípios de S. Sebastião da 

Pedra Branca Passa Quatro ; 
• Appro va ndo as modificações feitas pelo governo ao contracto celebrado com a Companhia Estrada de 

Ferro « Oe.~te de Minas» ; 
Revogando os artigos 26 e 27 da lei n. 19 de ~6 ele novembro de 189 I ; 
Regulando as concessões de terras devolutas; 
Modificando a tabella para a cobrança de imposto sobre aguas e exgotto.,ii da Cap:tal ; 
A uctorisando despeza com o augmento do edificio do ln ternaio de Barbace& e montagem de la borato rio~J de 

sciencias naturaes ; 
Orga nisando o serviço policial ; 
Determinando o modo porque deve ser arrecad<1 da a renda proveniente ele custas j udiciarias ; 
Concedendo favores para a in troducção de trabalhadores ruraus na lavoura do EJtado; 
Approva ndo diversos creditos supplemen tares aber tos pelo governo a varias rubeicas J o ort;amento de 1891 (2) ; 
Regulando as ferias f'orenses ; . 
Fixando a força publica para o exercício de 1893 ; 
Auctorisando a modificação ou resci~ão do contracto celebrado com o Govet•no da t:nião para a arrecadação de 

rendas estadoaes ; 
Auctot·isando a a l>ertura de di versos credi tos a varias rubricas do orçamento vigente ; 
Orçando a receita e fi xando a despeza do Estado para o exercicio de 1893 ; 
Modificand o a lei sobre a lmprt'usa do Estado ; 
Refot•mando a instrucção publica .. 

PROJECTOS lNIC!AlJOS NO SEl\ADO E PEl\lJEl\TES DE Al\fLD!El\ fO 

N. 7- Al terando o regimento interno do Senado. 
N. li - C:reando cadeiras de agmnomia e tachygraphia no Internato do Gymnasio :\I ineiro. 
N. 15 - Concedendo favores ás inclustrias. 
N . 26 - Isentando elo conc;.trso os magistrauos que não foram approw itat!·)s na no,·a or;::a nisa•;ão judiciaria. 
N. 28 - Auctorisanc!o a concessão de prem 'os a expo~ i tores mineiros. 
N . 29 - Creando o bacharelado na Escola de Pha l'lnacia . 
N. 31 - Regulando a exploração de minas. 
N. 32 - Auxil iando di versos hospitaes. 
N. 33 - Auxil iando estabelecimentos de i n~tl' ucçào. 
N. 35 - Regulanuo a remoç-ão de magist radl>:' . 
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PROJECTOS 11\'lCIADOS NA CA~fARA DOS DEPt;TADOS E DEPENDENTES DE ANDAMENTO NO SE:\TADO 

N. 3 - Au?torisando 3: concessão de fa vores a empresa que contractar a t - d sede do municip io do Peçanila. cons rucçao e uma no va cidade para. 
N. 
~ . 
N. 
~ -

~ - Aux1 lando dt versos collegios de orphans. 
'? - Auc:torisando a concessão de fa vores para a constrw::ão da Estrad d , · · · ~ - Concedendo fa vores aos ·~ontractan tes da Estrada de Ferro de il~on~ Ferro de Patos as d iVIzas de Goyaz. 
1 - A uctorisando o croverno a conceder pri vileaio para t · _ es C!aros ao Salto Grande. · d d h" · · o a cons rucçao de um'l Estrada d F parti~ o e T eophtio Ottoni. Ya se entroncar na de .Montes Claros ·. _ . e erro que, 

~. 9 - Auctoris~ndo a concessão de privilegio pua a construcç·ão de uma e~t d dem" S. Joao Baptista . 
co!, nt ter á Borda d<> r-Iatta . ' ra a e 'erro que, partmdo de Cara-

N · 10 - Fazen~o igual a uctorisação pam a construcção de uma estrada d ti Ler a Cachoeira Alegre. e erro que, partindo de Tapirussu , vá 
N · 12 - Concedendo garantia . de juros para a construcção da estl'acla de ~ « Paraopeba » , v<t a. sel'ra Jas Araras. erro que, partindo do ponto terminal da 
N · I ~ - Franqueando ao transito pu blico o porto do Barreiri n l10. 
N · lo - A ltJctodt'ISdan1o a co ncessão de pl'i vilegio á em preza de obras publicas ele Minas para a constr - d 

ra a .e ,erro de Ouro Preto ao Peçanh a . ' ucçao a es-
N . lô- F d 1 aczetn 1~ Igua auctorisação pua a construcção de uma estrada ele fe rro que partindo de p · 1 · a a ao. ' mm 1y, va a 
~ : ~~ - 1uctorisan~o a concessão de privilegias para a exploração de areas a uriferas no ribeir'lo do Carmo. 
N . 

29 
- I de orisan o o pagamento de todas as ubras contractadas e em execução ' 

9
: - n ultando a Ricardo Peregrino de Queiroga. · 

N · :co - Revogando o paragrapho un 1co elo a rt, 167 da lei n . 18 . de ~8 de no vembro de 1 ' !) 1 
N · 26 - AudctoFr.Isando. a conc~são de privilegio para a construcção de uma estrada de ferro. C[ue 

e ora, va a estaçao de Santo Rita de Jacutin~a. , parti ndo de Juiz 
N · 27 - A~~1t~~~~~ii~goot:~gi~za com a abertura de uma estrada de rodagem entre s. ~liguei do Jequi tinhonha e 

N. ~8 - Auctorisando a uuxili o ao Lrceu de Artes e offici os de Out·o Preto . 
N · _9 - Al:mdll:do cred1to extraordmar10 para pagamento ele despezas co m 0 serviço de catechese e · ., . - d m ws. · cr v1 JSaÇ'aos e 
N · 3

3
0
1 

- Isentando de impostos os productos lacteo> similares aos do extranaeiro 
N. - Regula.ndo a concessão de pr ivilegias. o · 
N · ~3 - Aucton::ando o governo a entregar aos Sa lesJanos o proprio que ossue na c h · 
N. 34 - Conc~dendo gar~ntia de jurus de 6 o/o para a construcção da estrada de ferro J~i ~~J rta· dot Cdampo. 

N. 
N. 
N. 
N. 
N . 
N. 

nhmro Theophtlo Benedwto ottoni. n r ac a a com o enge-

PROJECTOS REMETTIDOS A CAMARA E QUE DEPENDE~! DE SOLt;Ç:\0 

8 - Faz~ndo a lterações na economia interna e externa do Gymnasio ~'l ineiro (1891) 
14 - Creando um cur~o espeCial ele tachygraphia (1891) · 
16 - Creanclo uma caixa economica do Estado (1891). 
2 1 - Regulando o serviço sanitario do Estado. 
22 - Regulando as remoções de magistrados. 
23 - Auctortsanclo a concessão de premias a cultivadores de plantas textis. 

PARECERES 

PARECERES DAS DIFFERENTES CmHIISSÕES APPROVADOS 

Commisslio de Constituiçlio e Poderes 

Sobre o offi~io ~o sr. conselheiru Affonso Augusto Moreira Penna, renunciando 0 mandato de senado 
Sobre a mdr?~Lçao da camara dos srs . de~utado~, prorogando os trabalhos do congresso, r . 

_ Sobre o offiCJo e que o ~r. sena.dor Joaqmm Jose de Oliveira Penna communica não pod ·, 
soes do senado e p~cle uma licença por tempo indeterminado. er comparecer as ses-

Sobre o requerimento em que o sr. senador Manoel Ignacio Gomes Valladão pede uma licença por 30 dias. 

Commissão de Justiça e Legislação 

Sobre a representa ção em que o juiz de paz de Sabará pede a interpretação da lei n 90 d 
1891, na parte referente a apurações de vereadores, de membros do conselho districtal e. ·~iz ~26 de novembro de 

Sobre o offic10 em que a camara municipal de S. Carlos do Jacuhy diricriu ao •en d J ~s e paz. . 
da sessão em que aquella camara deliberou rever os limites de seu municipio . " a o envtando a copia da acta 

Commissões reunidas de Constituição e Poderes e de Finanças 

. Sobre o parecer das co_mmis_sões ?e Constitui~ão e lle orçamento da Camara dos s . 
ObJecto da mensagem prestdenCJal, h da por occastão da abertura da ses•ão extrao d' rs. elDepcutados , relatt v o ao - r marta o ongresso . 
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Commissão de Instl't!cçao P ublica 

sobre a represen taç-ão em que a Camara Municipal de Pitanguy pede a fundação, na me~ma cidade, de um esta-
'--•ecimento de instrucção secundaria. ou ele uma escola superior . 
""' Sobre a petição em que o porteiro da Escola Normal da Capital solicita elevação de Yencimento~. 

Sobre a represen tação em que os professores do Sul de Minas pedem a t.: gmen to ele venci mentos. 
Sobre a proposta em qu e o Reitor do Externato do Gymnasio Mi neiro pede a divi:;ão da cadeira de mathemati-

cas elementares. 
Commissiío de Obras Publicas e colonisaçiio 

Sobre a indicação em que o Sr. Sena.dor Carlos Alves pede para se rep eesentae ao Congt·esso Fedei·al no sentido 
de promover a introducção de trabalhadores asiaticos . 

Commisslio de Policia 

Sobre a proposta feita pelo cida1ão João Francisco de Paula Cast ro para a pu bl[caÇ'ão de debates e cn1 1 ll l > 
Senado. 

0FFICICS DA :-: ECRETARIA DO 1:'-!TERIOH. E:'-!VLI.DOS AO SE:'\ ADO 

De 23 de janeiro. commun icando que, por acto de 20 elo mesmo mez o Sr. Dr. Presirente do Estarlo, usando da 
attribuição que lhe con fere o ar t . 57, n . 6, da Constituição, convocou ex traoed[nariamente o congeesso para o dia lU 
de março , afim de submetter ~~sua deliberação o aviso do Minister io da AgricultuJo sobre o imposto de consummo 
que figur a no orçamento estadoal. 

De li de fevet·eiro. enviand o 25 exempla1'es do r elatorio apresentado ao sr. dr. José Cesario de Faria A h· i rn, em 
25 de junho do anno passado , pelo sr . dr . Anton io Au gusto de Lima, ex- govemador do Estado, afim de serem üis· 
t ribuidos pelos Srs . Senador es e para uso da Secretar ia do Senado . 

De 20, communicanclo que foi designado o predi o da Int::ndencia Municiprl para as sessõe> elo Senatlo na proxi-
ma reunião, devendo a lntendencia celebrar suas sessões no predio em que funcciona a Secretar ia da Agr·iL: ul tm a 
que vai ser clesoccupado por ter ele passar-~e a mesma secretaria para o predio do cidadão João Francisco de Paula 
Castro . De 10 ele mar ço , enviando 30 exemplares da collecção de leis promulgadas pelo Congresso, em o anno passado, 
a fim de serem distribu idos pelos Srs. Senadores e para uso da Secretaria elo Senado. 

De 21 , enviando, de ordem do Sr. VIce- Presidente do Estado, a proposta. do Reitor elo externato do Gymna~ io 
Mineiro sobre a divisão da cadeira ele mathematicas elementares do mesmo estabelecimento. 

De 26, enviando, em satisfação à requ isição do Senado, as in formações prestadas sobre o numero de con teactos 
celebrados ex-vi dos ar tigos 26 e 2í da lei n. 10 de 26 de novembro do anno passado. 

De 28, communicando, em satisfação it requisição do Senado, que as despezas efl'ectuadas com as obras do ~di fi-
ei~ onde funcciona a Camar a, el9s Deputados elevaram· se a 11-!:056$392 r éis, inclusive a ornamen taJãO e molJil[a do 
ed1ficio. 

De 6 de abril , informando, em satisfação tt requisiÇ'ãO do Senado, que não foi reconhecida e nem ap provacl<t pelo 
g~verno a fusão da Companhia Leopoldina com a companh ia geral ele E:stradas d.e. Ferro, e que por conseguin te não 
fm pago o respectivo imposto ; que quanto aos meios de que dispõe o governo pd'!"a appl icar a clausula 17," do con-
tr_3Lcto de 1~ de agosto ele 1884 estão elles indicados implicitamente na refe!'ida clausula e na seguin te, e que quando 
na~_foremJulgado~ sufficien tes, ao corpo Jegishü ivo compete prover a respeito ; e qu e finalmente o govemo da 
Umao nenhum a proposta fez á Presidencia do Estado relativamente a fusão dessa. companhia . 

. De 13! enviando o em que o Sr. Dr. Secretario das Finanças declar a que pam festejar- se officialmen te o cente-
narw de Trradentes, é preciso que o Congresso vote o necessario credito, visto não haver no orçamento vigen te verba 
para accorrer a estas clespezas. 

De 23, enviando o quadro da população das comaecas elo Estado. fomecidos pela commissão de Esta.t istica , con-
forme os r esultados do recenceamento federal, conhecido ate esta data. 

. De. 4 de mato, ~nviando , em satisfação á requisição do Senado , os quadi'os e regulamentos relati \·os ao ensino 
pnmano, secundar10 e superioe. 

I?~ 16, ~n via?-~o por copia , as in formações prestadas pelo delegado ele p:>licia de S. João ~epomuneno, a respei to 
da dihgenCJa policial efl:'ectuada naquelle municipio para a prisão de um dos dieectores ela companhia « Estrada de 
Ferro Geral » 

. De 24, informando, em satisfação á requisição do Senado, que o governo nenhuma concessão de ter eas das 
existentes no Bello 1-Iorisonte fez ao Banco Viação, constando entretanto que o r eferido Banco alquit'JU all i 
algumas terras do d01rinio part icular. · 

. De 27, com~u_nicando que o sr. dr. Vice-PI'es iclen te elo Estado em datas de 24 e 25 do mesmo mez, sanc-
cronou .as proposiçoes ns .. ~3. e 14 eleva ndo a cathegoria de cidade todas as actuaes vi llas, sedes de comarca 
e_declatando 9.ur . os mumcipios de s. Sebastião da Pedra Branca. e Passa Quatro ficam compreht- nclidos na rela-
çao annexa a . ei n. 11 de 13 de novembro do anno passado . 

De 4 de JUnho commumcando, ele ordem do sr . dr . Vice- Presidente do Estado, que ofli cialmente nada 
consta .:b~ o ~:~to da deposição do juiz .s\lbstituto ~a Formiga , J:>acharel Nelson Tobia_s de . Mello e q_ue 
a resptaer ·aJd ex I., lO , po~d duas vezes do JUI Z de direrto da respectiva comaeca , mformaçoes nunucwsas e cu·-
cums nc1 as par!l- provi enciar como no caso couber . 

De 7, commumcando que, em data de 2, foi sanccionada a proposic;ã.o de lei n. 15, a ;lproYantlo o acto do 
governador do Estado, . de 24 de a brtl de 1890 m xlificativo do co nti·a to celebrado com i.\ eompan hia Estrada 
de Fel'ro « Oeste de Mma.s. » ' 
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De 8, enviando o em que a Inspectoria Geral de Instrucç-ão Publica representa ~obre a inutilida.de já 
por ella veri ficada dos Jogares de superi ntenden tes do ensmo. creatlos pelo decreto n. 5 10 de 23 de maw do 
anno p:1ssado. . . . _ 

De ig ual data, communicando que a 4 do mesmo mez fot sanccwnada a pr0pos1çao n. 16, r e vogando os arts. 
26 e 27 ela lei n . 19 de 26 de no vembro do anno passado. · 

De 21 en viando em addita me11 to ao de 4 J.o mesmo mez, copias das informações ministradas a cerca da. 
dep Jsição 'de juiz substituta da comarca da F.ormiga,. bacharel Nelson Tobias de Mello. . _ . 

De 25. en viando. de ordem elo sr. clr . VICe -Presidente do EstaJ.o, acompanhada ele mformaÇúes da mspe-
ctoria Gera l da Inst ru cç;."io Publica, uma reclam::.<)io elo Presidente Li a camara mun icip!l-1 de Ou!'o PJ"eto em 
que declara não cumprir a disposição do decreto de 1. 0 de dezembro de 1890 que conferw ao~ pr~tdenLes das 
municipalit!es a cathegoria de inspecto:es mun1c1p.aes, a~m ~e que o Senado a tome na constderaçao que me-
r ecer, visto como o assumpto escJ p~t a eomp :Otent.: ta constt~ucwna l do governo. ~ . 

De 9 de jul hJ envian uo, em saüsfal,'ao a rey_uts t<;ao do Senado, o quadro demon:stratl vo das obras ac-
t ualmente con tracta tlas e em execução. De 15, en \·ia ndo igualmente, em satisfa!,'ãO á requisi<;ão do Senarlu. de 16 ele setembro do a nno passado, co-
p ias dos doeu mentos r efet·en tes as di vi:;i1s de:; te co.u E6ta,do de S. Pu ulu. 

0FFICIOS DO SR. !. 0 SECRETARIO DA C.\)L\.R.-\. D03 D2:''CT.-\.D:JS D!RWIDOS AO SE:\' .\.0 0 

De 9 de m<1rço, commu nicanclo não ha ver ainJa na capihl numero sufficiente ele Deputado:; para a abertura 
do Congresso. . . . . ·- . , 1 - d· • :- t cl'd · De 15, m viando por copm a, mensagem prestdencml lida par accastao ela m:stal açao a, se,sao ex raor 1 ar1a 
do Congrtsso . . . _ . . - to b t· De 19 en viando in- ualmente por cop1a o parecer das co:nmt8soes de Constttmçao e orça men so re a cons 1-
t uciona tid'acte do impo"sto de que trata o art . 2.0 § 2.0 e 12 ela lei n . 19 de ~6 .te no vembro do a nno passado . 

De 2 1, commu nica ndo que, te nLlO ja si<! o resol ~ida a que~ tão sob re o 1mp:st0 de c~nsummo, 9acha-se prompta. 
aquella corporação para recomeçar as sessoes adtltadil.S em vtrt ude da mcllcaç tO approvada em L . ele novembro do 
anno pas:<ado . . . - . b 1· t t 1 · , 1 De 22 co mmu11 icanLlo ter sido ap prova.do e remettldo a sancçao o p ro.;ecto n . 17 so. re a 1s .amen o e ettora . 

De 29 commu nicando ter sidJ app rov::tda um:1. indicaçiio do sr . deputado Bernardmo de Lun::t , promganuo os 
t rab:1lhos da actua l sessão do Congresso até o dia 20 de abri l. 

De 26 . de abri l, commun icanclo que fu ra m eleitos para membros da. mesa ela mesma Cama~a os S.1·s . . Drs . Octa-
v io Esteves Ottoni -- Preside11te · Levindo Ferrei ra Lopes - Vice-Presidente; Dommg~s RoJt•tg ues. Vwttl -. l.o Se-
cretario ; Linclolph'l C~ etano ele Souza e Sit ra- 2." Secretario, Simão da Cunha Peretra e Eug:e nJO StmphciO de 
Saltes- sup ~len tes el os Secretarias ; para os lagares de advogado e St_Ipplente de que t:ata a Le1 n. 18 de 28 de 
novembro do anoo pa,Jsadu - os Srs. Levindo r:e r-re it'a. Lopes e Bt!rnardmo Au;;usto t.l~ Ltma , e pMa as va5as cl )S 
Srs. Qlynt ho Maxirniano de ;\1agalhães e Arist tdes Godoft·edo Caldetra , no Trtbunal J-Ulgador- os Srs. D<tVHl Mo-
retzhon Campista e I-Ien rtque Aug usto de Oltvelr·a DllllZ. ·:c ____ . , · " , 

De 27, en vian.Jo poe cop1a a mensag::! m llda p:J r occasmo da ab:~r tura da 2 .a se,sao ordmaua do Con"re.so 
Mineiro. · t t ·ct · ·t ·' 1 De 28, de vo! vend o o proj 3d o n. 14 sobre terras devoluta.s do Estado, YlS o erem SI o r eJCl auas pe a camara 
as emendas ns . 2 e 14 oti't~recidas pelo senado ao mesmo proJecto. . . 

De 2 de maio submet,tendo á appreciaçã.o elo Sen::tdo um r eq.uertmento verbal do sr: deputado Bernardt.no 
de Lima, pellindo a nomeaçã.o tle uma commissão mix ta, in ~umbtda de estudar os metas de umficar as dis-
posições das leis do Congresso . . . . • . . De 4, enviando 0 projecto n. 1 que eleva a cat hegorm de ctdades toclas as actuae, v!llas, sedes de comarcas. 

De 5, enviando os pr-ojecto8 : . . _ . 
N. ~ Sl)b ~e Imprensa do Estado ; n. 3 sobre a construcç;.w de uma nova Cl?acle ou melho:amento da do 

Peçanha ; n . 4 sobre a uxilio á collegios de ot·ph!lns ~ 11; 5_ .sobre uma estra.Ja ele 1erro que, partmdo de Santo 
Antonio de Patos, vá às divisa,; de Goyaz, em dtrecçao a \ tlla Fot·mosa. _ ~ .. 

De 6 en viando os projecto3 ns, ô e 7 concedendo f a vore~ aos contr-actantes d'l construcçao da e,trarle de. ler ro 
de Montes Cla ros ao Salto Grande e privi legio a Mir!'n Lati(: e outro para uma estrada de ferro que va en-
troncar- se na de Montes Claros , na cidade de S. .Joao Bar,ttsta. . . 

De 9, enviando os projectos ns. 8, 9 e 10, o prtm ·~tro m~e:pr~tando a le.1 n. li . de. 13 de novef!! bro do . anno 
passado ; 0 segundo autorisanclo o gqverno a conceder prt v~tegw a J~aqutm de Ohvetra. e a ~ennque Edmundo 
Renault para a constru.cção de uma est~.cla de ferr:o qne. partmdo ela villa_ d~ Caracol, va ter a Bord~ da ~atta, 
e 

0 
terceiro auetJrisando igual r.oncessao a FEanmsco Soare_s. Valente Gu,~ao. e , ou_~ro para a , ~n,trucçao. de 

t a" a ele fer ro que partindo da Estaçao de Taptrus,u ou da de C) sneLro,, v a ao Hom Jesu, da Caclioetra. uma. es r ,, c ' · d. · · De 16 enviando o projecto n. li sobre custas JU tc1arms. . . . 
De ; " ~ai da ta enviando 0 projecto n . 12, concedendo garantia d_e JUros, durante 30 annos, sobre o capttal 

n ecessari'o. ao c~ronel José An tonio de Almeida, para a ~o~strucçao. de uma estrada de feno que, partmdo 
do ponto termina l da estrada de ferro. do Paraopeba, va !ls dtvtsas de Goyaz, na serr:a. das Arctras .. .. 

De 18, enviando 0 projecto 11. 13, tranqneando ao transtto publlco o porto do Barr emnho, no R10 Grande, 
n1s di visas deste Esta-lo com o de S. Paulo. . . . 9 - ., . , <> De 1 g en vi:wdo os pr·ojectos ns. 14 e 15 - o prtmetro .revogando os ar tigos -6 e 2'. ua lei n. I 9 :I e - 6 de no-
vembro d~ anno passado, e 0 segundo auctorisanclo _o Prestdente do E~t~do, a. conceler a. ( m.~~·~nza de . O~ea,s Pu-
blicas de Yfinas garan t ia de jures de G u/o, dlll~ante 2o annos, sobre o cap1tal mlx1mo de .30:0,J.J. ... )J0 por ,, 1tometro 
para a construc.,:ão tla E$tra cla de Feer·o de Ouro Preto ao Peçanha. 
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De 20. communic<tndo qne, para as vagas v~rificarlas nas commissões mixtas em virtude de renuncia do man-
dato feito pe~o~ Sr~ . Olyntllo :\~.axtmo de ~Iagalhaes e lldefonso .:\ I~rei!'a de Fari.a AI vim foram nomeados para a com-
miscáO ~e prt vil~gws o Sr . Le> melo ~erretra Lopes, par~ a. de h!fittes o Sr_. Sabmo Barbosa Junior e para a ele cir-
cumscrtpçoes elettoraes os ~rs . Henrique Au~usto de Oh V~Jra DllllZ e Sabmo Barro:. o Junior . 

oe 23, envtando o .PrOJecto n. 16 auctortsando o Presidente do Estado a conceder a Antonio Leodoro da Rocba 
e outro, ~u a quem mawres van tagens olferece: , pr ivilegio para a construcçáo de uma estrapa de ferro que, par-
indo da c!dad_e do Pw.mhy va en troncar-se na lmha de Catalão da Oe:lte ele Minas , nas immediações em que atra-
vessa o rw Sao Franmsco. 

De ~5 , eJ!. viando o ll rojecto n. 17 que a ltera a tabella para a cobrança elo imposto de aguas e exgot tos da capital. 
De 2 de JUnho, env tantlo o projecto 11. 18, S•Jbre força publica. · 
De i~ua l dat~, en viando os projectos ns. 19 e 20, a.uctorisando o P residente do Estado a conceder privilegio para 

ex.(lloraçao
1
cle ~reas aur1feras ao engenhetro Manoel T1motheo el a Costa, e a mandar pagar, pela verba do § 10 do 

arttgo 1.0 t.a 1~1 n. I 9 ele 2? de novembro "do a nno .passado, todas as obr~s contractaclas e em execução. 
De 4, .envtando ?S proJectos ns. 21 e ~2 .sobre te_r tas forenses e sobre mclulto da penna imposta ao cidadão Ricar-

do Peregrmo de Qumroga , e.x-professor pubhco da c1dade do Mar Hespanha. 
De 7, clevolvenclo o proJecto n. 17, sobre r eforma policial, visto terem sido rejeitadas pela camara, as ementlas 

n~. I, 7, 13, 17 '· I 9, 23, 24. 26, 29, 31, 32, 33, segunda parte da de n. 34, a começar das palavras « e adopttra etc. » 
35 e 36, offerectdas .e approvadas pelo Senado ao mesmo projecto. ' 

De 7, commum~ndo_ que, tendo o Presidente e 2.0 secretario daquella camara renunciado os respectivos car-
gos, (oram em substttUJç·ao, ele 1 ~o~ os srs. Levmdo Ferretra Lopes e Augusto Clement ino da Silva, e para o cargo 
de Vtce~Prestdente, vago pe!a elmçao do ~r. Levindo Lopes, o sr. dr. David Moretzshon Campista. 

D~ 1~ual 9a.ta .. commumcando que fo1 accmta por aquella corporação o convite elo Senado para eleger-se uma 
commtss.ao m1x ta mcumbJdll: ele or!l'a.msar o projecto de peculio legal, sendo nomeados os srs. drs. David Campista 
Bernardmo de Lima e Henrtque Dmtz. ' 

De 9 ;communi~ando que, em sessão de 8 aquella corp )ração rejeitou em 2." discussão o r-mjecto n. 15 do Se-
nado, sobre alteraçoes na le1 ele citsamento mvil. 

. De 21, com"m~nicando , e~ virtude •te. requer imento cl~ ~r. t.lepu~do Sever iano de Resende, qu e, por engano, 
detxaram de ~" urar no § 4. do a r t. J.o tn fine, da propostçao de le1 n. 23. sobre orça mento, para o exercício de 
1893, as segmntes pa lavras ; que teem vigorado. 

De. igual da.~a, enviando o projecto n: 24 auctor isanclo o P residente do Estado a despender a te a quantia de 
40:000i;i000 de rets CO!fi o augmento elo ed1ficio do Gymnasio de Barbacena. 

D~ 24, commum_cando estar aquella corporação inteirada de ter sido convocada para :5, ás 11 horas ela 
ma~ha, uma reun.mo do Congresso afim ele tratar ela apurat;ão da eleição a que se procedeu a 30 de ma io 
ultuno, para Presiden te do Estado. 

De igual data, communicando qne a 22 subio á sancção, sob n . 12, o projecto de lei n . l-4, iniciado na -
quella Camara., sobre terras publicas. 

De 25, communica ni.lo que fo i approvada a reclac\ i'iO fin al d<t resoluç;."io n . .!, creando, annexa á ~ec retar ia 
daquella Ca1'f!ara, uma: btbl JOtheca. para uso exclusivo do Congres. o. 

. .De 4 de JUlho, en vtanclo os projecws n. 25 sobre vencimentos ele promotores de ju3tiça não ()'raduados em 
d.tretto. " 

De i~ua l data, envia ndc' os projectos ns. 26 e 27 sobre est rada ele 1erro de Juiz de Fõt•a a Santa Rita 
do Jacu t mga •. e sobre. a estrada de rodagem que de S. ;\'liguei do Jequi tinhonha va a Theoplli lo Ottoni, ou 
ao ponto mats convemente da Estrada de Ferro Bahia e :\Iinas. 

De 5, devolv~ndo o projecto sobre força publica com as emendas do SerM:!o, visto terem sido rejeitadas por 
aquel\a corporaçao as de ns. I, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. 

De 6, e~vianclo os projectos ~s. 2_8, 29 e 30, .o 1.0 auctm:isa~do o a~xilio de 5:000:)1)00 ao Lyceo de 
Artes e Officws c~e Ouro Preto, o 2. a?r:~do _um cr~dt!o extraorchnar1a de lv:000$000 para sa tisfazer as des-
pezas com o servtço ele. eatechese e c1 vtllsrçao. de mclws, e o 3.0 isentantlo de impostos de expor tação 0 leite 
e os producto~ lactevs s1mtla res aos elo extrangetro, exportados pd a fabrica da Mantiqueira ou por quaesc1uer ou-
tras estabelectt.las no Estado . 

De 8, communicando qú~ naquella da ta fo i remettida. a sancção, sob n. 13, o projecto que modifica a 
tabella .para. a cobrança do Imposto ~obre aguas e exgottos ela Capital. 

De tgual data, ~evolvendo o proJecto de orçamento com as emendas do Senado, visto terem sido rejeitadas 
por aque~a corpo!-açao as de ns. I a 9, 12, 13, 15 20, 22 ( l.• e 3.a partes) , 23 e 24 (ns. 15, :2·! , 3 13 e n. 5 do§ 3 ") 
25, 26, 2 t, 28 e 2.• parte da de n. 29, ' · 

De 12, submettentlo a t~pre~iação do. Senado, par~ resolver . a questã o de preferencia, os r equerimtmtos e ma is 
do~m~entos em 9~e o .dr, l\ ommato Jose de Souza Luna e os ctdadãos Lauro Baptista de Oli\·eira e Fra ncisco Co-
bamer I>edem prlVllegw pa.ra uma estrada de ferro do Juiz de Fúra a Santa Ri ta do Jacutinaa . 

De t~ual data, enviando o pr~ject~ n. 3 l_sobre concessão de privilegias. " 
De~~- .commumcar1:clo ter subt~o a sancçao, sob n. 14, o peojecto de lei ~o bre ol'ganisa~ão polldat. 
De t.,ual da. ta, envtando o. pro~~cto n. 32, concedendo ao ~0 varno o ceed1to exkaord i na. r io de 57:3:940$784 réis 

para pagamento de obras pu_bhcas Ja contractadas e em execuç-ão. 
_ ~e 14, devolvendo o proJecto. n. 18, sobl'e instrucção publica, visto terem sido rejeitat.las por aquella corpora-

çao a gutpas das emendas olferec1das e approvadas pelo ~enat.lo , ao ret'el'irlo projecto. 
. De lv,. devol vendo o proJecto n. 19 do Senado, sobee inteoducçã.o de t eabalh<LLloees ruraes na lavo ura do Estado , 

;tJ~p~~J~~~ otferectda e approvada por aquetta corpora~ão um:t emendu suppressiva do§ 2." do art . z.o do re te-

- Da medma data clevol vendo o projecto n. li, sobre custasjudiciaria:i , Yisto ter sido rejeit~1 clo peta mesma corpo-
raçao a umca .emenda otferecicla e app:o vaJa pelo Senado . 

. De 18, en vtando, sob n . 19, um proJecto que autor isa o governo a ent:·egar aos Salesianos o proprio do Estado 
extstente na Cachoeira do Cam po, 
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De 10, pedindo, por copia ou em original. o mappa existente na secretaria do Senado, das cadeiras de instruc-
~.ã,o primaria do Estado. providas e não providas. 

De igual data, communicando que tendo sido approvadas por aquella camara as redações finaes das proposi-
ções de leis sobre força publica, ferias forenses, credi tas supplementares, Imprensa do Estado e orçamento, para 
1893, subiram ellas à~ancção sob ns. 15, 16, 17,18 e 20. 

Da mesma data, enviando sob n. 34, um projecto que auctorisa ao Presidente do Estado a garantir juros para 
a construcção da estrada de ferro já contractada com o engenheiro Theophilo Benedicto Ottoni. 

De 20 , communicando ter subido á sancção, sob 11, I 9, a proposição que auctorisa a rescisão ou modificação do 
contracto celebrado com o governo da União para a arrecadação de rendas do Estado, 

De igual data, communicando ter sido designado o SI' . deputado Eugenio Simplicio de Salles para servir de se-
cretario duran te o intervallo das sessões . 

OFFICIOS DE DIVERSOS E1\\"IADOS AO SE1\ADO 

Do sr. Senador Joaquim Jose ele Oliveira Pen:1a, de 4 de março, communicando que, por encommodos de 
saude não pàde comparecer as sessões e pedindo licença, por praso indeterminado. 

Da camara municipal de Itajubá, de 9 do mesmo mez, congratulando- se com o Senado pela nova pltase em 
que o Estado de ~Iinas acaba de entrar com a effectividade elo r igimen verdadeirame!lto democratico, e pela 
r epressão pacifica da tenta tiva de di visão do mesmo Estado. operada na cidade da Campanha. 

Da camara mu nici pal de Lavras, de 7, communicando a sua installação. 
1Jo sr . dr. Theophilo Ribeiro, de 15, communicando que, por acto de 14 , fo i-lhe concedida a exoneração que 

pediu do cargo de Secretario interino dos Negocias elo In terior; . 
Do sr. dr. .A ntonio ele Pactua de Assis Rezende, de 19, communicando ter tomado posse do cargo de admi-

n iatrador dos correios, para que fôra ultimamente nomeado. 
Do sr. dr . Antonio Augusto Yelloso, de 22, renunciando o mandato de Senador, visto ter aceitado o cargo de 

.i uiz de direito da comarca de Diamantina para que fOra ultimamente nomeado. . 
I Jo normal ista Francisco Manoel elo Nascimento enviando uma petição em que os professores pu bhcos do 

f:.ul ~ Iinas pedem augmento de Yencimentos, e representações elos directorios republicanos das cidades ele Cambuhy 
e Pouso Algre, secundando o me:;mo pedido. 

Do sr . Senadot• Manoel Ig nacio Gomes \"alladão, de 1.0 de abril, pedindo licença durante o resto do tempo 
da 3essão prorogada e os primeiros quinze dias de sessão ordinaria a abrir-se em 21 de abril, visto necessitar 
de voltar ao logar de sua resiclencia por motivos que são notorios. 

Do sr. dt' . Joaquim Ignacio de Mello e Souza Jequiriçá, de 6 de abril, cmmunicando ter assumido o cargo 
de chefe de policia deste Estado, para q 1e fo i nomeado por acto de 2 do mesmo mez. 

Do sr . Senador Manoel Ignacio Gomes Vallaclão, de 22, solicitando uma licença por tempo não excedente 
de 30 dias, afim de regressar ao logar de sua residencia, onde deveres imperiosos o chamam. 

Do sr. dr. Cypriano de Carvalho, de 23, .:!o mmunicando ter assumido o exercício do cargo ele Secretario in-
terino dos Kegocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas, para que foi nomeado por acto de 9 do 
mesmo mez. 

Da camara municipal da cidade de S. Jose d'Alem Parahyba, de 3 de maio, congratulando- se com o Congresso 
Mineiro pela p1·omulgação da lei organica das municipalidades . 

Do 1.0 Secretario do Congresso do Amazonas, de 6 de j unho , commu nicando terem tomado posse dos cargos 
de P l'esidente e \ ' ice- Presidente claquelle Estado os exm3. srs . Eduardo Gonçalves Ribeiro e Barão de Juruá. 

Do sr. Fraw·isco Jose Coelho Ketto, chere d2 do Estado Maior General da Armada. de 8 de junho, agra-
decendo, em nome da corporação a que pertence, a r esolução tomada pelo Senado Mineiro, mandando inserir 
na5 actas de suas sessões um Yoto de profundo pezar pelas victimas do naufragio do encouraçado Solimões. 

Da camara munici pal de Barbacena, de 9 de junho, pedindo para ser creada naquella cidade uma Escola 
. 'crma l. 

REQl!ERIMENTOS 

Do cidadão Joií.o Francisco de Paula Castro, proprietario do jornal Estado de .'dinas propondo-se a publicar os 
t ralJalhos ela actual sessão extraordinaria do Senado, a razão de 3:600 000 reis mensaes, e pedindo a elevação para a 
publicação dos trabalhos ordinarios. a que é obrigado ex- v i do contratto celebrado a 6 de juU~o do anno. pa~sado. 

Do cidadão Cornelio Canclido de Andrade Gama propondo, como procurador, a venda do predw n. 8 sito a r ua 
d ireita desta ca pital para edificio do Senado, pelo preço de 30:000$000. 

REPRESENTAÇÕES 

Do I .0 juiz de paz do districto da cidade ele Sabará pedindo para ser interpretada a ,lei n. 20 de 26 de novembro 
do anno passado, na parte relativa á apu~ação. . . . . . . 

ua camal'a munic1pal ele Santo Antomo do Machado sohcrtando providenCias no sentido de promover-se a Im-
m igraç-ão chineza . . _ . . 

Da camara municipal de Sant'Anna dos Ferros, pedmdo a decretaçao de u~a ler que auctor1se o govern0 a des-
pender a quan tia necessaria com os concertos da estrada ge01 entre aquella crdade e a da Itabira. 

De diversos p rol'essores da comarca de Pouso Alto , pedmdo augmento de venc1mentos. 

VAGAS DE SENADORES 

A >" ista da renuncia que fizeram os srs. conselheiro Affonso Augusto Moreira Penna e dr. Antonio Augusto 
VeUoso do cargo de senador, existem actualmente duas vagas, para cujo preenchimento procedeu-se iL ele1ção, 
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em 30 de maio ultimo, devendo ter Iogar o reconhecimen to dos poderes dos noYos eleitos na pl'oxima sessão do a=1:10 
de 1893. 

SECRETAR IA DO :>EXA DO 

. Tendn fallecid~ o ollicia l archivis ta Joaquim da Silm Braga Bryner, t'o i em seu logar nomeado 0 oflicia l A:l-
tomo Cesarw de Luna, e promov1do, para preencher a vaga deste, o a manuense Carlos ele .\Iiranda .Lima . 

A vaga ~~ amanuense , asstm como a de continuo aberta com a exoneração obtida pelo cidadão Francisco Lon83 da. Cruz, detxaram de. ser preenclndas por estarem supprimldos os respecth·os lo!mres nos termos do art ·>v do ~-e-
gulamento da secretarta. ~ ' · - · 

PRESIDE :\" CI.\ DO ESTA DO 

Accei ta pelo Conl?eess~ a renuncia que o sr . dr. Jose Cesario de Faria Ah·im fez do caego de Presideme do 
Es~ado, fo1, em substttutçao , eletto, por suft'eagw pJpular, em data de 30 de maio ultimo , 0 ex:m." sr. conselhe iro 
Affonso Augusto ;\Ioeetra Penna que, reconhecido a ll ele j ulho , tomou posse e entrou em em exercício do car""o a 
!-! do mesmo mez . e 

AP.-\NILDIEXTO lJE fJER~TES 

O apanhamento .dos cleba~es d~ 3." sessão ordinaria ·lo Senado foi contractado com os stenographos major \ía-
noel Vaz e dr. AmertCo Vaz, a razao de oito contos ele r eis mensaes . 

DIPOSTO DE CO:\'SDIMO 

Ten~o o sr. ministro elos negocias ela Agricul tura, Co~merclo e Obras Publicas dirigido em 12 de janeiro um a viso 
do ex~ . . ~r. Prestdente do Estado cha_manclo a sua attençao para a cobrança deste imposto que julgava o1fensivo da 
Constttmçao Federal, resolv~u o refer1do sr. prestdente submetter a questão ao Congresso, e este, tendo em vista 0 parec_er approvado pela. camara elos srs. depu tados e pelo senado, resolveu que se mantivesse o imposto visto jul(J'al-o 
perfeitamen te constttucwnal. · o 

VOTO DE PEZAR 

Por deliberação do Senad~ foram lançados na acta das sessões votos de pezar pelos fa!lecímentos dos srs. João 
~l~es dos ~antos, padre <_:;and1do Alves Pmto de Cerqueira, drs. Francisco de Pa ula Amaral, Oscavo Correia Netto 
S s1_olJthO Pw de Souza Pmto, conego Joaqmm Camillo de Brito e pelos das victimas do naurragio do Encouracad~ o rmoes. • . 



GO:v!MISSÕES PERMANENTES DO SENADO MINEIRO 

C<DL\II SS.\!l DE POLICI.\ 

nr . Chrispim Jacques Bias Fortes . 
Dr. Carlos Ferreira Al\·es. 
Dr. João Gomes Rebello Horta . 

Cmrmss.\o DE CO:\':;TITUÇ'ÃO E PODERES 

Dr. Eduardo Ernesto ela Gama Cerqueira. 
Desembargador Frederico .\ugusto Ahares da Silva. 
Dr . Francisco Si l ,·iano de .\.lmeida Brandão. 

CO:.\DllSSÃO DE Ff:\' .\1\Ç.\~ 

Commemlauor Jose Pedro .\.avier da Yeiga. 
Commenelador Antonio :\Ianins Feneira da Silva. 
Dr. Camillo .\ugusto ~Iaria de Brito. 
Dr . Joaquim Candido ela Costa Sena. 
Dr . . João nomes Rebello Horta. 

COJ D!I SSÃO IJE .JlJ :,l'l~'.\ 8 J.EGhL .\ <.' ÃO 

Dr. Virgílio :-rartins de :-re!lo Franco. 
Dr . João Roquette Carneiro da :-rendonça. 
Dr . :-ranoel Eustachio :-tartim de .\nrtrade. 

COM:.\IISSÃO DE OBR.\S PUBLIC.\S, TERRAS E COLON!SAÇÃO, 
CORREI OS E Tl:r.r:mU.I'IfOS 

Dr. Joaquim Candido dét Co~ta ·ena. 
Dr . Francisco de Paula ela Rocha La;.rôa. 
Coronel Francisco Ferreira Al ves . 

COJDIISSÃO DI:: I:\'o;Til!;cç.\0 l'l 'BLIC.\ 

João Nepomuceno Kubitscheck. 
Dr. Virgilio Martins de jJello Franco. 
Commendador Jose Pedro \.a Y'er da \ eiga. 

S. S. 2 . 

I CO:.\Dl!SSIO DI·: C.\:.\L\R.\~ :-t C:\'lCIP.\ES 

Dr. Carlos Ferreira .-\lvé~. 
Dr. Feaacisco Silviano de Almeida Bra!ltLi.o. 
Coronel Carlos de Oliveira Sá. 

COJDIISS.\.0 D8 FOll.ÇA PU3LICA 

Commendadoe :-1anoel lgnacio Gomes \ alladão. 
Dr. João Roquette Carneiro de l\Iendonç·a. 
Dr. Francisco Silviano de Almeida Rranrlão. 

CO:.\I:III~~.\0 ~ 1>1·: \faUül'LTl'R.\. CO:ID!EllCIO, INDUSTRIA, 
ARTES . :.\ll:\'.\S E FLORBS'r \~ 

Dr. Bernardo Cysne:ros da Costa Reis. 
João ~epomuceno Kubitscheck. 
~hjor Jf1a'1nim ,To~e rle OliYeirn Penna . 

CO:.\DIIS:SÃO l1E :-;.\L' DE PUHI.IC.\ , Eo'T .\ThTJC\ E CATECIIESE 

Dr. Beraa!'dO Cysneiro~ •!<:1 l 'o;;ta Reis. 
Dr .. \.h·aro da :-ratta :\!achado. 
_ Ia.ior .Joaquim .Jose ele Oliveira Penna . 

-Dr. FranJisco de Paula Rocha. Lagõa. 
Dr. :-ranoel Eustachi o :-rartins drl Anclrude. 
Or, Antonio Carlos llibeiro de Andrada. 

CO:.\Dlls, .\0 l >l·: RED.\CÇ_\.0 

I Commentlador José Pedro '\.axier da Yeiga . 
Dr. Camillo Augusto Maria de Brito . 
Dr. :\Ianoel Eustcechir.> :\fartin~ üe .'\ ndradc. 



GO MMISSõES MIXT AS 

TR!Bt;:\AL ESPECIAL DE JCLGA)!E.'\TO 

Senador Antonio Carlos Ribeiro de Andrade. 
» Frederico Augusto Alvares da Silva. 
» Bernardo Cysneiro da Costa Reis . 

Deputado Levindo Ferreira Lopes. 
» David Moretzsohn Campista. 
» Henrique Angusto de Oliveira Diniz. 

Desembargador Adolpho Augusto Olyntho. 
» Antonio Luiz Ferreira Tinoco. 
» João Emílio de Rezende Costa. 

EX.-DII.'\ ADORA 

Presidente, desembargador .João Braulio Moinhos de 
Vilhena. 

Dezembargador Adolpho Augusto Olyntlw. 
» Antonio Luiz Ferreira Tinoco . 

Advogado, Senador Virgílio Martins de Mello Franco. 
» Deputado Levindo Ferreira Lopes. 

Supplente, Senador Camillo Augusto Maria de 
Britto. 

Supplente, Deputado Bernardino Augusto d3 Lima. 

CONCESS1\.0 DE PRIVILEGIOS 

Senador Antonio Martins Ferreira da· Silva , 
» Francisco Silviano d'Almeida Brandão. 

Deputado Levinuo Ferreira Lopes. 
» Simão dt~. Cunha Pereira. 
» Bernardino Augusto de Lima. 

PECT.: LIO LEGAL 

Senador Joaquim Candido da Costa Sentl.. 
« Manoel Ignacio Gomes Valladão. 

Deputado David Moretzsohn Campista. 
» Bernardino Augusto de Lima. 
» Henrique Augusto d'Oliveira Diniz.. 

LI~I!TES 

Senador Virgílio Martins de Mello Franco. 
» Francisco de Paula Rocha Lagôa. 

Deputado Sabino Barroso Junior. 
» Olegario Dias Maciel. 
» Eloy dos Reis e Silva . . 

C!RCUMSCRIP<;.'í.O 8LE!TORAL 

Senador Manoel Ignacio Gomes Yalladão. 
>> • • • • • • • • • • 

Deputado Manoel Jose da Silva. 
» Sabino Barroso Junior. 
» Henrique Augusto de Olh-eira Diniz. 

ORGANIS:\Ç':Í.O DO TRABALHO 

Senador José Pedro Xavier da Veiga. 
» Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira.. 

Deputado Francisco Antonio de Saltes. 
» Marianno Ribeiro de Abreu. 
» Josino de Paula Britto. 



PROPOSIGÕES DO GONGRESSO GONVERTIDAS EM LEIS NO ANNO DE 1892 
SE:'\'"ADO , 

I 
REMESSA A SA/'iC( i.O DATA DA SAi\'CÇ.:\.0 ASSDIPTO I 

i== ===== ==c:o-= ------- =========J======= ======== o--=c-======= 
13 23 de maio. . .. .... .. 23 24 de maio .. . ..... . . Eleva á cidade todas as villas que forem sédes de co-

marcas. 

14 )) » )) 24 » ......... . . Contempla na relação annexa a lei n. I I ele !SUl os 
municípios de Pedra Branca e Pa.;sa Quatro. 

15 2 de junho . . .... . . .. 25 2 de j unho ....... .. . Approva o acto do go 1·er no modificativo elo comracto 
celebrado com a E. F. « Oste de ;\Iinas ». 

16 4 dó » 26 -! » » Revoga os arts. 26 eUi7 da lei n. 19 ele 189 I . 

17 13 de julho .... .. . . . 29 15 de j u lho ... .. ..... Auctoriza despeza com o augmento elo eclificio Llo In-
ternato de Bar bn,cena. 

18 16 » » .. . . . 31 Jt) » » ••• • • o ••••• Determina o moJo porque deYem ser anecatl<ulas as 
custas judiciarias. 

19 IG » » .. . . . . 32 » » » •• • ••• • o o • • Concede ['a I'Ol'eS para " in troLl ucção le traba lhacloJ'es 
ruraes na lavom'a do Estado. 

I 
I 
I 

20 18 » » o • •• • . . I 33 )) )) )) •••• o • •••• • Approva diversos creclitos supplementare> abertos pelo 

I governo . 

21 )) » » . .. . .. .. .. 3-! » )) » o • • ••••• • •• Idem, idem. 
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CAJ\'IARA DOS D E P U T A DOS 

DATA DA SA:'> CÇ:\0 ASSU!PTO 

10 22 de março .. . ..... '21 23 de março .. . ... . . Det.ermina quaes os cidadãos que têm o direi ro de 
,·otc) na eleição presidencial. 

ll lU de abril. .... ..... 22 112 <le •hei!. •.••.•... Auctoriza despeza com a acq uisi\;ão de um predio para 
as sessões do E:enado. 

12 23 de junho .. . ..... . 27 25 de junho ......... Regula a concess.:-w cl(terras devolutas. 

13 8 de julho .. ........ 28 8 de j ulho .......... Altera a tabella para a cobrança elo imposto sobre aguas 
e exgottos ela capital. 

14 13 de » .......... 30 lo » » ••• • • o o ••• o Organiza o serviço policial _do Estado. 

15 18 de )) ·········. 3G 20 » » ........... E<ixa a força publica para o exercício de 1893. 

16 » » » .......... 35 10 » » .... .. ..... Regula os dias de ferias forenses. 

17 19 » » ·········· 38 21 » » ··········· Concede um credito para pagamento de obras contra-
ct::tdas. 

18 40 .. » » » Altera a lei n. 8 sobre a Imprensa do Estado . » » » ·········· ••• • ••• • 000 

19 » » » ......... . 37 » » » . ........ .. Auctoriza a modificação ou rescisão do contracto ceie-
brado com a União para a arrecadação de rendas elo 
Estado. 

20 » » » .. ........ 39 » » » . ...... .... OrçJ. a receita e fixa a clespeza do Estado para o anno 
d 1893. 

21 » » » ....... ... 41 » » » .. ...... ... Organiza a instrucção publica do Estado. 



DIAS DE SESSOES NO ANNO DE 1892 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

I========-====== ======!===== == ====='' 

7 Sessão prepara to ria 
8 » 
9 » 

10 » 
11 Nio. 
12 Fusão. 
13 Domingo. 
14 Fusão. 
15 » 
16 Sessão. 
17 » 
18 » 

I 19 » 
20 Domingo. 
2 1 Sessão 
22 ]> 

23 » 
24 » 
25 Santificado. 
26 Não. 
27 Domingo. 
28 Não. 
29 Sessão. 
30 « 
31 » 

. S . 3. 

I Sessão. 
2 » 
3 Domingo. 
4 Sessão. 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 Domingo. 
11 .~ão. 
12 )> 

13 » 
14 Santificado. 
15 » 
16 Não. 
17 Domingo. 
18 Sessão . 
19 » 
20 Fusão. 
2 1 » 
22 Sessão. 
23 » 
24 Domingo. 
25 Sessão. 
26 )> 

27 » 
28- » 
29 » 
30 » 

Houve sessão em . 

I Domingo. 
2 Sessão. 
3 Feriado. 
4 Sessão. 
5 » 
6 » 
7 » 
8 Domingo. 
9 Não. 

10 Sessão. 
11 » 
12 » 
13 Feriado. 
14 Sessão. 
15 Domingo. 
16 Sessão. 
17 » 
18 » 
19 » 
20 » 
2 1 » 
22 Domingo. 
23 Sessão. 
24 » 
25 » 
26 Santificado. 
27 Sesoão. 
28 » 
29 Domingo. 
30 Feriado. 
31 Sessão. -

RESUMO 

Não houve sessão em 51 dias, sendo : 
Dias uteis. 
Domingos. 
Dias Santificados 
Feriados. 
Fmão. • 

. 

. 
. . 
. 

I Sessão. 
2 » 
3 » 
4 » 
5 Domingo. 
6 Sessão. 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 Domingo. 
!3 Sessão. 
14 )> 

15 Feriado. 
16 Santificado. 
17 Não. 
!8 » 
19 Domingo. 
20 Sessão. 
2 1 » 
22 » 
23 » 
2-! Santificado. 
25 Sessão. 
26 Domingo. 
27 Sessão. 
28 » 
29 Santificado. 
30 Feriado. 

86 dias 

13 » 
19 » 
7 » 
5 » 
7 » 
----

137 » 

I 

1 Sessão . 
2 » 
3 Domingo. 
4 Sessão. 
5 » 
6 » 
7 Não. 
8 Sessão. 
9 

10 
li 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 

» 
Domingo. 
Fusão. 
Sessão. 

» 
» 
» 
» 

Domingo. 
,..;ão. 

» 
Sessão. 
Fusão. 



SENADORES 

Dr. Cbrispim Jaques Bias Fortes -Presidente . 

2 Dr. Carlos Ferreira Al ves - 1.0 Secretario. 

3 Dr. João Gomes Rebello Hoeta - :2.0 Secrt'!ta rio. 

4 Dr. Frederico Angusto Al vares da Silva - Vice-Presidente. 

!S Coronel Francisco Ferreira AI ves - Suppltn te dos Secretarias. 

6 Dr. Joaquim Candido Ja Costa Sena - !Jem. 

7 Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 

8 Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 

9 Dr. Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira. 

10 Dr. Bernardo Cysneiros da C•Jsta R'.lis. 

li Coronel Manoel Ignacw Gomes Valladão. 

12 Commendador Jose Pedro Xavier da Veiga. 

13 Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva. 

14 Dr. Alvaro da Matta Machado. 

15 Dr. Francisco de Faula Rocha Lagôa. 

16 Dr. João Roquette Carneiro de Mendonça . 

17 Dr. Manoel Eustachio Martins de Andra.Je. 

18 João Nepomuceno Kubitschek. 

19 Dr. Antonio CarloE Ribeiro de Andrada. 

20 Major Joaquim José de Oliveira Penna. 

21 Coronel Carlos de Oli veira. Sà. 

22 Dr. Francisco Silviano de AlmeiJa Brandão. 
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Resultado da eleição a que se pi"ocedeu em 30 de mai"ço de I89~ para. 
Presidente do Estado e pree nchimento de duas vagas dl" Senadoi"es 

PARA PRESIDE('ITE D01ESTADO 

rn o 
~ 

"' COMARCAS :. 
::0 z 

I Abaethé . 
2 Abre Campo . 
3 Ayuruoca. . 
4 Altenas 
5 Alto Rio Doce 
6 Araxá (I) 
7 Araguary 
8 AI vimnopolis . 
9 Além Parahyba 

lO Arassuahy . 
11 Bambuhy (2). 
12 BJ.gagem. • • • o 

13 Boa Vista do Tremedal. 
14 Bocayuva 
15 Bomtim . 
16 Bom Successo . 
17 Baependy 
I8 Barbacena . 
19 (ampanha .. 
20 Carangola . • 
21 Catag uazes .• 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3-! 
35 
36 
37 
38 

Curvello . 
Cabo Verde 
Caethé . . 
Campo Bello . . 
Conc"ição do Serro . 
Ca mbuhy 
Carmo da Bagagem . 
Carmo do Paranahy ba 
Caem o do Rio Claro . 
caratinga . 
ra ld.a~. 
Christina. 
Diaman tina 
Dores da Boa Esperança. 
Dores do Indaiá . 
Entre Rios 
Ferros . . 

({) NãO houve a puração. 
(2) Idem. 

o 
rn z o 
~ ;,. 
<< 
o:z: 
c:!:z; 
§~ 
~ 
[il 
rn z 
o u 

. 193 
226 . 304 
248 
376 

145 . 227 
405 

1. 394 . . 
259 
504 . 153 
540 
224 . 339 . 965 . 383 . 416 
326 
954 
213 
345 
476 
587 
258 
52 

187 
159 
354 
232 
74 1 
692 
I33 
210 
360 
228 --13.748 

o 
~ o 

rn r"~ O 
o a.z rn o .,::; • :2 
[il "' ~ ;:. [fl ,iO 

O;:> H o ....,~ 

~Q 
~ 

----
5 93 
9 31 
5 14 

25 o 
4 2 

I o 
o 200 
7 o 
o 579 

I o 
o 213 
o 149 
o 3 
4 o 

16 36 
25 82 
42 Iô8 
21 I9 

I 249 
2 819 
o 67 
5 201 
o o 

34 361 
o 79 
o o 
o o 
o 95 
3 301 
o 82 

lO 613 
I27 477 

2 o 
3 I40 
1 305 
4 228 -- --

357 5.6 Il 
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t;::_ c:: E-< ::g&i P::< ~e rn 
-"til 00 oU 

p:; 
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·~ ril ~ oril z- <-'"'"' 'c3 o. [:JO. t<Jr;l ZE-< -E-< o m - E-< E-< ...... 
~ z:Z: < rn:<~ 

o - z <Cll ~ 
~ ::gO. < ~ 

~ o o Cll 

146 o 50 53 54 o 
13 o o 205 194 58 

111 93 22 o 85 269 
22 84 35 173 74 151 
o 350 269 o o o . . 
o 14n 146 o o o 

11 6 48 o 74 24 1 
lO 187 239 199 69 104 

1.169 981 o o 50 1 

56 78 86 147 137 16 
321 401 73 o o o 
I 53 4 o o o o 

o 336 37 199 50) I 
I78 70 28 176 2 o 
14 57 52 108 69 361 
1 195 261 549 802 22 

144 24 22 50 o 343 
42 327 337 70 78 I 
17 20 23 281 54 2 

4 861 191 3 o I 30 
61 51 57 47 60 22 
3 242 11 3 92 o 33 
o o 428 469 o 59 

374 348 8 119 o lô 
73 70 4<:> 139 98 o 
52 52 o o o o 
o 188 140 o I 47 

95 16 96 o o 16 
301 o· o o o 92 
86 33 86 I4 IOI 56 

661 46 3 1I8 I 59 
820 208 13 o 5 I 18 .. 24 11 I 130 o 1 

o 3 I46 139 o o 
o 122 73 194 6 I8 

39 I·t8 o 40 o I 
1-

5.9-!3 5.144 2.999 3.785 2.480 1. 898 



PARA PRESIDENTE DO 1EST ADO 

00 g 
~ COMARCAS 
;::> z 

Transporte . 

39 Fructal 
40 Formiga . 
41 Grão Mogol 
42 Itabira . 
43 Itajubá. 
44 Itapecerica . 
45 lnhaúma. 
46 Juiz de Fóra . 
47 Jaculty 
48 Januaria . 
49 Jaguary . 
50 Lima Duar~e . 
51 Lavras . 
52 Leopoldina . 
53 Manhuassú . 
54 Minas Novas . 
55 lvlonte Alegre. 
56 Monte Santo. 
57 Muzambinho . 
58 Montes Claros . 
59 Marianna 
60 Mar de Hespanha. 
61 Oliveira . 
62 Ouro Fino . 
63 Ouro Preto. 
64 Palmas 
65 Passos . 
66 Pitanguy 
67 Piumhy . 
68 Pouso Alto 
69 Paracatú 
70 Pomba. 
71 Ponte Nova 
72 Pouso Alegre. 
73 Para. 
74 Palmyra. 
75 Patos 
76 Patrocínio . 
77 Peçanha. 
78 Pirango. . 
79 Prata. 
80 Prados. 
81 Quelu z 
82 Rio Branco. 
83 Rio- Pardo . 
84 Rio Novo 
85 Rio Preto . 
86 Santo Antonio do Machado. 
87 S. Gon<;alo do Sspucahy . 
88 ·Santa Rita do Sapucahy 

13.748 357 5.61 1 

275 
597 
470 
328 
597 
!58 
268 
784 
176 

1. 207 
664 
!55 
670 
418 
722 

1. 816 
73 

209 
248 
524 
662 
370 
408 
440 

1. 208 
170 
175 
610 
211 
444 
332 
465 
483 
60 1 
294 
343 
390 
286 
214 
225 
J.38 
272 
795 
l i! 
516 
168 
186 
290 
437 
269 

o 45 
3 o 
o 310 
4 28 1 
l 317 
o 39 o l 

23 9 
l 69 
o 1. 207 
l 217 

ll o 
15 o 
21 o 

l 352 
o 65 
o o 
1 84 
o 248 
3 434 
3 345 

18 16 
2 o 
o 239 

53 207 
12 o o 78 
3 3 
2 1 
9 103 

20 232 
2 151 
3 676 
2 26 1 

11:) 56 
o 20 
o 2 
o o 

17 61 
76 85 
o o a 200 

34 12 
27 4 
o 455 

2~ 17 
9;) o 
-4 199 
2 271 

2z 68 

P ARA SENADORE8 

5 .943 5 .1 44 2.999 3.785 2 .480 1. 898 

99 o 131 275 o o 
o 277 596 39 " l 2 

440 189 O O O I 
27 11 8 65 89 24 50 

238 I 15 152 159 201 I 
O ·63 56 156 O I 
5 29 25 1 228 o 5 
I 223 259 2:14 440 219 

102 o 67 o 120 o 
1.207 o o o o o 

232 2:;5 215 2 1:~ 219 o 
O 135 19 18 165 I 
o o 493 547 l 309 

53 49 137 108 403 [04 
298 26 1 190 173 46 6 
360 l. 80R J. j 99 O O O 
50 6 73 o o o 
93 I 45 91 88 O 

2~8 o o o o o 
450 91 o o o 80 
209 355 210 96 43 73 

9 196 149 179 97 
o 225 252 152 11 6 

173 101 90 62 127 12 
135 1.01 8 91 3 53 93 108 

7 O 44 I 07 179 3 
47 16 84 o 11 5 o 

I 55 514 60 1 8 40 
21 25 18l'\ I 16 O 70 
O 325 339 39 1 87 

26 1 6 103 9:3 1 4 
3 250 58 30 1 16:3 o 

35 5 o 844 112 4 
292 120 219 11 6 198 o 
105 30 167 156 22 83 

8 72 18 287 302 o 
3 374 380 o o 2 
I 2 11 24 1 11 7 O 2 

203 27 o o o 148 
O I 18 I 91 87 153 

-44 42 133 53 o o 
136 I 2 150 29 O 

I 499 430 652 6:3 21 
61 32 O 76 27 lO 

51 6 60 o o o o 
I 30 104 29 150 6 
O lO O 23 1 217 4 

20 1 I 9 9 o 175 
173 o o 4g 54 308 
152 o 45 88 o 221 

-----1--- ---1---1---1--- . --
22 .542 4591 7.753 7.331 7. 985 8.859 7. 399 4. 0311 2.570 
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Transporte . . 

89 S. Francisco 
90 S. João Bap •ista 
91 Santa Luzia do Rio das Yelbas . 
92 Sabara . 
93 Serro 
94 S. João d' El-Rey . 
95 S. Paulo do Muriahé . 
96 S. Rita dP Cassia . 
97 S. Pedro ue Uberabinha . 
98 Santa Barbara. 
99 S. João Nepomuceno . 

100 S. Sebastião do Paraíso 
101 S. José do Paraíso . 
102 S. Domingos do Prata 
103 Salinas. 
104 Sete Lagoas . 
105 S. Miguel de Guanhães 
106 Sacramento 
107 Theophilo Ottoni. 
lOS Tres Corações do Rio Verde. 
109 Tiradentes . 
I lO Tres Pontas 
I lI Turvo. 
ri? uba . 
11 3 Uberaba . 
114 Varginha 
11 5 Viçosa . 

. 22 .542 459 7.753 

351 
318 
245 
317 
795 
669 
752 
270 

87 
860 
333 
319 
437 
317 
238 
312 
179 
140 
328 
98 

287 
539 
589 
145 
315 
395 
7~0 

o 
o 

23 
7 
4 
I 
o 
o 
o 
I 
2 
o 
u 

22 
o 
8 
o 
I 
o o 
4 
o 
I 

42 
2 
3 
8 

308 
3 

55 
26 

173 
o 

532 
11 9 

o 
607 

o 
145 
98 

206 
31 

!50 
93 

106 
20 
28 
o 

318 
406 
24 

123 
143 
214 

46.415 945 16.975 

7331. 

351 
279 

25 
4Çl 

526 o 
289 
138 
64 

199 
o 

185 
250 

97 
233 
159 
107 
56 

322 
29 
o 
o 

298 
30 
84 

175 
201 

16.7901 

7 .985 

43 
315 
!53 
109 
649 
37 

103 
o 

33 
144 
163 

o 
138 
134 
212 

51 
125 
22 

133 
o 

194 
2 
I 

100 
125 
119 

. 264 

16.1 391 

8.859 7 .399 

o o o o 
89 73 

166 71 
85 58 

332 637 
23 76 

11 6 o 
76 o 
43 194 

ll 5 137 
128 o 

1 I I I 
o 156 
o o 

75 114 o o 
96 o o o 
12 6 

169 122 
539 170 

65 21 
9 6 

213 70 
5 68 

36 276 

14. 251 13.550 

4.030 2.570 

o o o 39 
68 64 

161 25 
o 11 0 
8 269 

514 6 
95 o 
O I 

333 214 
213 43 
198 o 
65 303 
24 2 
o o 

75 4 
o 28 
o o 

180 3 
33 70 
16 75 o 49 

230 177 o 77 
11 7 
51 135 

486 10 

9.263 6. 140 

Além das actas das comarcas do Araxa e B'l.mbuhy , deixara tambem de ser apuradas, por não terem 
sido em tempo remettidas ás re.;peclivas juntas apuradoras, as seguintes : 

Da 2.a secção da Angustura, da comarca de Alem Parabyba ; 
Da Barra, da de Bocayu va ; 
De S. Fra ncisco do Gloria, da do Carangola ; 
Da 2.a secção de Santo Antonio do Muriahé, da de Cataguazes ; 
De todas as secções de fóra da séde da comarca do Carmo da Bagagem ; 
De S. Jeronymo. da do Carmo do Pa ranahyba ; 
Da I .a secção da Villa de Poços, da de Caldas ; 
De Mercês do Arassuahy, lnhahy, !.• secção do Curimatahy e 2 .• da Gouvêa, da de Diamantina ; 
Do Caratinga, da de Ferros; 
Da ! .a secção do Patrocinitl, da de Guanbães; 
Da Agua Boa, da de Minas Novas; 
Da Barra Longa , da de Marianna ; 
Da 2.a secção de Anton io Dias , Ouro Branco, Casa Branca e Moéda, da de Ouro Preto ; 
Dos Alegres, Guarda-mór, Sant'Anna da Catinga, Lages , Morrinhos e Formoso, da de Paracatú ; 
Das i. "" secções de S. Pedro elos Ferros e do Jequery, da da Pont,e Nova ; 
Da Abbadia dos Dourados, da de Patrocinio ; 
Da Figueira, da do Peçanha ; 
Da 2.• secção da Estiva, da de Pouso Alegre ; 
Do Barreado, da do Rio Preto ; 
De Sa nto Antonio do Rio Acima, da de Sabará; 
De Mariannnas e d .~ I.• secção do Sapé, da de Ubá. 
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PRU.JE!~TO INIGIADOS :\0 SE~A DIJ t~I 

I 

ANl\0 11 .\'l'.\ .\ '( IJ.\~1 1·: '( 'I' • I 

I --====='==;::=\====== =========== =====-::-=. =l 

1892 

189:2 lô •le março 

:24 Determina <1ue na 
elei\·;lO p:tra Presi-
dente do Estado tr-
rão o direitu dC' YO -
to OS ciLJadàOS in -
cJuidO~ no 11lt imo 
ali stamen~o rlcitLl-
ral. 

En1 lCi de marco, dispensados u i n tr r~- !Jo _,, ._ 
t icio eaimpreôsão, areq uet'imentodo J:I·ili• 
~t· . !\nton io :-rartins, é remettirlo iL com-
missão de constituiç-ão e poderes q ue 
nesse mesmo dia o oJTerece para ser su-
bmetticlo á, 1.• discussão. 

I..: n 1 li de março e appi'O\·ado. sem dt' -
bate, em 1" discussão e remettido ú. cum-
missão <le constituição e poderes, que 
nesse mesmo dia o otrerece para >er sub-
mettido á 2." clise;ussão, tl isp2n::'ados o 
interstício e a imprc>siio, a requeri-
mento do st' . Antonio 'dai'tins. 

En1 18 de nmrço é appi·o1·ncto, sem de· 
bate, em 2. a cl iscus3ão, ficando sohre a 
mesa para entrar na ordem do di:1 se-
g uinte, a requerimento do sr. Antonio 
.\Iarti ns, que obti·m de:::p211sa de im-
pres:;ão e ele inters1 icio. 

En1 10 ele março l> appron1do e:n :}• di s-
cus;:iío e remetti<lo it commi,são de re-
uacção que nesse mesmo dia o oJferece 
reuigid" afina l, s<·ndo :1 redac.;iio im-
mecliutamente appro vada, á Yista de u t' -
gencia requeri<b pelo SI' . ,\n tonio :-Iar-
ti ns, e enviado á camara dos srs . de-
putados. sob. n. 17. 

En1 :!'2 de março e :1pprovaclo peta ,·a-
mara e remett iclo á S<tn cc;ão, sob n. l O 

Sanccionado 
(L ei 11. '? J de 23 d'\1lUO'ÇO de 1~02 ) . 

I 

I 
25 Auctoriza o governo E m lG de março , di ::pen:=:aclos o i nte l's-1 llo 

:1 cl espendet· ate a ticio e a impressão, a requerimento do/ 
quantia de :SO:OUO:-: sr . Camillo de Britto, fi ca sobre a mesa 
com a acquisição de pa1·a entra!' em 1." dist:ussiio na ~es- ' 
um p1'eclio para as são do dia seguin te. I 
sessõe.< elo ;:enado. En1 li ele março, entl'i1 IHlo em 1." dis-

cussão, o sr.Jlabelto Iloi'ta rundamenra i 
c ofl'et·ece o seguinte s 1l bsti t u ti v o que 1 

é a poiado e posto cO II junctatnen le eml 
di sc ussão: 

Sl:HSTITCTl \ '<I 

.\rt. unico. Fica o Presidente do E;; tado 
:l uctot·iz<trlo <t despender ate <1 quan tia I 
de 20:000S com o ureudamento , por 
cinco annos, de um predio, sua mod i-
fi cação, ou concertos necessat·ios e que 
ofrereÇ'a as con venientes accommocla-
çües para os ~raball>os e sessões legis-
lativa.,: do senado ~l i neiro .- R. Horta . 
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Z5 Autoriza o governo Encerra,la a discussão , depois de aJo- um Do sr . Costa Reis. 
a despender até a debate, é f'eje itaüo o substitutivo e" ap-
qua,ntia de 50:000$ provado em I • di~cussão o projecto que 
com a acq uisiçio de é remettido ás comm!ssões r eunidas 
um predio para as de finanças e de obr·as pu blicas. 
sessões do senado . E1n 18 de març-,o é offerecido para ser 

submettido á 2.• discussão, sendo dis-
pensados o interstício e a imp res3ão, a 
requerimento do sr. Costa Serra. 

Eu~ 19 de março é approvado em 2• 
discussão e r emettido tis respectivas 
com missões que nesse mesmo dia o o1Te-
recem para ser submettido á 3•, sen-
do dispensados o interstício e a im pres-
são, a requel'imento do ~r. Anton io 
Martins. 

En~ 2 1 ele março é approvaelo em 3.• 
discussão e remettido á com missão de 
redacção que nesse mesmo dia o o1Terece 
redigido afi nal , sendo a redacção imme-
cliatamen te approva da , á vis tll de u r-
gencia requel'ida pelo sr·. Si! viano Bran-
dão, e 1'e111etLido á camara elos srs . d€.· 
putados, sob n . 18. 

Etn 9 de abri l é approvaclo pela camara 
e em 10 é remetticlo á sancção, sob n . 1#. 

Sancclonado 

(Lei n . 22 de 12 de abril de i8D2.) 

2G Determina que os jui- !En~ 29 de março é remettido a commis- Do sr. Gomes Va\la-
zes de ci;reito arr1 são de justiça e legislação, deixando ele dão. 
exerc'tdo no Estado, ser clatlo pat'a li, ordem elo dia por ter 
que ficaram em dis- sido a I • sessão prorogada exclusiva-
ponibiJidaJe por não mente pat'a a discussão das leis de ter-
terem sido aprovei- rase de inst t'u cção pu blica. 
tados na noYa orga- Em :?.5 de ma io é otrerecido para. ser 
n i za~ão judiciacia, submettido á I.• cl iscus3ão, indo antes 
estão comprehendi- a impl'imir- se. 
dos na di >po~iç'io do En~ 28 de maio, entrando em 1• diLcus-
a \' t. 155 da lei n. 18 são, o sr . Xavier d<\ Veiga, depois d o~ 
de 28 novembro de longo debate, requér e é approvado que 
189 1. oprojecto ~eja r emettido ás commissões 

re umclas de constituição e poderes e de 
j ustiça e legislação para interporem 
pa !'ecer sobre o me~mo . 

Em 20 de junho e oJTerecido , por parte 
da commissão de justiça e legislaç-ão , o 
seguinte: 

PARECER 

A constituição do Estado, ar t . 67 §5°, ele-
termina que a nomeação dos j uizes de 
direito seja precedida de noviciado e 
concu rso . 

Desta regt'a so exceptuou as primei ras no-
mei ções (ar t. 4.0 das cli~~osições tran-
sitarias) pal'a as quaes w exigiu o no-
viciado, dispensando o concurso. 

Obser vando estes preceitos constitucio-

ANNO 

1892 

1892 
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29 de março 2G Determina que os jui- naes a lei n . 18 de 28 ele novembro de Do sr. ,Gomes Valla-
zes de direito em 1891 no art . Jo elas disposições transito· dão. 

25 deabril 

exercício no Estado , r ias, determinou as r egras para as pri-
que ficaram em dis- meiras nomeações, mandando aprovei-
poni bilidade:por não tar , tanto •1uaa to convier ao serviço 
terem sido aprovei- publi co, os juizes ele direito com exer-
tados na nova orga- cicio ou resiclencia no Estado . 
nização judiciaria, Assim, pois, fei tas as primeiras nomea-
estão comprehendi- ções, todas as que se seguirem só 
dos na disposição elo poderão ser fe itas nos termos elo capi-
art. 155 da lei n . 18 tulo 3.0 da lei citada. 
ele 28 de no vembro O projecto altera a disposição constitu-
de 189 1. cional e ela lei organ ica permittindo ou 

antes estatu indo que sejam nomeados 
juizes ele direito para as comarcas do 
Estado, os juizes de direito que não fo -
ram aproveitados nas primeiras no-
meações. 

A commissão é ele parecer que o proje-
cto é incons titucional. - J. R oqttette.-
Antonio Martins. - Virgílio M. de Mello 
.Franco . 

Este parecer foi remet t ido com o projecto 
á commissão ele consti tu ição e poderes 
para emittir sua opinião a respeito. 

27 lleg ula o serviço sani- En~ 25 de abeil é r emetticlo a commis- Do sr . Silvlano 
tario do Estado. são de saude ,publica. dão. 

En~ 26 é olferecido para ser submettido 
á I• discussão, inclo antes a impri -
mir- se . 

En~ 30 e approvado, sem debate, em I• 
discussão e remettido á respectiva com-
missão. 

Em 10 de maio ó offet'ecido para ser 
submettido á 2.• discussão acompa-
nhado dfts seguinte~ emendas, as quaes 
vão a imprimir-se : 

N. I 

Ao art. 2.0 Depois elas palavras - e do 
presidente da municipalidade da Capi -
tal,- accrescente- se: s~ndo este encar.r;o 
facultativo quanto aos t1·es ultimos, de-
vendo a acceitação ou nao acceitaçao ser 
communicada ao governo. 

N . 2 

Ao art. 8.0 Depois da palavra - re-
part ição - diga-se : ou secção 

Ao § unico Em vez de - annexo - di ga-
~e : subo,-clinado . 

N. 3 

Ao art. 9. 0 (Substitu t ivo). 
A inspectoria de hygiene publica se com -

po!·d de :- um inspeclor ott chefe de se-
cção de hyyiene e wn adjuncto , 'lmbos 

Bran-
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medico> ; wn secretar io , um w, alysa dor Do sr . Sih·iano Bran-
chimico, um o(ficiat, dois amanuenses , dão. 
e, caso a repm·t;('''o f'unccioHe em edfi-
cio dist in c!o do da seo-etaria do !11terior , 
um porteir·o. 

§ I • Em quadraepidemica e conforme 
exigie o sen·iço publico , poderão ~er 
nomeados pelo governo, mediante pro-
posta Jo inspector de hygiene, não só 
meciicos auxil iares, como os desin fecta· 
doees que forem jul!;ados necessarios. s L 0 O Jl1Spêctor de hygiene, o adjun-
cto e o analysador c!Ji mico são de li-
\Te nomeação e dembsão do go.-erno ; 
o secretario serit nomeado ou demit t ido 
pelo governo, mediante proposta el o 
mspector ; os demais empregados serão 
ttrados J o quadro creado palo art. 6." 
da lei n. 6 de IG de outubro de 189!. 

§ 3.0 A repctt'tição ou secção de hygiene 
seri directamente w bonli nada ao !"e· 
ct'etario J o Interior J e quem receberá 
ordens e se CO!' t'e8pondet·:·t co m o in- ~ 
spectot· J e linl'iene . 

-:\ . -! 

Ao art. 1-!, § 5. 0 Depois . das pala-.. 
\Tas -ao governo , - suppri ma-se õ 
resto. 

::\. 3 

Ao art. 21. Em vez de - requererem 
ao governo li cença para o exercício 
da profissi'ío, - diga-se : apresentarem 
licença do .IJOVenw para o e:rerc'c'o da 
p ro(iss,7o, suppeimindo-se o resto . 

N. G 

Ao mesmo art. :~I. Onde se diz: - e 
requererem a necessaria licen\:a do cro . 
1·erno. - diga-se : e tiverem obt ido

0

do 
go1;en10 a necessa1'ia ·ticen(·a, suppr imin· 
do-õe o resto. 

K. 7 

Aos at'ts. :31, :{-! e 3G. Onde se diz:-
tabellas approv:;das pelo gO I'erno, -
diga- se : tabettas annexas r! esta le i .' . ~ 

N. 8 

Ao a rt. 81. Onde se diz: - o labora-
torio da Escola de Pharmacia, - diga -
se: o labo.-ato;·io de Pharmacia da 1·espe• 
ctiva Escola . 

N. g 

Seja a tabella n. I substi tuída pela se-
guinte : 
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IR92 :!5 de abril :2í Regula o serviço sa-
nitario do Estado. 

T .\ BELLA DE YEN GDIE:'\TOS 

lnspector de h) giene . 
.\ dj uncto de inspector. 
Secretario . . . . . . 
.\.nalysador chimico. 

;\, lO 

6:000$000 
-!:OOOSOOO 
3:000$000 
3:0008000 

Seja alterada a tabella n. 2, elo modo 
se suinte : 

T.\ BET.LA O~: E~!OLniE :'\ TOS 

LicenÇ'a para abertura de phar· 
macia, para pharmaceutico 
ou pratico . .... . . . 

Licença de habilitação para 
pratico dirigir pharmacia . 

Registro de diploma ele medico, 
phat'rnaceutico, ele dentista, 
de parteira ; liceitça conce· 
dida ao pratico para diri-
gir pharmacia. 

Rubrica de livro (cada livt'o). 
Visto em carta ele medico 

(taxa de exped iente). 
Visto em carta de pharmaceu-

tico (taxa de expediente) . 
Exames chimicos e analvticos, 

(por quantidade). . . ·. . . 
Exames chimicos e analyticos 

pot' qualidade . 
Exames chimicos e analyticos 

por substancias desconheci-
das. 

Licen(,'a para abertura de ma· 
terniclade, casa de saucle, etc . 

Licenç·~• para abertura de rlro· 
gar i a. 

Licença para dentista 

25$000 

50$000 

5$000 
5$000 

1$000 

1$000 

15,. 000 

15-'$000 

100$000 

50 000 

50SOOO 
30$000 

Termos de responsaveis por 
pharmacia 10$000 

Sala elas comm issões , l O de maio de 1892. 
- Silv iano Brandüo.- Costa R eis.-J. 
- Roquette. 

En:1 17 de maio, entrando em :~· discus· 
são, por artigos success i vos , conjuncta-
mente com as emendas o11'erecidas pela 
commissão, são encerrados, depois de ai· 
gu m debate, os arts. l a 53, ticando a 
votação adiada por falta d..l numero, 
assim como a das seguintes emendas que 
aos mesmos foram o!Terecidas no cor-
rer da discussão : 

1:\.o ar t . 14 § 5. 0 in(ine : Em 1·ez de - pro-
por a demis8ão dos de nomeaç-ão do go-
verno -diga- se: propor ao governo o 
que julgar conveniente a bem do serv iço. 
- Sitv iano B1·andüo. 

N. l 

!Ao ar t. 1 5~ §_ ~I . . O~de se diz- art. 
()4, - d1..,a-oe . m t. t .9. 

Do sr. :--i:viano Bran-
dão . 
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27 Regula o serviço sa- N. 2 
n itario do Estado. 

Do sr. Silviano Bran-
ilão. 

Ao art. 15 § 12. Supprimam-se as pala· 
vras: - o que tudo será communicado 
á alfandega. 

·. 3 

Ao art. 15, § 13. Seja assim redigido : 
Visitar todas as habitações publicas e, 
si julgar conveniente, as particulares, 
para (iscali:::ar o regimen e a installaçao 
dos apparelhos sanitarios de cujos defeitos 
podem advir serias damnos á saude. 

N. 4 

Ao art. 15, § 14. Onde se diz - habi-
litações - diga-se: habitações. 

N. 5 
Ao art. 15, § 24. Supprima-se. 
Sala das sessões, 17 de maio de 1892.-

Silviano B ranclao. 
Ao art. 21 - As pessoas que obtiverem 

diplomes das (acv. ldades livres ou offi-
ciaes dos Estados. - C.de Britto. 

N. I 

Ao art 41. Onde se· diz- que deverá ser 
remettida ao chimico e laboratorio do la. 
E~tado, afim de emittirem .. , - diga- r, 
se: que deverd ser remettida ao analysa -
dor dlimico, afim de emittir . .. 

N. 2 

Ao artigo 41, § unico. Onde se diz~ 
ao medico encarregado do laboratono 
do Estado,-diga- se: ao analysaclor chi-
m>co. 

Sala das se8sões, 17 de maio de 1892. 
- Silviano Brandão. 

N.l 

Ao artigo 44, § 3.0 Depois das palavras 
- auctoridade local - accrescente- se: 
judiciaria ou policial. 

N. 2 

Ao artigo 44, § 4.0 Depois das palavras 
-Rio de Janeiro - accrescente-se : Gy-
mnasio Mineiro ou outro> estabelecimen-
tos a elle equiparados , supprimindo-se 
as palavras- ou perante bancas de 
preparatorios, no Estado. 

N. 3 

Ao artigo 44. § 5 .. 0 Depois das pala-
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27 Regula o serviço sa- vras -respectiva escola - accrescen· Do ~r. 
nitariodo E stado. tese : como presidente. dao. 

Sala das sessões, 17 de maio de 1892.-
Silviano Brandt!o. 

Ao artigo 47. Onde se diz- artigo 64 : 
diga-se - artigo 52. 

Sala das sessões , 17 de maio de 1892.-
Silviano Brandão. 

N.l 
Ao artigo 5 1, § 2. 0 Onde se diz - ar-

tigo 47- diga- se : artigo 25. 
N. 2 

Ao artigo 51 , § 3. o Onde se diz - artigos 
34 e 35 -diga- se : artigos 26 e 27. 

N. 3 
Ao artigo 51, § 6.0 Onde se diz -

200$000 -diga- se: 100$000. 
N.4 

Art. artigo 51,§§ 8.0 , 9.0 e 11. Onde se 
diz- 100$000 -diga- se : 50$000 • 

N. 5 
Ao artigo 51,§ 13. Depois da palavra-

artigo accrescente-se : - 47, e em vez 
de 100$000 diga-se 50$000. 

N. 6 
Ao artigo 51,§ 14. Depois da palavra-

artigo- accres·:ente-se : 32. 
Sala das sessões, li de maio de 1892. -

Silviano Brandao. 
Ao ar tigo 52. Supprimam-se as palavras 

- exercer outra profissão ou emprego 
que o offaste do seu estabelecimento. 

Sala das se~sões, 17 de maio de 1892.-
Silviano Brandão. 

A discussão dos mais artigos fica adia-
da pela hora. 

Em 18 de maio, procedendo-se á votação 
dos artigos. cuja discussão ficou en-
cerrada na sessão anterior, são appro-
vados : o de n. I ; o de n. 2 com a 
emenda n. 2 da com missão, os de ns . 3, 
4, 5, 6, 7 e 8; os de ns. l O, li, 12 e 13; o 
de n. 14 com a emenda n. -!da commis· 
são e com a quõ hontem foi offerecida 
pelo sr. Silvia no Brandão ; o de n. 15 
com as emendas ns. I, 2, 3, 4 e 5, hon-
tem offerecidas ; os de ns. 16, 17, 18, 
19 e 20 ; o de n. 21 com a emenda do 
sr . Camillo de Britto e com as de ns. 5 
e 6 d a com missão ; os de ns. 22 a 36 
com a emenda n. 7 da commissão; os de 
ns. 37 a 40; o. de n. 41 com as emen-
das ns. I e 2, hon tem offerecidas ; os de 
ns. 4:2 e 43 ; o de n. 44 com as emen· 
das ns. I , 2 e 3, h on tem o!Terecidas ; 
os de ns. 45 e 46; o de n. 47 com a 
emenda h ontem ofterecida pelo sr. Sil-
via no Brandão ; os de ns. 48, 49 e 50 ; 

Silviano Bran-
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· o dé n. 51 com as emendas ns. I, 2, 3, 
4, 5 e 6, hontem ao mesmo offerecidas· Do sr. Silviano 
o de n. 52 com a ~mendn. hontem ao dão. 
mesmo otferecida pelo sr. Silviano 
Brandão, e o de n. 53. 

O . artigo 9.0 do projecto ficou pre-
Judicado com a approvação da emenda 
n. 3 da commissão, substitutiva do 
mesmo artigo. 

A emenda n. 2 da commi;:são, otfere-
cida ao artigo 8°, foi rejeitada. 

A requerimento do sr. Si lviano Bran-
dão a continuação da 2.• discussão do 
projecto é feita por capítulos. 

Postos successi vamen te em discussão 
os capítulos 5. 0 , 6° e o t itulo 2•, com-
prehensi vos dos arts. 54 a 85, é esta 
encerrada e são approvados os refer:-
dos artigos com as emendas ns. 8, 9 e 
lO da commissão . 

A discussão do capitulo 2.0 , artigos l 
e 2 das disposições transitarias, e tam-
bem encerrada e approvados os artigos . 
Adaptado o projecto em 2•, para pas-
sar à 3. • discussão vai ~-om as emendas 
approvaclas a respect iva commis~ão . 

Em 25 de maio é otfereciclo para ser 
submdttiJo a 3.• discussão, indo antes 
a imprimir-se . 

Em 6 de julho, entrando em 3.• dis-
cussão são offerecidas, apoiadas e pos-
tas conjunctamante em discussão as 
seguintes emendas : 

N. 1 • 
Ao art. 12. Seja assim redigido o § 1 o : 
Pamgrapho uaico, Para o ser viço do exp e-

diente de cada delegacia municipal de hy-
giene de vacinaçao serd distribuída uma 
quota an nual de 300$ a 500$ a j uizo do 
governo e con(orm!! as exigencias do se-
rviço em cada município. 

E;ta quota serd , por parcellas, entregue se-
mestralmente ao delegado de hygiene e 
v accinador. 

N. 2 
Ao art. 2-l. Seja assim substituído o pe· 

riodo que começa pelas palavras- A's 
pessoas que .. , e termina pelas palavras 
-Republica dos Estados Unidos doBra-
zii, pelo segninte : - A's pessoas que se 
m ostrarem habilitadas por titulo con(e-
r:d'.l pelas fa culdades de medicina do 
Ri'.! de Janeiro ou Bahia, e qaanto a pro-
fi sscro p harmaceutica , ds qtte se m ostra -
rem habilitadas por algumas das referi-
das fa culdades ou p ela Eseola de Phar-
macía de Ouro Preto. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1892. -
Sii'v ·ano B-randcio. 

N. 3 
Ao art. 88 . Seja redigido do modo se-

guinte : - Desde que entre em vigor 

Bran-
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Do sr. Silviano Bran-
a presente lei, as despez'ls com o senJiço não. 
sanitario, inclu ive as do instituto vacci-
n ico, seruo (eitas, ate que para ellas haja 
no orçamento verba sutficiente, pelas ver-
bas saude publica, soccorros publicas e 
Instituto Vaccin ico . 

Sala das sessões , 6 ele julho ele 1892.-
~il·v iano B randc'ío. 

Encer_rada a discussão, é approvado o 
projecto com as emendas, o qual depois 
de adaptado em 3• discussão é remet-
ticl o á commissão de redacção que nesse 
mesmo dia o offerece redigido afina l 
sendo a reclacção immediatamente ap~ 
provada, c! ispensados o interstício e a 
impressilo , a requerimen to do sr. An-
tonio Mart ins. 

Ern 9 de julho é remettido á camara 
dos srs. deputados , sob n. 21. 

28 Auctor iza o governo Ern 6 de maio, depois de apoiado, 
a conferir pre mios remcttido á commissão ele financas. 
aos expositores mi- Pende de andamento. 

é Do sr. Camillo de 
Brito. 

neiros que forem 
premiados na expo-
sição de Chicago. 

29 Dá nova organização Em ll ele maio é remettido á commis- Do sr . Silviano Bl'an-a Escola de Phar- de Instrucção Publica. dão. 
macia de Ouro Pre- Tendo sido contemplada no projecto de 
to, creando o bacha· reforma da instrucçõo publica a mate-
telaclo em sciencias r ia deste projecto , parece-me que deve 
naturaes e pharma· o mesmo ser considerado prejudicado. 
ceuticas . 

30 Autoriza o governo a Eu~ 14 de maio e remettido á commis- Do sr. Camillo de 
conferirpremios aos são de industrias. Brito. 
cult i vaclores de li· Em 9 de j unho é offerecido para ser 
nho, canhamo, al- submettido á 1." di scussão, indo a im-
godão e outras primir -se. 
plantas textis. E1.n 8 de julho é appro vado, sem debate , 

em !.• di scussão e remett iclo á respe· 
ctiva commissão. 

Em 12 é (,Iferecido para ser submet-
tido á . 2.• discussão, ficando sobre a 
mesa. 

E1n n en tra em 2. • discussão por ar-
tigos successi vos. 

o art. 1.0 e approvado sem debate . 
Ao art. 2.0 é otferecida , apoiada e posta 

conj unctamente em discussão a se-
guinte emenda : 

Ao art . 2.0 Onde se diz- 1$ - diga-se: 
500 r eis. 

Sala das sessões , 13 ele julho de 1892.-
J. Kubitschek. 

Encerrada a discussão , é approvaclo o 
artigo com a emenda. 
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189-.2 14 de maio 

1892 27 de maio 

30 Autoriza o governo a O art. 3.0 é :tppro,·ado sem debate. Do sr. Camillo de 
conferir premios aos Ao art. 4. 0 são offerecidos, apoiados e Brito. I 
cul t ivadores de li- p Jstos em discussão os seguintes ad- 1 
nho, canhamo, a!- ditivos: 
godãoeoutras plan- K.l 
tas textis. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Os premios sercio conferidos desde 

que no arçamento haja verba para esse 
fim. 

Sala das sessões , 13 de julho de 1892. -
J. 1\.ubitscheh. 

N. 2 

Fica ao Presidente do Estado concedido 
o credito necessario para occorrer ás 
despesas dos premios. 

Sala das sessões, 13 de julho de 1892. -
C. de Brito. 

N. 3 

(Para ser collocado onde convier) : 
Art. Os (avo·res concedidos pela presente 

lei appticam- se tanto a par ticulares como 
a empresas . 

Sala das sessões, 13 de julho de 1892. -
R eb ello Horta. 

N. 4 

Art. R evogam- se as disposições em con-
t?-al·io . 

Sala das sessões, 13 de julho de 1892. -
C. de B1·ito. 

Encet'rada a discussão, depois de algum 
debate, são approvados os additivos 
ns. 2, 3 e 4, sendo retirado o de n. 
I ,a requerimento d o sr. Kubi tschek. 

E' rej eitado o art. 4 .0 • 

Adoptado em 2.• para passar á 3.• dis-
cussão vai o projecto com as emendas 
approvaclas á commissão respectiva. 

Em. 15 é ofrericido para ser submettido a 3.• discussão, sendo clespenosclos o 
interstício e a impressão, afim de ser 
dado para a ordem do dia seguin te, a 
requerimento do sr. Camillo de Brito. 

En:t 16 é approvado, sem debate, em 3• 
discussão e remettido à commissão de 
reclacção que nesse mesmo dia o offe-
rece redigido afin al, sendo a redação 
immediatamente approvada, dispensa-
dos o interstício e a impressão, a re-
querimento do sr. Camillo de Br ito . 

En:t 18 é remettido á camara dos srs. 
deputados,_sob n. 23. 

31 Estabelece regras para En'l 27 de maio, depois de apoiado. é Do sr. 
exploraç:ão de mi- remettido ás commissões reunidas de Brito. 
nas pertencentes ao obras publicas e de justiça e leo- is-
proprietario do solo. !ação. o 

P ende de andamento. 

Camillo de 

ANNO DATA 

1892 ll de junho 

1892 li ele j unho 

1892 20 de j unho 
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32 Autoriza o Presidente En1 11 ele junho é remettido á com- Do sr. Carlo~ Alves. 
do Estado a despen- missão de finanças. 
der a quantia ele Em 2 ele julho é ofrereciclo e vai a im-
46:000. ·como auxi- pt' imir- se para en trar em I> discussão . 
lio a diversos hos- Pende de andamen to. 
pi taes. 

33 Autoriza o Presidente Em 11 de junho é remettido á com- Do sr. Carlos Alves. 
do Estado a despen- missão de finan ças. 
der a quantia de En'l 2 de j ulho é offereciclo para ser 
12:0008 como euxi- ~ubmettido á J. a discussão , indo a im-
lio a di versos esta- primir- se. 
belecimentos de in- Pende de ,andamento. 
strucção. 

34 Interpreta o art. 29 Em 20 de junho vai a imprimir- se. Da comm is:::ão úe jus-
da lei n. 18 de 28 ele Em '22 entra em 1.• discussão que e t iça <:J leg is la~·ão . 
novembro de 189 i , encerr<1da . sem debate, ficando a vota-
n[l, parte relativa á ção addiada por fi1 lta ele numero. 
remoções ele juizes En'l 23 é approvaclo em !.• discussão 
de direito . e r emettido á respectiva commissão . 

Ean 25 e offerecido para ser su bmet-
tido á 2. a discnssão. 

En1 1.0 de julho entra em 2.• discus-
são por artigos successivos. 

Ao art. J.o é oll'erecida a seguinte emen-
da add i t i v a que é apoiada e posta 
conjunctamen te em discnssito: 

AL't. No di spos to no § 5 elo n.rtigo l9S 
da lei n. 18, de 28 de nove:n bro de 189 1, 
inclua-se a co mpetenci<1 p:1ra obri-
g,tr o réu a prisão, nos casos em que 
elltt é admissivel, e a li vramento pe-
rante o t ribunal correccionol. 

§ ]. 0 Do despacho de que trata este ar-
tigo haverá recurso vu luntario p:1r:1 
o j u iz substituto, que deve ser in ter-
posto no prazo de cinco dias depois d<t 
in tima~iio. 

§ 2. 0 Emquan to não t ransite em julga-
elo esse despacho, não póde ser alfecto 
o processo ao tribuna l. ( S. R. ) 

S:1la das sessões , 1. 0 de julho de 1892. -
Vallad<io . 

Encerrada a discussão , depois ele longo 

I 
debate. é appt'ovado o art. 1° com a 
emenda. ; 

O art. 2.0 é appro1·aLlo sem debate. 
Adoptado o projecto em 2.a , paea pas-

sar á :') _a discus~ão, vai com a emencla,l 
appr• 1vada {L respecti Ya commi:::são. i 

Ean 13 é o!Terecido e vai a impri mir-se 
paea ser subm ettido á 3.a cli scuss~o . . ! 

Ean 15, entl':1ndo em 3.a dtscussao, c , 
ofrerecida, apoiada e _posta conj~m- 1 
cta.mente em dt scussao a segumte 

emenua: \ 
Em falta de diplomados E- m dit'eito que 

tenham um anno de pratica de fôro no I 
E::: taclo, pro,·ado nos tel'mos ela legi:l· 
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3J Interpreta o ar t. 29 !ação em vigor, poderit o governo n o-
dê~. lei n. 18 de 28 mear p;tra os lagares de juiz substituto 
de novembro de bac l1areis que tenham a mesma pratica 
189!, na par te re la- adquirid,t em ou t ros es tados ( S . R. ) 
tinta remoções de Sa la elas sessões, 15 de julho de 189-2 . -
j uizes ele d ireito. v·. M. de Mello Franco . 

Depois de longo debate a discussão fica 
acliata pela hora . 

Em 16, proseguindo-se na 3• discussão, é 
esta encerrada depois de longo debate, 
sendo approvada a emenda e adapta-
do o projecto o qual é remettido 
a commissão de Redação que nesse 
mes mo dia o offerece redigido afi-
nal. 

Despensados o intersticio e a impressão , 
a requerimento do sr . Camillo de Brito. 
a r edação é immediatamente posta 

em discussão e approvada. 
E rn. 18 é remettido á ca mara dos srs. 

deputados, sob n. 22. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de juJ-
tiça e legislação. 

::!5 Estabelece que 0 3 jui- l<~rn 27 de junho e re mettido à co mmis- Do sr. Frederico Au-
zes de direi to apro- são de jusjiça e Legislação. gusto. 
veitadlls na nova Pende deandamento. 
organização judi-
ciar ia,que contarem 
mais de 7 annos de 
exer cício, poderão 
ser removidos para 
comarcas de 3.' en-
trancia e os q,ue 
con tarem mais de 
lO p~tra as de 4.' . 

36 Autoriza o P residente En1 27 de junho vai a imprimtr-se. 
do Estado a modi- En1 2 dej ullw t~ appromdo em l" cliscus-
ficar ou rescindir o são e remettido a respectiYa commis-
con tracto celebmdo são. 
com a Un ião para r Em 4 é ofl'erecido para ser submettido 
arrecadaç-ão de ren- à 2." discussão . 
das do Estado. Eru 5 é approvado em 2." disc ussão e 

fica sobre a mesa para ser dado para a 
ordem do d ia seguin te , visto não ter 
soffr ido alterações . 

Ern G é appt·ovado em 3.• discussão e 
remettido á commissão de redacção. 

E rn 8 é ofi'erecida e approvada a reda-
ção fi nal , dispensados o interstício e a 
im pressão. a r equerimento do sr. Re-
bel lo Horta. sendo nesse mesmo dia re-
mettido á camara elos srs . deputados, 
sob n. 20 . 

En.1. 19 e approvado pela camara e re-
mettido á sancção sob n. I 9. 

Sancclon.ado 

(Lei n . 37 ele 2 { de julho de 1892. ) 

Da commissão de fi-
nanças. 

PBOJECTOS INICIADOS NO SENADO EM 1891 E ~UE TiVE RA~I ANDAMENTO EM 1892 
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180 1 22 ue agosto 15 Concede fav0res á ex· En1 28 de setembro de 1891 é appro- Do sr. Camillo de 

ploração de prod u· vaclo em I. a discussão e em 19 ele no- Britto. 

1 1891 4 de novembro 

S . S . 6 . 

ctos fabris e ma- vemb•o é offereciclo para ser submet-
nufactueeiros. t ido á 2 .a acompanhado de um sub-

stitutivo. 
Vide in tegra a pags. 122 da ~ynopse de 

189 1. 
Em 17 de março de 1892 , en trando em 

2 .• cli scus~ão , o sr. Camillo ele Bri to 
requee e obtem o seu adiamento até 
que seja reimpressso o su bstitu-
ti vo. 

En1. 19, proseguinclo- se na za discussão, 
à vista de obseevaçõe' do sr. Xavier 
da Veiga, a mesa resolve. que sirva de 
base à rererida discuss:-ío o substitutivo 
offerecido pela commissão. 
Ao art. 1.0 é oiferecida a seguinte 
emenda : 

Ao a t' t. J.o suppri mam-se as palavras-
agrícola dando peeferencia , etc. 
Sala das sessões , I a de março de 1802 . 
- Camillo ele Brito. 

Apoiada e posta co njunctamente em cl; s-
c u~são, o sr. Xav ier ela Veiga funda · 
menta e oll'ercce o seg uinte requer i-
mente que é approvado sem de 
bate : 

Requer imento 

Requeiro que o projecto n. 15 e seu 
substitut ivo vão á co mmissão de finan-
ças para, oppoetunamente , na confe-
cção da lei orçamental do novo exerci-
cio financeiro, tomae na considera-
çfio que merP-ce 'l. materia ; oJiere-
cendo medidas adequadas para o effi-
caz clesen vol vimento ela incl ustria no 
Estauo. 

Sala elas sessões , 19 ele março de 1892. -
J . P . Xavier ela Veiga . 

:22 Altera o decreto n . . ~Joptaclo pelo senado foi , em 16 de no- Do sr . Affonso Penna . 
18 1 ele 24 de j anei- Yembro ele 189 I, rem met ticlo á camara 
rode 189 1, na par- elos srs. depu tados , sob n. 15. 
te em que es labe- E m 7 de junho el e 1892 é rejeib do 
Ieee formalidades pela camara em 2." discussão. 
para o casamen to 
civil. 
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12 de novembrJ23 Concede fasores para IEn"I 11 de no Yembro de 1801 e offerecido 
a in troducção de para ser su bmettido á I .a discus ão. 
t rabalhadores l 'U - En"I 23 ele a bril de 1892 e approvado 
r aes na la voura do em I .a discussão, depois ele a lg um de-
Estado. ba te, e r emettido á cJmmissão de ter-

ras e colonização. 
E n-. 27 é offerecido e fica sobre a mesa 

para ser submettido á 2." discussão. 
Em 28 entra em 2• discussão por arti-

gos su~cess i vos. 
O art . 1.0 é a pprovado depois de a l-

gum debate . 
O ar t. 2 .0 é a pprovado sem debat e. 
Ao art. 3.0 é ofi'erecida e po ta con-

j unctamente em discussão a segu inte 
emenda : 

« Ao ar t. 3.0 let tra - A : 
Em l0gar de - 4 mezes depois- diga-

se : se i ~ me::es depois - C. Seno. 
Encerrada a discussão e approvado o art . 

co m a emenda. 
Os ar ts . 4.• 5.0 e 6. 0 são approvados sem 

debate. 
Ao art. 7.0 é offe recida , apoiada e posta 

conjuncta mente em discussão a se-
gu inte emen da : 

Para se collocar onde con vier : 
O qoven w terd no est ;·ange i1·o um sttpe-

r indente e agentes em issar·ios que cuiclem 
ela propaganda do serviço de immigra-
çao, com escriptorio de informações e que 
seja ao m esnt" tempo inten nediar io de 
r elações commerciaes e industriaes com 
as nações estrangeiras . 

S. R. Sala das sessões do senado, 28 
abri l de 1892. - Costa Reis . 

Encerrada a discussão e approvado o 
a rt . 7.0 com a emenJa. 

Os a r ts. 8.0 , 9.0 e 10 são approvados sem 
bate. 

Ao art. I I . é offerecida e posta conjun-
ctamente em discussão a seguinte 
emenda : 

Depois da palavra - cader neta - accres-
te- se : n tbricadas pelo pr·esidente da ca-
mara. 

E no fim do artigo accrescente-se : e tam-
bem haverá um li·vro numerado e rubri-
cado pelo presidente da cama.ra municipal 
JJar·a o ?·egist•·o geral dos contr actos . 

S. R. Sala das sessões, 28 de abril 1892. 
- C. Sena. 

Encerrrada a discussão e approvado o 
artigo com a emenda. 

Os a r ts. 12 e 13 são approvados sem de-
bate . 

Ao ar t. 14 e offerecida e posta conjunta-
ctamente em discussão a seguinte 
emenda : 

Suppri ma-se o ar t . 14. - Costa Sena . 
Encerrada a di8cussão é approvada a 

emenda e rejeitado o artigo. 
Os a r ts . 15 a 19 são approvados sem 

debate . 

OBSERYAÇÕES 

Do sr. Carlos Al ves . 

ANNO 

1891 

DATA 
~ ... 
;; 
:::> 
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U de no\·embro 23 r oncecle fa,·ores para Acloptado em z.a para paiisar á 3" discus-
a in troducção ele são , n ti o projecto com as emendas 
trabalhadores ru- it respecti n1 co m missão . 
raes na ltw ou ra do E ru 30 é oJrereciJ o e vai a impri mir-
Estado. se p:1ra ser submettido á 3." discu:;são 

acompanhado da seguinte em~nda : 
Ao ar t. I ;. Em vez de - o governo 

exped irá as necessarias leis r egula-
men tares para execução das dispJs i-
ções da p rese nte lei -diga- se : o go· 
vcrno exped irá o necessario regulamento 
para a e.J;ecuçao das disposições da pre-
sente lei. 

Sala das commissões , 30 de abr il de 1892. 
E n-. '2 de ma io, en t ra:1do em 3.• dis-

cussão, conjunctamente co m a emenda 
da co mmissão, é o1ferecicla a segui nte 
emenda s ubstituti va : 

Substitutivo 

Art . 1.° Fica o Presidente doEstado au· 
ctorisado a promover di1 ecta ou indi-
r ectamente a immigração de t ra balha-
dores des tinados principalmen te ao 
serv iço da ageicullm a, concedendo os 
segu intes favores : 

a) lndemnizasão de passagem aos immi-
gran tes destinados ao Estado e esta-
belecidos determinadamen te em seu 
terri todo quatro mezes depois de che-
gados , a vista de provas completas, 
especifi cadas em regulamen to . 

b) Passagens li vees nas es tradas ele ferro 
subvencionadas pelo Estado aos agen-
tes das empresas p::w ticulares, conce,;-
sio narias de fct v ores para esse spr vic;o. 

c) Preferencia ás mesmas, em igua lda"e 
tle cond ições, para medição e demar-
cação de terras rle,·ol u tas e ou ti'os 
ser viços relativos it colon ir.~ção , qua,n-
do não con venha á administrac;ão fazel-
os directa mente. 

d) Prefe rencia na venda e concessão de 
terras devoluta$, de modo que na 
concssão dos fa vores supramenciona-
clos o governo se reser ve o direi to ele 
ampla inspeccão e fisca lização. 

Art. 2.° Fica ig ual men te o presidente 
auctorizado a p1·omovee loca lisação ele 
colonos nacionaes ou ex trangeiros, fa-
cilita,ntio-lhes a acquisição de terras, de 
modo que junto dos grandes proprie· 
tarios possam tornar -se peq uenos pro-
prietarios ele lotes nunca inferiores de 
25 liectares de terras de cul turas e 50 
de campo p~~ra cada fa milia . 

§ [. o Para este fi m os auxiliará na in-
troducção de no vas culturas, no cl es-
~ n vol vimento da inrlustria pas toril , 
ela vinicult ura , da a~ricul tura, da seri· 
cicultura, no apro veitamento dos meio> 
mechan icos de lavrar a terra e em 

Do sr. Carlos AI ves. 
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novembrJ23 Concede fa1·ores para outros emprehendimentos que favo- Do sr . Carlos Al1·es. 
a introclucção el e re<,:am a s ua .arte e contribuam para 
trabalhadores ru- o estabelecimento elo seu domicilio cle-
raes na lavou ra elo finitivo. 
Estad(J . § 2.0 Tambem promo1·erú. a expansão 

do credito agricola por meio ele in-
~tituições adequadas e de caracter re-
gional, de modo que po:;sám apro-
veitar aos pequenos proprietal'ios . 

§ 3.0 Do mesmo modo, pelos meios mais 
convenientes deverà o governo ani-
mal' e favorecer as exposições indus-
triaes do Estado e as 1·egionaes, con-
correndo, sempre que fôr possível, as 
nacionaes e extran geiras . 

. Art. 3.0 O serviço da introducção de 
co lonos agricultores :o:e fará directa-
ctamente pdo Estado por meio de 
agentes seus de immecliata confiança 
e de r epartições apropriadas. 

N. I. Este:' agen tes poderão ser nacio-
naes ou extrangeiros que tornem co-
n hecidas as riquezas naturaes elo paiz, 
amenidade do clima, inclole pacifica de 
seus haLi tantes e todas as vantagens 
que o immigrante europeu po5sa ob· 
ter, preferindo o territorio do Estado 
para seus estabe lec imentos. 

N. :?. . As r epartições serão encarr egadas 
da recepç·ão elo immigrante e sua loca-
lizal;ão, dando- lhe praticamente, como 
mais conveniente fô r, al gu mas noções 
sobre os systemas de agricultura mais 
USU<les e sobre os custurnes do paiz . 

Ensaios de plantação poderão ser leitos 
em teree nos contíguos as hospedarias 
coloniaes. 

N. 5. As camaras municipaes serão in· 
termed i ar ias dos pedidos de traba lha-
dores ou colonos de que necessitarem 
os fazendeiros ou empresas agrícolas : 
Estes pedidos deverão con ter as espe-
cificações inüispen:::aveis sobre o ge-
nero de lavoura, modo de remunem-
ção, ncttureza do terreno e tudo o 
mais cujo conhecimento possa in te · 
ressar ao colono, conforme fur deter-
minado em regulamento . 

Art . 4. 0 Quando o serviço fUr co n fiado 
a algu ma em presa particular , deverá 
e8ta tornar conheddo o terr itol'io 
do Estado por meio de descripção feita 
em di versas línguas e mappas co rOL 
graphicos que mostrem ao immigrante 
as 1·antagens de prefer il-o para seu 
estabelecimento. 

Art. 5 ." Para execução da presente lei 
fica o Presidente auctorisado a fazer as 
ne..;essarias operações de crediclo até 
a quantia de . e bem assim a 
desen volver em instrucções ou regu· 
lamentos as disposições nella contidas, 
adoptando con ibr me as circumstan-
cias de tempo e Jogar as medidas mais 
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1891 12 ele novembro 23 Concede favores para con 1·enientes e appropriaclas para rea-
a introducç<"io d e lizaç·ão elas rerericlas dispos1ções. 
trabalhadores ru- Art. 6° Revogam- se as disposi\Õe5 em 
raes na lavoura do con trario. 
Estado. Sa la elas sessões , 2 de maio ele 1892. - · 

1'. M. ele ~1ello Franco . 
Apoiacht e posta cunj unctamentil em dis-

cussão, fica esta <tdiada pela hora. 
En1 4. p1·oseguindo a 3." d iscussão, são 

mais offereciüas, apoinclas e postas con-
junctamente em disl:U:isão as s.:-gu in t.es 

I emendas : 

N. l 

Ao art. 1.0 Suppri ma-se a palavra. ru· 
-raes- e em vez de - ás respectivas 
cultlll'as, diga-se : ayr!cuUMra ~ ús in-
d~tstrias. 

Accressen te-se : se•· ao pr·e(aridas as (ami-
tia$ de agriculto ,·e; aos operc.tr ios de (a-
úrica e ~~~ votu(acturas, e u.os creados . 

Ao art. 3° Su p]Jrirnam-se as lettr<1s C e D. 
Ao art. l ei . ::iupp1·imam-se a~ pal;Lvra; 

- co ncedeudo·lhe5 garantia de juros . 
pl'e:n i os - e o mais como no art . 
Pa!'a. serem co!lot;ado3 onde convier : 

Artigo pnrlen'o se>· repatriados 1·ecebenrlo 
a impo>·tancia rias n.ssa'JCII S e o auxilio de 
:;o,~·ooo a 1:50~000 , con(orme a.> circum-
stancias : 
1.0• As ·viuva., e os orphams dent ro dt 
um anno ap:is 11 sua localisaç ·'o ; 

:?.o A.q~relles que inutili~arem-se para o 
serviço , si tiv~rem no Hstado menos de 
~on amw de residencia . - Camitto de 
Brito . 

Ao art. 3." Lettra - A - su ppri mam· 
se- as üi;:j undi v;1;:- ou e - di ga-oe : 
e de mrctoridade., LocC' P.S, send o .'li,llente 
destas quanrlo co! locados ~m nucteos . 

Sal;t das se:osõe~, 4 de ma io de lt:>!:J:2 . -
R. L agún .- C. de Brito. 

N. 3 

Para ser celloc'l.da onr le con1·ier. 
Art. 0 .; fa vores cnHcerlidos ]Jel.-. r"·ese!l ti 

lei, ?u7o se estendem aos trabo.~harlorc.' 
a.> aticos . 

Sala da' !:'e3sões, 4 de maio de 189:2-
C. Alves . 

[\ . 4 

Ao n. 18. 
Depois da quantia ele . ... cliga·~e : a cinco 

.m:t contos .- (' .A.ives . 
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12 de novembro :23 Concede üt1·ores pa ra :::-\. 5 
a int roducção de Do sr . Carlos Alves. 
trabaltw dores ru- Ao art. 3.0 (a) 
raes na Ia1·oura do Em vez de - seis - diga-se. dois . 
Estado. Sala das sessões , 4 de maio de I '8:2 -

U . .cll ves . 
O sr . Ca l'l vs Alves entra em duvida so-

bt·e si a~ emendas devem ser ofl'ere-
cidas ao projec w ou ao substitutivo . 

O St' . Rebello Horta, na qua lidade de 
preside nte, decl<tra q ue as emenda< 
:; u b:<tit utivus. oilm·ectdas em 2." e 3." 
Lliscussües , a todo o !Jt·r jecto, contra-
ria m o peece ito consti LU ciona l, que 
ma nda que cada projecto não tenha 
menos de tres diPcu:;sões. 

O regi mento elo senado não trata de 
emenda substitu tiva; mas, desde que 
se !'ecol'!'a ao regimen to da an ti ga as-
sembléa p rovincial, cujas disposi.,.ões 
tem seevido de sub:; iu io, torna- se 
ev iuente que as emend<1~ dessa natu-
reza só podem ser receb idas co mo taes 
em I ." disc ussão e em •:.a e 3.• confor-
me versa.rem so bt·e art igos ou capí-
tu los de q ualq uee projecto. e assim 
te m sido 1·esol v ido nesta casa . 

Sendv ass im , pn.rece que a emenda 
não devia ter si do recebidn. pela mesa ; 
entretanto, como ella já 1oi accei ta, 
sujcitari o caso vertente à decisão lia 
casêt, na proxima sessão, visto não ha· 
,.et, numero para a votação. 
:-i inguêm mub pedindo a pa lavra , en· 
ceem-se a diseussão, ficando a votação 
adiada por 1u lta de numero. 

En1. 16 su bmettida a delibfl ra ·io el o se-
nado a ques tão pre liminar si 10e pode 
ou niio oJl'erecer em 3.a disc ussão ~ub 
stituti v o de tJuo o projectu, o SI'. pres i· 
dente f~tz diver~as co n ~iderações e con-
clue uecla ranclo que em 3." di scussão 
de ve se accei tar emendas substitutivas, 
as q uaes, co ntendo ma teria nova, pas· 
sarão por um:t 4." discussão. 

O sr . ~!ello Franco 1az algumas obsena-
ções a respeito . 

O s r·. Hebello Horta faz di versas consi-
deraçües e conclue pedindo para que 
o sentlclO r esol \•a a prelim inar. 

Consultado o senado si acceita ou 'não 
o sub, trtu ti vo oJierec!do em 3.• discus-
são. r-eso lve negativamen te. 

O SI'. Xavier da Veiga, na qualidade de 
membro el a. com mbsão de r edac<;ão, 
pergunta ;.i é licito á rel!wida com-
m Gsiio n.doptar co mo redação o su bsti-
tu livo ofl'er·eciclo pelo sr. Mello Franco, 
uma vez que não contenha materia 
nova. 

O sr . pres:clente declara que, desde que 
não a ltere o vencido, a commissão po-
derá dar a forma que julgar mais 
con1·eniente. 
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·Y"'~ Concede favores para r rocerlenclo-se a votação do projecto Do sr. Carlos c\! \' CS. _.) 

a introducção J e é o mesmo approvado em 3." cl iscus-
t rabalhador es r u- são com todas as emenda , menos a do 
raes na lavoura elo sr . Cami llo ele Brito na par te em que 
Estado. a uxilia os i rnm igrantes repatriauos . 

Eru. 20 é offerecida e app ruvada a re-
dacção final, dispens:.tdos o in terst ício 
e a impressão , a requerimen to do sr. 
Camillo de Brito. 

En1 21 é remettido ú camara elos srs . 
deputa.clos mb n . I 9. 

Em. 16 de julho é devolv ido pela ca-
mara, visto ter sido oft'erecida_ e ap-
provada por aquella corporaçao uma 
emenda suppressiva do § 2. 0 do art. z.o elo projecto . . _ . 

Posta immediatamente em dtscussao .. dts· 
pensados o interstício e a. impressã~, a 
requerimento elo sr . Caimllo ele ~rtto , 
é appro1·adiJ, a cmen d<J, e remetttclo o 
p rojecto á sancção sob n. 19. 

Sancc iona do 

L ei n . 32 de 18 ele j unlw ele 18!J? 
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PROJEGTOS INIGIADOS NA GA MARA DOS SRS. DEPUT ADS EM 1892 

ANNO DATA 

1892 4 de maio 

1892 5 de maio 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

l Eleva à categoria de Em 5 de maio é remettido á commissão Iniciados na camara 
cidade todas as vil- de estatística. dos srs. deputados . 
las que forem sédes Em 7 é offerecido e vai a impri mir- se 
de comarcas. para ser submettido à !.• discussão. 

Em ll entra em l. • discussão, que é 
encerrada sem debate , ficando a vota-
ção adiada por falta de numero. 

Em 16 é approvado em L• discu<;são 
e remettido à respectiva commissão. 

Em 17 é offerecido para ser submet-
t ido á 2.• discussão. 

Em 18 é approvado em 2.• discussão 
e remettido á respectiva commissão. 

En1. 19 é offerecido para sér submettido 
à 3.• discussão. 

Em 20, entrando em 3.• discussão, é 
approvado sem debate e remettido a 
commissão de redacção. 

Em 21 é offerecida e approvada a re-
dacção final, sendo dispensados o inter-
stício e a impressão, a requerimento 
do sr . Silviano Brandão . 

En1 23 e remeLtido a sancção sob n. 13. 
Sanccionado 

Lei n . 23 de 24 de maio de 1892 

2 Altera a lei n. 8 de Em 6 de maio é remettido à commis- Iniciado na camara 
6 de novembro de são de justiça e legislação. dos srs. deputados. 
189 I , sobre Imprn- Em 11 e offerecido para ser submettido 
do Estado. à I.• discussão. 

Em 16, entrando em !.• discussão, é 
approvado sem debate e remettido a 
respectiva commissão. 

En1. 20 é offerecido para ser submettido 
á 2.• discussão acompanhado do se-
guinte parecer e emendas : 

A commissão de justiça e legislação offe-
rece para a 2.• discussão o projecto n. 2, 
vindo da camara , sobre a imprensa do 
Estado, redigido como està, com as se-
guin tes emendas: 

Aú § '?. ." c pois d:'.S p la v r as- d irector 
da - diga-se : I mprensa do Estado. 

Ao § 5.0 Supprima-se. 
Ao § 6.0 Supprimam-se as palavras- a 

juizo da administração. 
Na tabella , em vez de- dois auxiliares 

de redacção- diga-se : dois rBvisores 
noticiaristas . 
Um machinista. 



ANNO DATA 

1892 5 de maio 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

2 Altera a lei n. 8 de Sala das commissões, 20 de maio de 1892. Iniciado na camara 
6 de novembro de - V. M. de Mello Franco - M. E. M. dos srs. deputados. 
1891, sobre Impren· d~ Andrade. - J. Roquette. C. de 
sa do Estado. Mendonça. 

Em 23 entra em 2.• discussão por ar-
tigos successivos conjunctamente com 
as emendas o:tferecidas pela commissão. 

Ao art. J. o são mais o:tferecidas, apoia-
das e postas conjunctamenti em dis-
cussão as seguintes emendas : 

N. I 

« Artigo. Aos magistrados vitalicios ou 
temporari0s, promotores de justiça e 
exactores da fazenda estadoal e bem 
assim 11: todos ?S funccionarios publi-
cos, CUJOS vencimentos excederem de 
dois contos de réis annuaes, abrir-se-á 
uma assignatura permanente do or-
gam official, mediante desconto men-
sal da duodecima parte do preço de-
duzido dos ditos vencimentos, caso não 
seja preferido o pagamento total de 
uma só vez. 

Art.igo. O director da Imprensa do Es-
tado, quando a affi~encia do serviço 
o exigir, poderá contractar mais dois 
revisores, nos termos do art. li da 
lei n. 8, dentro da verba destinada aos 
collaboradores de redacção. 

Artigo. O extracto methodico a que se 
refere o art. 5.0 da citada lei, será 
publicado pelo orgam official no dia 
immediato ao da sessão correspon-
dente, desde que seja entregue pelos 
encarregados desse serviço que deverá 
ser contractado e pago pelas mesas re-
spectivas das duas callas do congresso, 
si o julgarem indispensavel. 

Artigo. Fica o governo auctorizado a 
adquirir os apparelhos necessarios para 
a illuminação electrica das otficinas 
e repartições annexas á Imprensa do 
Estado. 

Fica do mesmo modo auctorizada a 
acquisição l!l.e uma machina de fundi~o 
de typos, não só para substituição dos 
que se estragarem, como para venda, 
e uma de pautação, si convier. 

As despesas •com estas acquisições deve 
rão sahir da receita liquida do orgam 
official. .. 

Artigo. Fica mantido o actual formato 
do orgam oificial, sem prejuízo da pu-
blicação das materias a que se refere 
a lei n. 8, devendo conter o numero 
de paginas 'que forem necessarias . » 

Sala das sessões. 23 de maio de 1892.-
V. M. •de J.Iello Franco. 

N. 2 
Ao art. 1.0 § 6. • Onde se diz - a juizo 

DATA 

1892 5 de maio 

'I 

-53-

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

2 Altera a lei n. 8 de da administração, - diga-se: a juizo Iniciado na camara 
6 de novembro de do Prestd6nte do Estado. dos srs. deputados. 
1891 sobre Impren- Sala das sessões, 23 de maio de 1892. -
sa do Estado. Costa Reis. 

Encerrada a discussão, depois de algum 
debate, é approvado o art. 1.0 com as 
emendas ns. I e 2 e com as da com-
missão, menos na parte referente ao 
§ 6. 0 que é rejeitada. 

Entrando em discussão a tabella é mais 
offerecida, apoiada e posta conjuncta-
mente em discus~ão, a seguinte emenda: 

Em vez de- I gerente e I guarda li-
vros - diga-se : um caixa secretario 
com 6:000$000 ( S. R. ) 

Sala das sessões, 23 de maio de 1892.-
J. Roquette. 

Encet·rada a discussão, depois de aluum 
debate, é approvaca a tabella co7n. a 
emenda do sr. Roquette, sendo rejei-
tada a da commissão. 

O art. 2. 0 é approvado sem debate. 
Adoptado o projecto em 2.• para passar 

à 3.• discussão, vai, com as emendas 
approvadas, á respectiva commissão. 

Em 3 de junho é offerecido e vai a im-
primir-se para ser submettido á 3.• 
discussão. 

Em 6, entrando em 3.• discussão, silo 
o:tferecidas, apoiadas e postas conjun-
ctamente em discussão as seguintes 
emendas: 

N. 1 

Sub-emenda á emenda n. 4 

Depois das palavras - funccionarios pu-
blicos - accrescente-se : inclusicé apo-
sentados. 

Ao n. 5. Em vez das palavras- excede-
rem de 2:000$000 annuaes - diga-se: 
na:o in(eriores a «m conto de réis an-
nuaes. 

Sala do senado, 6 de junho de 1892. -
Valladão- C. Sena. 

N. 2 

Ao art. I.• § 2.0 - ( Emenda n. 9) Em 
v:ez de- g,erente e guarda livros-
diga-se : um ctlixa secretario que servirá 
de guarda livros com o vencimento con-
stante da labella annexa. 

Ao art. 1.0 § 3. 0 • Em vez de- adminie-
trador de officinas - diga-se : chefe de 
officinas typographicas. 

A' TABELLA ANNEXA AO PROJECTO 

Depois das palavras - dois auxiliares de 
reJacção, - accrescente-se : que sert!o 
tambem aproveitados para revisor.es. 
.quando cont1ier. 
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1892 5 de maio 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBS:>!RYAÇÕES 

2 Al tera a lei n. 8 de Idem 
6 de novembro de 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados 

1891 , sobre Impren- Em vez de - administrador de officinas 
sa do Estado. -diga-se: che(e de officinas como na 

emenda ao § 3.o do art. 1.0 

I dem 

Depois de- um mestre encadernador. -
accrescente-se: um chefe demachinas, que 
seja official mechanico habilitado para re-
parar e fazer funccionar as machinas, 
com o vencimento que (ôr determinado 
pelo governo . 

A' emenda n . 4 

Depois das palavras - funccionarios pu-
blicas, - accrescente-se : actividade ott 
em inactividade. 

A" emenda n . 5 

Em vez das palavras - contractar mais 
dois revisores, - diga-se : contractar mais 
um ou dois. 

Additivo 

As a$signaturas corresponderl!o ao an»o ci-
vil e podem ser divididas em semestres. 

Sala das sessões, 6 de junho de 1892.-
V. M. Mello Franco. 

N. 3 

Accrescente-se onde convier : 
As assignaturas serão de 16$000 annuaes 

para fóra da Capital e de 12$000 
pa~·a os ftmccionarios publicas na Capital . 

(S. R.)- Carlos Alves. 

N. 4 

Fica suprimida e. I.• parte do art . 10, 
quanto ás municipalidades. (S . R.)-
Carlos Alves. 

N. 5 

Sub-emenda á do sr. Carlos Alves: 
Em vez de - 12$000 - diga-se: 16$000. 
Em vez de - 16$000 - diga- se: 18$000 . 
Sala rias sessões, 6 de junho de 1892. -
Camillo de Britto- Costa ReiJ. 

N. 6 

Para ser collocada onde convier : 
Os collectores 11 agentes fi scaes terão vinte 

por cento sobre a importancia das as-
signaturas que arrecadarem. 

Sala. das sessões, 6 de junho de 1892. -
Camillo de Britto- Costa Reis. 

ANNO 

1892 
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DATA ASSUMPTO A NDAMEN TO OBSERVAÇÕES 

1==========~=============1======================== =============1 1 

5 de maio 2 Altera a lei n. 8 de N. 7 
6 de novembro de 
189 1, sobre Impren- Sub-emenda á emenda do sr. senador M. 
sa do Estado. Franco. 

Ao art. J.o § 3.0 Depois das palavras -
chefe das officinas typographicas -
diga-se : que serà um official mechan ico 
a quem, no regulamento, poderão ser in -
cumbidos tambem serviços simplesmente 
administrativos . - (S . R. ) 

Sala dae sessões, 6 de junho de 1892. -
J. P edro Xavier da Veiga . 

N. 8 

Sub-emenda á emenda do sr. Camillo de 
Britto. 

Onde diz_- 20 °/o, - diga-se : 10. o;o,-
onde d1z - que arrecadarem - diga-se : 
que promoverem. 

Sala das sessões , 6 de junho de 189":2. -
Rebello Horta. 

N. 9 

Sub-emenda á emenda n. 4. 
Depois das palavras -dois contos de reis 
- diga-se : que quizerem. 
Sala das sessões, 6 d.e junho de 1892. -

Rocha Lagôa. 
Encerrada a discussão e, procedendo-se a 

votação das emendas, são approvadas 
as de ns. I, na segunda parte; 2, menos 
na parte em que se refere a um chefe 
de machinas que seja officia1 mecha-
nico; 3, 4, 6, 7 e i. 

A~ emendas m;. 5, 6 e 9 foram rejeita-
das, sendo prejudicada a parte da de 
n. 2 referent11 a chefe de machinas e 
retirada a primeira parte da de n. 1, a 
requerimento do sr. Vall&.dão. 

Adaptado o projecto em 3.• discusllão, 
vai com as emendas approvadas á com-
missão de redacção. 

Em 23 é offerecida a seguinte reda-
cção final das emenda.; que foram ap-
provadas : 

c A commisssão de redacção, a que foi 
presente o pi'Ojecto n. 2 da camara 
(1892) sobre imprensa do Estado, offe-
rece redigidas afinal. conforme o ven-
cido em 3.• discussão, as inclusas 
emendas apresentadas e approvadas 
pelo senado.» 

Sala das commissões, 22 de junho de 
1892.- J. P . Xavier da Veiga- Camillo 
de Britto. 

Redacça:o final das omendas apruentadas e 
approvadas pelo senado ao projecto » . 2 
da camara. 

N. 1 

Ao art. J.· § 2. · Depois das palavras-
director da - diga- se: Imprensa do 
Estado. 

Inici!l!do na camara 
dos srs. deputados. 
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OBSERVAÇÕES ASSUMPTO ANDAMENTO 

1892 5 de maio 2 Altera a lei n. 8 de N. 2 Iniciado na. camara 
dos srs. deputados. 6 de novembro de 

1891, sob 1mpren- Ao art. I.• § 3.• Em vez de- adminis-
sa do Estado. trador de offi.cinas - diga-se : che(e de 

officinas t11pographicas e _que serã um 
official mechanico, a quem no regula-
mento poderão ser incr,mbidos tambem 
serviços simplesmente administrativos. 

N. 3 

Ao art. I. • § 5.• Supprima-se : 

N. 4 

Ao art. I.• § 6.• Onde se diz- a juizo da 
administração - diga-se : a juizo do 
Presidente do Estado. 

N. 5 
Fica supprimida a primeira parte do art. 

10, quanto ás municipalidades. 

N. 6 
Onde convier: 
Os collecto1·es e agentes flscaes terão 10 °/o 

sobr1 a importancia das assignaturas que 
promoverem. 

N. 7 

· « Aos magistrados vitalícios ou tempora-
rios, promotores de jnstiça e exactores 
da fazenda estadoal, e bem assim a to-
dos os funccionarios publicos, em acti-
vidade ou inactividade, cujos venci· 
mentos não forem inferiores a um con-
to de réis annuaes, abrir-se-á uma as· 
signatura permanente do orgamofficial, 
mediante desconto mensal da duode-
cima parte do preço, deduzido dos di-
tos vencimentos, caso não seja prefe-
rido o pagamento total de uma sà 
vez. » 

N. 8 

Art. As assignaturas corresponderáo ao 
anno civil e podem ser divididas em se-
mestres. 

N. 9 
Onde convier: 
As assignaturas serão de 16$000 annuaes 

para fóra da Capital e de 12$000 para 
os (uncciona1"ios publicas e na Capital. 

S. 10 

<t Art. O director da imprensa do Estado, 
quanuo a affiuencia de serviço o exigir, 
poderá contractar mais um ou dois re-
visores, nos termos do art. 11 da [ei 
n. 8, dentro da verba destinada aos 

• collaboradores de redacção. » 

ANNO DATA 

1802 5 de maio 

S . .... .,_ 8. 
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ASSUMPTO A:\" DA>I ENTO 

2 Altera a lei n . 8 de N. li 
6 de novembro de 
1891, sobre lmpren- « 
sa do Estado. 

A,·t. O extracto methodico a que se 
refere o art. 5.• da citada lei será pu-
blicado pelo ergam official no dia im· 
mediato ao da sessão correspondente, 
desde que seja entt·egue pelos en-
carregados desse ser viço, que deverà 
ser contmctado e pago pelas mesas 
res pecti vA.s das duas casas do congres· 
so, si o j ulgarem indispensavel. » 

N. 1:2 

« Art. Fica o governo auctorizado a 
adquiri r os apparelhos necessarios para 
a illuminação electrica das officinas e 
repartições annexas á Imprensa ·J O Es-
tado. 

Fica do mesmo modo auctorizada a ac-
quisição de uma offi.cina de fundição 
ele typüs , não só para sub3tituição elos 
que se estragarem, como para venda, 
e uma de pauta~Alo, si convier . 

As despesas com estas acqu bições deve-
rão sahir na receita liquida do orgam 
otltcial. '> 

N . I:J 

« Art. Fica man tido o actual formato do 
orgam ,,fllcjal, sem pt>Pjuizo da publi-
cação das materias a que se re tere 
a lei n. 8, devendo con ter o numerv 
ele pl~gi nas que forem necessaeias. 

N. 14 

A" tabelht . Em vez de- um geeente e 
um guarda-li vros- diga-se : wn cai-
xa secl" etario que servirei de _quar·da-l ivros 
com o vencimento constante da mesn>a 
tabella. 

t\ . 15 

A' taballa. Depüis das palavras,-dois au-
xiliares de redacção.- accrescente-se : 
que se •·<i·• iambem ap~"ovc itados para r e-
vi:ores , quando COJI vi e,- , 

. N. 16 . . I 
A tabella. Em vez de- acl rmm~traJor 

dn s olficinas - d1ga-~e : chefe de otfi-
cinas. 

Sala dascornmisst"íes, 23dejunho de 18!!"!. 
- J. f:> . ..':·lV ier da l"eiua. - Camillo de 
·IJ,.itto . 

E:u 1.0 t!e julho, entrando · m diôc us-
;:ã"J a eed<l cção fin .d, ci ;;r . .\Iello Franco ! 
faz algumas· consideraçües dizendo que! 
Slll)JJÜe ter ha vido engano pot' J: artel 
da me::a em considerar como prejudi-
cada uma emenda por s. exc. oifere-

OBSERVAÇÕES 

In iciado na camara 
dos srs. deputados. 
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DATA 

5 de maio 

I 

ASSUMPTO 

2 Altera a lei n. 8 de 
6 de novembro de 
1891, sobre Impren-
sa do Estado. 
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A:\DAMENTO OBSERVAÇÕES 

cida, estabelecendo que o serviço de Iniciado na camara 
reparar e fazer funccionar as machi- dos srs. deputados. 
nas seja desempenhado por um official 
mechanico com o vencimento que for 
marcado pelo governo e que parece-
lhe ser o caso de uma 4.• discussão, 
visto ter sido approvada a referida 
emenda. 

O SR . PRESIDENTE declara que, parecendo 
realmente haver absurdo na redacção 
na forma do regimento o projecto será 
sujeito a uma 4.• discussão, que terá 
logar amanhã. 

Em 2, entrando e~ 4.• discussão, o se-
nado resolve, depors de a lgum debate, 
que prevaleça a emenda que havia 
sido considerada prejudicada pela mesa 
e volta o projecto com todas as emen-
das á com missão de redacção, que nesse 
mesmo dia offerece o seguinte. 

P~RECER 

« A commissão de redacção, de accôrdo 
com a resolucção do senado, tomada em 
sessão de hoje, em relação ao projecto 
que modifica a lei sobre Imprensa do 
Estado, offerece as emendas redigidas 
do seguinte modo : 

A emenda n . 2. do art. 1.0 § 3.• seja as-
sim substi tu tida : 

Em vez de -administrador, de officinas 
-diga-se : chefe de officinas typog..aphi-
cas · 

A' tabella annexa ao projecto : 
Depois de- um mestre encadernador-

accrescente-se : um chefe de machinas 
que seja official mechan'co habilitado para 
reparar e fazer (unccionar as machinas 
com o vencimento determinado pelo go-
verno, e a quem podercio ser incumbidos 
pelo m-esmo governo tambem serviços sim· 
plesmente administrativos. 

Sala das com missões, 2 de julho de 1892. 
- Camillo de Britto . -Costa Reis. 

Desp3n>ado~ o intersticto e a impressão, 
a requeermento do sr. Sil vi ano Bran-
dão, este parecer e im mediatamente 
posto em discussão e approvado sem 
deba te . 

Em 4 e o projecto devolvido à camara 
com as seguintes emeudas: 

Emendas approvadas pelo senado ao pro-
jecto n. 2 da camara sob1·e Imp1·ensa do 
Estado. 

N. I 
Ao art. 1.0 § 2.0 Depois das palavras -

director da - diga-se : I mprensa do 
Estado . 

N. 2 
Ao art. J.o § 3.0 Em vez de- adminis-

trador de officinas - diga-se : chefe de 
otfic :nas typographicas. 

Ai\" NO DATA 

1892 5 de maio 
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ASSU:IIPTO A:\DA:IIENTO 

2 Altera a lei n. 8 de N. 3 
6 de novembro de 
189 1, sobre lmpren- Ao art. 1.0 § 5.0 Supprima-se: 
sa do Estado. 

N. 4 

Ao aet. !.0 § 6.0 Onde se diz- a juizo 
da administração - diga- se : a juizo 
do Presidente do Estado. 

N. 5 

Fica supprimida a primeira parte do art . 
10, quanto ás municipalidades. 

N. 6 
Onde convier : 
Os collectores e agentes (iscaes terão 10 °(0 

sobre a intportancia das assignaturas que 
promoverem. 

N. 7 
« Aos magistrados vi ta licios ou tempora-

rios, pr·omotores de justiça e exactores 
da fazenda estadoal, e bem assim a to-
dos os t'unccionarios publicos, em activi-
dade ou inactividade, cujos vencimentos 
não forem inferiores a um conto de reis 
annuaes, abrir-oe-á uma assignatura 
permanente do orgam official, medmntE-

• dP.sconto mensal da duodecima parte 
do preço, deduzido dos ditos venci-
mentos, caso não seja preferido o pa-
gamennto total de uma só vez.» 

N. 8 
A.rt _ As assignaturas corresponderrTo ao 

anno civil e podem ser divididas em se-
mestres. 

N. 9 
Onde convier : 
As ass ignatur·as serGio de 16':)000 annuaes 

para fora da Capital e d~ 1.2'::)000 para 
os funccionarios p~tblicos e na Capitat. 

N. 10 

« Art. O director da imprensa do Estado, 
quando a aJll uencia de serviço o exi-
gir, poderá contractar mais um ou doi' 
revisores, nos termos do art. I I da te: 
n. 8, dentro da verba. destinada aos co l-
labouores de redacção. » 

N. 11 
« Art. O extracto mathodico a que se re-

fere o art. 5. 0 da c i ta da lei, serà pu-
bltcado pelo orgam oflicial no dia imme-
diato ao da sessão correspondente, 
desde que seja entregue pelos encar-
regauos desse serviç0, que deverá ser 
contracl ado a pago r:elas mesas respecti-

1 
va;; das duas casas do congresso, si o 
julgarem indi, pensavel. » 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados . 

I 



DATA 

189-2 5 de maio 
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ASSm!PTO A:"\DAMENTO 

2 Altera a lei n. 8 de ~- 12 
6 de novembro de 
189 1, sobre Impren- « Art. Fica o governo auctorizado a ad-
sa do Estado. quirir os apparelhos necessarios para 

a illuminação electrica das officinas e 
repartições annexas á Imprensa doEs-
tado. 

Fica do mesmo modo auctorizada a acq ui-
sição de uma officina de fundição 
de typos, não só para su bstitui ç-ão dos 
que se e~tragarem, como para venda , 
e uma de pau tação, si convier. 

As despesas com estas acquisições deve-
rão sah ir da receita liquida do orgam 
ofncial » 

N. 13 

« Art. Fica mantido o actual formato do 
orgam oficial, sem prejuiso da pu-
bli cação das rnaterias a que se refere 
a lei n. 8, devendo conter o numero 
de paginas 4ue forem necessar ias. » 

N. 14 

A' tabella. Em vez de - um gerente e um 
guarda-livros - diga-se : t'm caixa se -
cretario que servirú de guarda· li'01"0S 
com o vencimento constante da mesma 
tabetla . • 

N. 15 

A' tabella. Depois das palavras, - dois 
a uxiliat'es de redacção - accrescente-
se : que sm·üo tatl tbem aproveitados 
para revisores , IJUando convier. 

N. 16 

A. IA<bel!a. Em vez de - administra-
dor das otficinas - diga- se : che(e de 
otficilws. 

N. l7 
A' tabel!a . Depois de- um mestre en-

cadernador, - accrescente-se : um che-
(e de mach'nas qtte seja otficial mechanico 
habilitado pnra 1·epamr e fa::.er funccio-
nw· as rnachinus , com o vencimento de-
terminado pelo ,qoverno, e a quem pode-
r<io ser incumbidos p elo m esmo gooerno 
tambem serviços simplesmente adminis-
tr,t tivos. 

Paço do senado elo Estado de Minas Ge-
raes em Ouro Preto, 4 de junho de 
1892. - Chrispim Jacl)ues Bias FoYtes . 
- Dr . Carlos Ferreira Alves. - Joao 
Gome.s Rebello Horta. 

Em l9 e adoptado o projecto pela ca-
mara com as emendas elo senado e re-
metticlo á sancção sob n. 18. 

Sanccionado 

(L ei n . 40 de 2 1 de julho de 1892) 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na ca mara 
dos srs. deputados. 
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~ 
ANNO DATA [,l 

;3 
ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

z 
F== l====~= ======!=========== ====== ' 

1892 5 de maio 

189-2 5 de maio 

1892 5de maio 

1892 6 de maio 

3 Concede favores à em- Em 6 de maio é remettido a commissão Iniciado na camara 
p resa que se propu- de obras publicas. dos sr s. deputados. 
zer á contractar a EnJ. 15 de julho é ofl"erecido e vai a 
construcção de uma imprimir- se para ser submettido á l • 
nova cidade para discussão. 
Rede de municip'!O Pende de andamento. 
do Peçanha ou me-
lhoramentos da ac-
t ual. 

4 Concede subvenção a Em 6 de maio e remettido i~ commis- Iniciado na camara 
diversos collegios de são de financ:;as . dos srs. deputados. 
orphams e ao asy lo Em 27 ele junho e offerecido e vai a im-
de S. Luiz em Cae- primir-se para ser submettido á l. • 
thé. d iscussão. 

Em 8 de julho é approvado, sem de-
bate. em !.• discussão, e remettido á 
respectiva commissão. 

Eut 9 é oil"erecido e fi ca sobre a mesa 
para ser dado para 2." discussão. 

Pende de andamento. 

5 Auctoriza ogoverno a Em 6 de maio é remnttido á commis- Iniciados na camara 
conceder ao Banco são de obras publicas . dos srs. deputados. 
Impul8or e ao cida- Etn 1.0 de ju1!1o é otrerecido e vai 
dão João Pereira a impr imir-se para entrar em I .a dis-
Lemos Torres, di- cussão. 
versos favores para Em 9, entra ndo em l• discussão, é o1fe-
a comtrucção de r ecido, apoiado e posto em discussão 
uma estrada de fer- o seguinte 
ro que partindo de R equerimento 
Patos vá termi-
nar nas di visas de Requeiro que o projecto vá ás comrnis-
Goyaz. sões reunidas ele legislaçãu e constitui-

ção e poderes para interpor parecer 
acerca da sua constitucionalidade. S. R. 
- J. P. X avier d" Veiga . 
Depois de algum debate é encerrada a 
discussão do requeri mento e adiada 
a votação por fal ta de numero. 

Etn 13 é approvado o requerimento e 
remettido o p rojecto i~s cita,das com-
missões. 

Pende de patecer. 

6 Concede ao dr . Mv- Em 7 ele maio é remettido á commis- Iniciado na camara 
desto de Faria Bello são de obras publ icas. dos srs. depu tados . 
e bat'ão ele Sara me- Em ~ ~ de junho é offerecido para ser 
nha, contractantes submettido á I .a di scussão. 
da estl'ada de fenro Eut 25 é approvaclo, sem debate, em 
ele :\fon tes Claros ao I .a discussão e rernettido á r espectiva 
Salto Gra nde, di- commissão. 
versos favores para Em 28 é ofrerecido para set• submettido 
construcção cla mes- ~t 2.a discussiio. 
ma estrada . Ern 4 de julho entra em 2." discmsão 

por artigos successi vos. 
Ao art. J.o são ofrereciclas, apoiadas e pos-

tas conjunctamente em discussão as se-
gu intes emendas : 



ANNO DATA 

1892 ô de maio 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

6 Concede aodr. Modes- N. l 
to de Faria Bello e 
bariio de Sarame- Ao n. I do art. J. o Substituam-se as 
nha, contracta.ntes palavras- trinta annos sobre ':5:000$ 
da estrada de ferro por kilometro - por : 12 annos sobre 
dd Montes Claros ao o capital maximo de dez mil contos. 
Salto Grande, di ver· Accrescente-se : e o custo hilomet1·ico sej't 
sos favores para a no maximo de 25:000$000 . (S. R.) 
construcção da mes- Sala das sessões, 4 de julho de 189-?...-
ma estrada. R. L agôa. 

N. 2 

Substitua-se o n. l pelo seguinte: garan-
tta de 6 °/o du rante a construcçao, e [i 0/ 0 

durante 25 annos de trafego. 
Sala das sessões, 4 de julho de 1892. -

C. Sena . 
Encerrada a discussão, depois de algum 

debate, é approvado o art. 1.0 com as 
emendas, menos a de n . 2 na parte 
referente a 25 annos. 

Ao art. 2.0 são igualmente olferecidas, 
apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas : 

N. I 

Art. :~ . o n. 2. Substitua- se pelo se-
guinte : 

« A submetter á approvação do governo 
os estudos definitivos da estrada, por 
secções de 80 a 100 kilometros, den-
tro do prazo de 18 mezes a contar da 
data da inauguração da ultima e.sta-
ção da primeira via ferrea que for ter 
ou Jigat·-se ao traçado desta , e a come-
Çar as obras dent,ro de 12 mezes a con-
tar da data de approvação dos estudos 
da l. a secção, e assim progressiva-
mente, de modo que toua a linha es-
teja cone! ui da dentro de 7 annos, d<t 
data do começo das obras, sob pena 
de multas que serão reguladas pelo 
govel't1o e de caducidade da concessão 
no caso de reincidencia . » 

Sala uas sessões, 4 de j ulho de 1892. -
C. Se11a. 

N. 2 

Ao n. l do art. 2.0 Substitua-se a pala-
vra - cincoenta - por - 20 ; e accres-
cen te- se : e a reversüo de 50 armas. 

Sala das sessões , 4 de julho de 1892. -
R. Lagôa . 

N. 3 

Ao n. li do art. z.o Depois das palavras 
- Montes Claros - diga-se - e a ter-
minal-o no pra::;o de oito annos , contados 
esses pra;;os da data do additamento des -

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

ANNO 

1892 

DATA 

6 de maio 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

6 ConceJe ao dr. Modes· ses (avotes ao seu conttato - e accres- Iniciado na camara 
to de Faria Bello e cente no no final do numero: e do de- dos srs. deputados. 
barão de Sarame- positado o~t do trecho já construido . 
nha contractantes Sala das sessões, 4 de junho de 1892.-
da ~strada de ferro R . Lagôa. 
de Montes Claros ao 
Salto Grande, di- N. 4 
versos fa, vores para 
a construcção da Ao n. III do art. 2.0 Accrescente- se no 
mesma, estrada. final do numero :que será de 2 "/o doca· 

pito.l max imo garantido e que só poderá 
ser levantado depois que a empresa tiver 
constn!ido um trecho cujo custo seja igual 
ou maior que o deposito. (S . R .) 

Sala das sessões, 4 de julho de 1892. -
R. Lagôa. 

N ~ 

.;:) 

Ao art. 2.0 - Accrescente o seguinte : 
« N. - A não reclamar, em tempo al-

gum, augmento do capital garant ido, 
ainda mesmo que mais tarde se reco-
nheça a sua deficiencia e, apesar disso, 
a terminar a construcção da linha no 
prazo determinado pela presente lei, 
salvo o caso de fbro;a maior julgado 
pelo poder judiciario. » 

Sala das sessões, 4 de julho de 1892. -
R. L agôa. 

Encerrada a discussão, depois ele algum 
debate, é appromdo o art. 2 .0 com as 
emendas ns. l, 2, ultima parte da de n . 
3 e a de n . 4, sendo rejeitadas a de n. 
5 e a J.a parte da de n . 3. 

O ~rt . 3.0 é appeovado sem debate e ado-;-
ptado o projecto em 2.3 para passae a 
3." discussão, indo á respectiva com-
missão. 

E m 12 é olferecido para ser submettido 
á 3.3 discussão, redigidas as emendas 
do seguinte modo : 

« A commissão de obras publicas olferece 
redigidas, conforme o vencido em 2." 
discussão, as emendas offerecidas ao 
projecto n. 6 ela camara dos srs. depu-
tados, e é de parecer que entre ore· 
ferido projecto com as emendas em 3" 
discussão. 

Sala das commissões, 12de julho de 1892. 
- C. Sena. - Fe1-reira Alves. 

EME1\DAS OFFERECIDAS E~l SEGU:'\DA DIS-
cuss,\0 AO PROJECTO N. 6, DA CAMARA 
- 1892. 

N. I 

Ao art. 1.0 n. l - Seja substituído pela 
seguinte : 

« Garantia de juros de 6 °/a duran-
te a const rucção e 5 °/o no trafego, 
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ASSUMPTO Ai'\DAMEI\TO OBSERVAÇÕES 

6 Concede ao dr. Modes-
to de Faria Bello e 
barão de Sarame-
nha, contratantes 
da estrada de ferro 
de Mon tes Claros ao 
Salto Grande, di ver-

pelo prazo de 12 annos e sobt'e o ca- Iniciado na camara 
pita! maximo de 10 mil contos, e dos srs. deputados. 
o custo kilometro não exceda de 
25:000$000. » 

N. 2 

sos favoi.:.es para a Ao art. 2. 0 n. I. Em vez de- 50 annos 
construcçao da mes- - diga-se : 20 annos ; accrescente-se : 
ma estrada. e a reversao de 50 wmos. 

N. 3 

Ao art. 2.0 n. 2 - Seja substituído pelo 
segu inte : « A submetter á approva-
ç.ão do governo os estudos definitivos 
da estrada , por secções de 80 a 100 
kilometros, dentro do prazo de 18 me-
zes a contar da data da inauguração 
da ultima flstação da primeira via-fer-
rea que fôr ter ou ligar-se ao traçado 
desta e a começar as obras der.tro de 12 
mezes a contar da data da approva<;ão 
da I . a secção, e assim progressiva-
mente, de modo que toda a linha es-
teja concluída dentro de 7 annos da 
data do começo das obras, sob pena de 
multas que serão reguladas pelo go-
verno e da caducidade da concessão no 
caso de re;ncidencia e de perda do 
deposito do t recho já construido. » 

N. 4 

Ao art. zn n. 3. - Accrescente- se in fine: 
« que será de 2 °/o do capi tal maximo 
garantido e que só potlet'á ser levan-
tado depois que a empresa tiver con-
struido um trecho cujo custo seja igual 
ou maior que o deposito. » 

Sala das commissões , 12 de julho de 1892. 
C. Sena.- Fen·eira Alves. 

Pende ele andame11 to. 

7 Auctoriza o Presidente En1 7 ue maio é remettido á commissão Iniciado na camara 
do Estado a conce- de obras publicas . dos srs. deputados. 
der diversos favores Em 1.0 de julho e olfet'ecido e vai a 
a Miran Latife e a imprimir-se para ser submettido á I.• 
Aurelio de Souza discussão. 
Miranda Monteiro Pende de andamen to. 
de Barros, para a 
construcção de uma 
estrada de fe rro que, 
part.inclo J a cida-
de de Theophilo Ot-
toni, vá entroncar-
se na estrada de fer-
rode Montes Claros, 
na cidade de S. João 
Bapti sta . 

ANNO DATA 

1802 7 de maio 

1892 9 de maio 

1892 9 de maio 

1892 16 de ma io 

lf. s .•• 
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ASSU MPTO ANDAMENTO 

8 Comprehende na re- Em 10 de maio é remettido a commis-
lação annexa á lei são de estatist;ca_ 
n. li de 13 de no- Em 12 e offerecido para ser submettiuo 
vembro de 1891, os à 1.• discussão. 
municípios de São Eu~ 16 e approvado em 1.0 discussão e 
Sebastião ela Pedra r emetticlo á respectiva com missão. 
Branca e Passa Qua- Etn 17 e offereciúo para ser submetticlo 
tro. a 2.• discussão. 

Em 18 e approvado em 2.• discussão e 
remettido á respectiva commissão. 

Em 1\) e olferecido para ser submettido 
á 3.• discussão. 

Em 20 e appro vaclo em 3.• discussão e 
remettido a commissão de redacção. 

Em 21 e ofl"ereciclo e approvada a re-
dacção finaL, sendo dispen~ados o in-
terstício e a im pressão a requerimen-
to do sr. Silviano Brandão. 

Em 23 e remettillo a sancção sob n. 14. 

Sanccionado 

(L ei n . 24 ele 25 de maio de 1892) 

OBSERVAÇÕES 

In iciado na camara 
dos srs. deputados. 

9 Auctoriza o Presiclen- Etn 10 de maio é remet tido á commis- Iniciado na camara 
te elo Estado a co nce- são de obras publicas. dos srs. deputados. 
der di versos favores Pende de pnrece1·. 
aos cidadãos Joa -
quim de Oliveira e 
Hemique Edmun-
do Renault , para a 
construcção de uma 
estrada de !erro que, 
par tindo da villi1 do 
Caracol và ter á 
Borda da Matta. 

10 Auctoriza o Presiden- Em lO ele maio e remettido á 
te do Estado a con- são de obras publicas. 

commis- Iniciado na camara 
elos srs. deputados . 

ceder di versos fa- Pende de parecer. 
vores a Francisco 
~oares Valente Gus-
mão e a Jose Luiz de 
Jorge, para a con-
strucção de uma es-
trada de ferro que, 
partindo da esta-
ção de Tapirussú ou 
da ele Cysneiros, vá 
ter a Bom Jesus da 
Cachoeira Alegre. 

!I Determina que a ar- Em 17 ?e maio e r~met~ido a commis-
recadação proveni- são de Justtc:.a e _Ieg tslaçao. . 
ente de custas judi- Em 19 e offe~ectdo para ser submetttda 
ciarias seja feita P?r a L• cli ~cussao. a . _ 
meio de estampt- Em 23 a al?prova.do_ em I. dtsc:_ussao e 
lhas. remettido a respecttva commtssao. . 

Eru 25 é offerecido para ser submetttdo 
á 2.• discussão acompanhado do se-
guinte parecer e emenda : 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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1892 16 de maio 
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ASSUMPTO ANDA~l ENTO OBSERVAÇÕES 

l I Determina que a ar- A com missão de justi~·a. e legislação, ten- Iniciad 
recadaç.ão proveni- do examinado o pr·ojecto n . ll , appro- dossrs . 
ente de custas .J U- vallo em pr·;:meira di:;cussão, sobre ar-
diciarias seja feita recadação da renda pl'Oveniente das 
por meio de estam- custas judiciaes, vindo da camara 
pilhas. dos srs. dep utados, é de par·ecer que 

entre o mesmo em disc ussão no se-
nado com a seguinte emenda : 

Ao art. 3-" Supprimam- se as palavras : 
- ou quando a im portancia das custas 
exceder ás de maior· valor. 

Sala das com missões, 25 de maio de 1802. 
- .!. Roq,ette C. de Mendonça . - V. M. 
de Mello Franco . 

Ent 28, entrando em 2? discussão por 
artigos successivo~, são todos elles ap-
pro vados, inclusive a emenda ull'ere· 
cicia pela commissão . 

1<-:ru 2 ue julho é offerecido para ser 
submettido á 3.a discus-ão. 

Em 5 é appr·ovado em 3.a discussão e 
remettido á commissão ele redacç.ão. 

Ern ti o SI'. Cami llo d,\ I'Wito o!l"erece a 
r edacção final e req uér que o proj ecto 
soJl'ra uma quarla disc us,ão visto en-
vol ver absur·do a emenlla já appro-
vada. 

Approvado o requerimen to fica o pro-
jecto sobre a me.-a para ser dado para 
ordem uo dia segui nte. 

E rn 8, enti'anllo em 4.a discussão. são 
otlececidas. apoiadas e postas conjun-
ctamente em dbcussão as oegu in tes 
emenda~ : 

N. l 

Emenda a·1 })l'Ojecto n. li (ua cama ra). 
Art. J_o Sup]Jrima se a emenda da com-

missão e ac(;rescente-se depois de - ex-
ceder- a de de; das, - suppri minllo-
se o relativo--as. - O mais como está 
(S . R .) 

Sala das sessões, 8 de julho de 1802 -
Rebello Horta . 

N. 2 

Ao art. 3.0 Depois da palavra- valor-
d'ga- se : p vrler -se- ú expedir _qu'a etc. 

Sala d ~s se;;sões. 8 de julliO de 1802 -
J. P. Xavier da Veiga . 

?\. 3 

.\ ccrcscen te-se, onde com·iér : si o contri-
buinte não pre(erir (a zero pngamento pelo 
me'o f'acu llarlo no art. 18, do dec;·eto n . 
8D4G de 18 de maio de 1892. - (S. R.) 

Sala das sessões , 8 de junho de 1892-
Rebelto Horta. 

N. 4 

-\o art. 3 ." Em Yez de- maior valor, 
-diga-se : cem mil réis. 

nacamara 
depu tàdos. 

Ai\" N O DATA 

1892 16 de maio 

1892 10 de maio 

1892 17 de maio 

!892 18 de maio 
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ASSU MPTO AND.\ME:'>I TO OBSERVAÇÕES 

lI Determina que a ar- Sa la das sessões , 8 de julho Je !892 - In iciado na camara 
recadação proveni- Joao liubitschech . dos srs . deputados. 
ente de custas ju· EncmTada a discussão, é approvada a 
diciarias seja feita emenda n. 4. ficando prejudicadas to-
por meio de estam- das as outras. 
pilhas. IEru 9 é de\·olvido á camara acompa-

nhaô.o da seguinte E:!lnenda: 
Emenda appro~ada pelo senado ao pro-
jecto n _ 11 da camara. 

Ao art. 3.0 Em vez ele - maior valor, 
diga- se: cem mil réis. 

Paço do senado do Estado de Minas Ge-
raes em Ouro Pl'eto, 0 de j ul ho de !80:2. 
- Chrispim Jacques Bias Fo;·tes - Joao 
Gr. me< Rebello Horta - Francisco Fer-
reira Alves . 

Ern !6 é novamenta remettido pela 
camara visto ter sido rejeitada a 
emenda offerecida pelo senado . 

A vista de urgencia requerida pe.lo sr . 
Camillo de Bl'ito é immecliatamente 
posta em discm:s:i o e rejeitaria a emen-
da, senJo o projecto ta,l qua l vei u da 
camara remetti•lo á sanccão, sob n. 18. 

Sancci o n a do 

(L e: Yl. 31 de 18 de julho de 1892) 

12 Concede garantb1 •" E•n !7 de maio,-, remettido á commis-
j uros ao co1·onel .J"- çii.o ele obra~ pu b1 ~eas . 
sé An tonio de AI- Em. S de jul ho e o!forccido e vai à 
meicla para a con- imprimir- se p:tt'a ser submetticlo it !." 
stru cção da estrada discmsão. 
de ferro que, par- Pen de de andamento. 
t indo do ponto ter · 
minai ela estrada de 
ferro do Paraopeba. 
vá ás di visas ele 
Goya:r: na Serra das 
Araras. 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

13 Franqueia ao tr·ansito Ern 10 de maio é ~emettido á~ cO!~- Iniciado na camara 
publico o porto do missões reunidas ele .JUStiça e leg-Islaçao dos srs. deputados . 
Barreirinho, no Rio e de finanças . 

- Grande. P ende de parecer . 

Revoga os arts. 26 E•n :W de maio é remetticlo it com rn is-
e 27 da lei n. 19 de são ele j ustiça e legislação. 
26 ele novembro de Ean 21 é otl'erecido para ser submet-
189! que a uctori- tido iL l . a discussão. 
zam o Presidente do Ern 24 é approvado em I .• discussão e 
Estado a fazer ope- remettido á respectiva com missão . 
rações de credi to En1. 25 é oJl'ereciclo para ser sub-
pai a garantir juros mett iclo a 2.a discussão. 
a estradas de ferro. Ean 27 é approvado em 2. • di~cussão e 

remett ido ú respectiva commissão. 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados . 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

14 Revol!a os artigos 26 En1 28 e o!Ierecido para 3." discussão. Iniciado na camara 
e 27 da lei n. 19 de Em 31 encet-ra-se a 3.• discussão, de- dos srs. deputados. 
de 26 de novembro pots de lon 50 debate, e fica a votação 
ele 189 1 que aucto- a,liaJa por fa lta de numero . 
rizam o Presidente E Jn 2 de junho é approvado em 3.• dis-
do Estado a fazer cu-são e reme Ltido á commissão de re-
oper·ações de credi- dacção. 
to para garantir ju- En::t 3 e ufferecida a redacção fina l. 
ros a estrada s de En:t 4 é appmvada a redacção final e 
ilm·o. remettido o projecto à sancção, sob n. 16. 

Sanccionado 

(Lei n. 26 de 4 de junho de 1892) 

15 Auctoriza o Presiclen- Em 20 ele maio é remetticlo a commis-
te do Estado a con- são de obras publicas. 
ce, er a empresa de En1 2 1 de j un ho é oJierecido para ser 
Obras P ublicas de submettido á 1.• discussão. 
Minas, garantia ele E m 25 é approvado em l,a discussão 
juros para a con- e remettido á respectiva comm issão. 
strucção da E. de En1 28 é oJi'erecido para ser submettido 
F. de Ouro Preto ao á 2.a discussão. 
Peçanha . En::t 5 de julho entra em 2.a discussão 

por artigos successivos. 
Ao art. l. 0 é ofl'erecida, apoiada e posta 

conjunctamen te em discussão a seguin-
te emenda: 

Ao ar t. l. 0 • Onde se diz - 25 -diga- se : 
26. Onde se diz - trinta contos de réis 
por k ilometro- di ga- se : nove m'l con -
tos de n iis, nao podendo excede~· o custo 
kilomet;·ico a trinta contos . 

Sab das sessões , 5 de j ulho de 1892, -
R. L a_qôtt. 

Encer-rada a discussão, depois de algum 
debate, é approvado o art. J.o com a 
emenda. 

Ao art. 2.0 são igualmente oJierecidas, 
apoiadas e p::Jstas co nj unctamente em 
discussão as seguintes emendas : 

N. 1 

Ao n. I. Substituam-se as palavras-
valor das obras Ol'çadas - por : capital 
max irno garantido. 

N. 2 

Ao n . li. - Em vez de - semestral --· 
diga- se : tr imestral . 

N. 3 

Ao n . Ill.- Accr·escente-se no fi nal do 
numero : e a terminal- a no pra::.o de seis 
annos, contado da mesma data . 

N. 4 

Ao n. IV. - Supprima- se - S. R. 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

ANNO DATA 

1892 19 de maio 
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Fi Auctoriza o Presiden- Sala das sessões, 5 de julho de 1892. - Iniciado na camara 
te do Estado a con- Rocha Lagôa. dos srs . deputados. 
ceder á empresa de Encerrada a discussão é approva do o art. I 
Obras Publicas de 2. 0 com todas as emendas. 
Minas, garan tia de Ao art. 3.• é ta mbem offerecida, apoiada 
j u ros p·1ra a con- e posta conjuntamente em discussão a 
strucçào da E. do seguinte emenda : 
Ferro ele Ouro Preto Ao art . 3.' - Substitualil-se as palavras 
ao Peçanha. - e irá etc . - até o final- por: e sà 

poderà ser levantado pela empresa quan-
do esta jà tiver construido um trecho 
cujo custo seja igual ou maior que o de-
posito - (S. R .) 

Sala das sessões, 5 de julho de 1892.-
R. L agôa . 

Encerrada a discussão, é approvado o ar-
tigo com a emenda. 

Ao ar t. 4.0 é offerecida a segu inte 
emenda que é apoiada e posta conjun-
ctamente em discussão : 

Ao ar t. 4. 0 Substituam-se as palavras 
-os pmzos elo contracto - por : ou 
elo trecho da linha jà construida, os pra-
zos determinados não só nesta lei como no 
contracto - (o mais como no artigo.) 
(S. R .) 

Sala das sessões, 5 de julho de 1892 -
Z?. L agôa. 

Encerrada a discussão, é approvado o ar-
tigo com a emenda. 

E' mais offe t·ecido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

Additivo 

Art.- « O; favores concedidos pela lei só 
se tornarão effectivos depo is que o go-
verno da União abrir mãos, em bene-
fic io do Estado, do privilegio já con-
cedido á empresa. » (S. R. ) 

S. S. - julh0 - 5 - 92. - R. L agôa. 
A este additi vo é ofl'erecida a seguinte 

emenda : 
Em vez - do privilegio já concedido á 

em preza- diga- se : dos favores dare-
ve•·sao á Uniao . 

Sala das se:<sões, 5 de julho de 1892-
Rebello Horta. 

Apoiada e posto cunjunctamente em dis-
cussão é oJferecido o segumte 

Requel'imento 

« Requei~o que, sem prej uízo da 2.a dis-
cussão, rrquisite-se do governo , com 
urgencia . informação sobre os termos 
do pri vi leg1o concedido para a constru-
cção ela estrada de ferro Ouro Preto ao 
Peçanha. » (S . R. ) 

Sa la das seosões , 5 de julho de 189-2 -
J. P. Xav 'er da Veiga. 

Encerrada a discussão, é approvado o re-
querimento. 
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15 Auctoriza o Presiclen- Continuando a rliscu~são do additivo, é Iniciado na camara 
te do Estado a con- o mesmo approvado sem mais deba te, dos srs . deputados. 
ceder a empresa de com a emenda e, adaptado o projecto 
Obras Publicas de para pa ssar á 3.a discussão, é remettido 
Minas, garantia de a respectiva commissão. 
j uros para a con- Em 1:2 é oJferecido para ser submettido 
strucção da E. de á 3.a discussão. 
Ferro de Ouro Pt·eto Pende de andamento, tendo sido as infor 
ao Peçanha. mações solicitadas do govuno em data 

16 Auctoriza o Presiden-
te do Estado a con-
ceder di versos fa-
vores aos cidadãos 
Antonio L e odor o 
da Rocha e João 
Ernesto F e r r e i r a 
Paes, para a con-
strucÇ'âo de uma E. 
de F. que, partindo 
da cidade ele Pium-
hy, va se en troncar 
na linha de Catalão 
da E. de F. « Oeste 
de Minas». 

de 5 de jHiho. 

En1. ~4 ele maio c remetticlo á •:ommis- Iniciado na camara 
são de obras publicas. elos srs. deputados. 

Pende de pwecer. 

17 Altera a tabella para Etn 27 ele maio é remetticlo á commis- Iniciado na camara 
a cobrança do im- são de finanças. dos srs. deputacLos. 
posto sobre agua e En1. 28 é oJferecido para ser submettido 
e exgottos da Ca- á l.a discussão. 
pita!. En1 1.0 de junho entra em l.a discussão 

que é encerrada sem debate, ficando 
a votação adiada por falta de numero. 

En1. 2 é approvado em l .a discussão, 
ficando sobre a mesa para ser dado 
para a ordem dos trabalhos depois de 
decorrido o interstício. 

En1. 4 entra em 2.a discussão por ar-
tigos successivos. 

O art. L_ o é a pprovado sem debate. 
Ao art. 2' 0 é oJierecida a seguinte 

emenc.Ja: 
Ao art. 2.0 Suprimam-se as palavras -

a inda por arrecadar e accr·escente-se ao 
fin al do art : « ficanrio salvo aos con-
tribuintes, que já tiverem pago a 
contribuição do art. 8.0 da citada lei 
n. 16, o direito á restitui!;ão da diJfe-. 
rença para mais, paga segundo a pre-
sea te tabella . » 

Sala das ses·'ões, 4 de junho de 1892.-
Rebello Horta - J. P. Xavier da Veiga 
- Antonio Martins - C. Brito - Costa 
Sena. 

Encerrada a discussão é approvado o 
art. com a emenda. 

O art . 3.0 e approvado sem debate . 
Adaptado o projecto em 2.a para passar 

á 3.a discussão, vai com a emenda 
a commissão de finanças . 

ANNO DATA 

189-2 25 de maio 

1892 2 de Junho 

-71-

ASSUMPTO .J,.NOAMENTO OBSERVAÇÕES 

17 Altera a tabella para Ean 9 é olferecido e vai a impl'imir-se Iniciado na camara 
a cobrança do im- para ser submettido á 3.a discusção. dos srs. deputados. 
posto sobre agua e E •n li é approvado em 3.a cliscus5ão e 
exgottos da Capital. remettido á com missão de redacção. 

Em 13 é olferecida e fica sobre a mesa 
a redacção fi nal. 

Ean 14 entra em discussão que é en-
cerrada sem debate, a redacção final 
ficando a vota\àO adiada por falta de 
de numero. 

lô:n1. 23 é approvada a redacção tina!. 
E1n 25 é devolvido á camara acompa-

nhado das seguintes emendas : 
Emendas approvadas pelo senado ao p ·o-

jecto n . 17 da camara . 

N. l 

No art. 2. 0 supprimm-se as palavras-
ainda por arrecadar . . 

N. 2 

Accrescente-se no final do mesmo artigo: 
- (icu.ndo salvo aos que jâ tiverem pago a 
contribuiçLio do artigo 8, 0 da cidata lei 
n . 16, o direito á restituição da dif-
(erença, para mais, paga segundo a pre-
sente tabella. 

Paço do senado do Estado de Minas Ge-
raes em Ouro Preto, 25 de junho de 
1892.-Chrispim Jacques Bias Fo;·tes . -
Dr. Carlos Fer,·eira Alves-Joao Gomes 
Rebello Horta. 

En1. 8 de julho é approvado pela camara 
com a emenda do senado e 1·emettido 
á sancção, sob n. 13. 

Sanccionado 

(Lei n . 28 de 8 de julho de 1892) 

18 Fixa a força publica Em 3 de junho é remettido á commis- Iniciado na camaras 
do Estado para o são de força publica. · elos srs. deputados. 
exercício de 1893. En1. 4 é offerecido para ser submetticlo 

à 1.a discu5são. 
Em 6 é appro vado, clep JiS de-algum de-

bate em I. a cliswssão e remettido a 
respectiva comm issão. 

En1. lO é oJl'ercciLlo para ser submetti-
do á 2.a discussão acompanhado do se-
guinte parecer e emendas: 

« A comm:ssão de furça pulJlica, tendo 
examina'io o pr·ojecto n. 18, vindo da 
camara dos deputados , e em vista de 
debates occorridos na sua primeira clb-
cussão; 

Considerando que o clispogto no paragra-
pho unico do art. 2,0 contém uma de· 
legação de poJeres do congresso ao 
chefe do Estado, o que é vedado pela 
constituição ; 
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18 Fixa a força publica Considerandr, mais que é de urgenci:t a Iniciado na camara 
do E~~do para 0 acq uisição de predios para quarteis de dos srs. deputados 
exerciCIO de 18il3. força policial quer na Capital, quer nos 

Jogares em que o governo concentre 
maior numero de praças por conve-
niencia do serviço publico; é de pare-
cer que o referido projecto entre em 
segunda discussão com as seguintes 
emendas: 

J. o 

O paragrapho unico do art. 2.0 seja as-
sim redigido : 

« O governo consolidara as disposi ções das 
legislações militares da União applica-
veis a 0rganização dos corpos policiaes 
do Estado, a qual sera submettida a 
approvação do congresso na sua pri-
meira reunião, sem o que não sera 
executada. » 

2.0 

AJdite-se mais o seguinte: 
« Artigo. Fica o governo auctorizado a 

mandar con~truir ou adq uirir e adaptar 
quatro pred ios que sirvam de quarteis, 
na Capital e logares que devam tec 
suas sédes os corpos de policia do Es-
dado. 

Para esse fim applicara até a quantia de 
150:000$, tiraU.a da sobra que se veri-
ficar na verba- força publica, - do 
corrente anno. » 

Sala das commi;;sões do senado, lO de 
junho de 1892. - Valtadao- Frederico 
Aagusto- J·. Roquette. 

Em 13 é encerrada a 2.• d i::cussão, fi -
cando a votação adiada por falta de 
numero, assim corno a das seguintes 
emendas que fora m oJferecidas ao ar-
t igo 2.0 

N . 1 

Em vez de - salvo a de commandante 
geral - diga-se : sal·vo as de comman-
dante geral e dos corpos. ( S. R). 

Sala das sessões , 13 de junho de 1892.-
J. P. Xavie ·•· da Veiga. 

N. 2 

Depois da palavra- corpos- accrescen-
te-se : capitaes de qualque•· categoria. 

Sala das sessões. 13 de junho de 1892.-
Valladão. 

Em 23 é approvado em 2.• discussão 
com as emendas offerecidas pela com· 
missão e com a de n . I offerecida pelo 
sr. Xavier da Veiga ao art. 2. 0 , sendo 
rejeitada a de n. 2. 

Adoptado em 2.• para passar á 3.• dis-
cussão é remettido à respectiva com-
missão. 

tNNO OATA 

11892 2 de junho 
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18 Fixa a força publica 1<::n1 2.') é olt'erecido para ser sul1 mettido Iniciauu na camara 
do Estado para o ~ 3.• discussão acompanlHülo do se- do .. , st'i' . deputados 
exercício de 18:1::l . guinte parecer e emendas : . 

« A commissão de lorç':L publica dep01s 
de 1·eflectido exame sobre o pr·ojoctu n. 
18 da camat·a e emendas. e tomando 
na de vida consider-c:tção v relatorio que 
odignoezeloso cor01.el commandante 
dirigiu ao governo sobt·e este impor-
tante ramo do servi ço publico : 

Considerando que convem estimular v 
pessoal dos corpos de policia para 
melhor desempenho de seus deveres, 
e que o accesso pela so antiguidade 
não produz aquelle r<1sultado, con 1 in-
do auctorizal-o tambem pelo mereci-
mento, como é estatuído para o exer-
cito federal ; 

Considerando que à urgente a constru-
cção de quartels, em que a força pu-
blica encontt·e habitação conveniente ; 

Considerando que a creação de uma en-
fermaria militar impõe-se até pelll eco-
nomia dos dinheiro~ publicas, como o 
demomtra o commanclante geral em seu 
relatot'io; 

Considerando finalmente que o corpo po-
licial precisa de at·mamento confNme 
•Js progressos da arte mili tai' ; 

E' de parecer que o projecto n. 18 entre 
em terceira discussão com as seguintes 
emendas; 

Ao § i .0 do art . l."- Em vez de tabella 
n. I, - diga-se tabeUa n. 2 _ 

O art. 2.- e emenda do senado sejam 
substituídos pelo St>guinte: 

As vagas de ofticiaes, salvo as de coll!--
mandantes geral e dos corpos, serao 
preen ~hidas por acces;o e merecida-
mente, aquelle regulado dentro do 
respectivo quadro e na razão de dois 
terços dos mesmas Yagas e este por 
um terço ; 

Supprima -se a emenda do senado ao ~ 
unico do art . 2.0 e subststa o que esta 
no projecto, accrescentando-se no fim 
-«submettendo o resultado á approva-
ção do congresso em sua pdmeira 
reunião.:. 

Substitua-se o additivo do senado pelo 
seguinte: 

« Artigo - Fica o governo auctorizado, 
desde ja, pJdendo elfectuar as necessa-
rias eperações de credito, a despendet• : 

§l.n Até a quantia de 150:000$000 na 
comtt'ucção ou acquisiç.ão e adaptação 
(te quatro predios para quarteis, sendo 
um na Capital e os outros nas cidades 
que !orem sédes do 2.0 3.0 e 4.0 corpos 
de policia. 

§ 2.0 Até 10:000~000 na creação de uma 
enfermaria di rigida pelo cirurgião múr 
do 1.0 corpo pat'a o tratamento medico 
ctrurgico das praças de pJlici a. 
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:! de junho 18 Fixa a força publica O pessoal des::a infermaria seeà tirado Iniciado na camara 
do Estado para o dos officiaes , .inferiores e pra\as do 1." dos srs . deputado; 
exercício de 1893. corpo. 

§ 3.0 Ate 100:000$000 com acq uisiçiio do 
armamento necessario ao ..:orpo de po-
licia. » 

Sala das com missões, ·~5 de junho de 1892. 
Valladlio - Silv iano B1·andao-Frederi· 
co Atgv.sto. 

En1 28, entrando em 3." discussão são 
mais otrereddas as seguintes emendas : 

N. I 

No§ zo do art. to, depois das palavras-
major commandante -interponham- se 
as seguintes : capitlio s<~cretario encm·re-
gado da arrecadaçiio geml. 

N. ;t 

A' tabella·n. 1- Na. epigraphe- estado 
maior - depois de-majores comman-
dantes - accrescente- se uma cotumna 
para cap itão secretar io encarregado da 
m·recadão geral . 

A' tabella n. Z Depois de - 4 majores 
commandantes-accrescente-se : 1 capi-
tao secretario encm·regado da an·ecada-
ç~o .geral, com o vencimento ele :J:OOO$ 
dwtdtdos por mez e anno de conformi-
dade com a mesma tabella . 

Alterem-se as sommas. 

N. :3 

Na emenda n. 1, proposta pela commis-
siio, depoi~ das palavras - e dos corpos 
- interponham-se as seguintes: e capi-
Uío secretario encm'?'e!Jado da arrecada-
ção 'feJ·al . 

N.-1 

No arL. 3.0 do pt'ojecto snpprima-se o ad-
verbio- expressamente. 

Ko § 1.0 do artigo addi ti vo da com mis-
são substituam- se as pa,la\Tas- qua-
t ro predios . até final - pelas seguin-
tes : de w n predio para ']~tartel na capi-
tal e de locaçao de outros para alojamento 
de praças poticiaes em outros lagares em 
']WJ (or necc:ssario. 

Sa.la das co mmissões, ;2B dej ul ho de 1892. 
- Valladüo- Silviano Brandilo- Fre-
derico A ugusto . 

Encerrada a Jiscussiio, são approvadas 
todas as emenda,s otrerecidas p~la com-
missão e e adaptado o projecto em 3.a 
disc: u~são, sendo remettido ;'t commis-
são, de redacção. 

ANNO DA: TA 

189:?. 2 de Junho 

-i5-

ASSU MPTO ANDA>IE:\"TO OBSERV.\ÇÕES 

18 Fixa â força publica E m 1.0 de julho e ofl'erecida a redacção Inic iado 
do Estado para o final. dos ~rs . 
exercido de 1893. Di~pensad,)s o in terstício e a impressão \• 

a mesma, irnmed iatamente posta em 
discussão e apprm·ada sem debate,sendo 
o projecto devolvido a camara nesse 
mesmo dia. acompanhado da~ seguin-
tes emendas : 

Emendas approvada,s pelo senado ao pro-
jecto n. 18 da camara : 

N. l 

Ao ar t. }.0 § 2. 0 Depois das palavras 
-major com mandante - interponham· 
se as seguintes : capitcio secretario en-
carregado da arrecadaçc7o geral. 

N. Z 

Ao art. t.o § 7. 0 Em vez de - tabella 
n. t - diga- se : tabella n 'J 

N. 3. 

AO ar t . 2.0 - Seja a,ssim redigido: « As 
vagas de officiaes, sal v o as de com-
mandantes geral e dos corpos, e capi· 
tão secretario encarregado da a.rreca-
dação geral, serão preenchidas por 
accesso e merecimento, aqualle regu-
lado dentro do respectivos q ua.dro e na 
razão de dois terços das mesmas va-
grs, e este por um terço. » 

N. 4 

Ao a,rt. 2 .0 paragrapho unico - a,ccres-
cen te-se in fine : submettendo o· resultado 
à approvaçâo do congresso em sua pri-
meira reunião. 

N. 5 

Ao art. 3.0 Supprima-se o abverbio -
expressamente . 

N. 6 

A~crescente- se o seguinte : 
«Artigo. Fica o governo auctorizaclo desde 

já , podendo e!Tectuar às necessarias 
operações ele credicto, a despender : 

§ 1.• Ate a, quantia, de cento e cincoenta 
contos de reis na construcção ou acqui· 
sição e ada.pta~ão de um predio para 
quartel na Capital , e na lo~ação de ou· 
tros para alojamento de forças pu-
blicas os lagares em que for necessat'lO 

§ 2.0 Até dez contos na creação de uma 
enfermaria dirigida pelo cirurgião-
mor elo 1.0 corpo para o tra tamento 
medico-cirurgico elas praças de policia. 
O pessoal dessa enferma.ria será tiraria 
dJs offlciaes inferiore; e praças do l. o 
corpo. 

• 

r a carnara 
deputados. 
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18 Fixa a força. pu blica § 3.• Até c ·m contos de reis com acqui- Iniciado na camara 
do Estado para o sição do armamento necessario ao cor- dos srs. deputados. 
exercício de I ::;!n. pode policia. 

' K. "7 

A' tabella n. I. Na ~pigraphe - estado 
maior- depois de - majot·es comman-
dantes - accrescente-se uma columna 
para : capiUio secretario, enca1·regado da 
anecatlüo geral e alterem-se as sommas. 

N. 8 

A· tabella n. :! . Depois de- 4 majo!'es 
commandantes - accrescente-se : « I 
capi tão secretuio encarregado da arre-
ca. taçã.o geral com o vencimento de 
3:000$000 ele l'éis, devidos por mez e 
anno de con formidade com a mesma 
tabella. >> 

::\. !) 

A' mesma tabella n. :! . Onde se diz -
forrage m parll. 8 animaes etc., diga- se : 
« forr<tgem para U animaes de 4 ca-
pitães fiscaes, do capitão secretario 
e de 4 a lferes ajudantes a 24~000-
:2:59:~SOOO. » 

Altere-se a somma . 
Paço do senado do Estado de Minas Ge-

raes em Ouro Preto, 1.• de julho de 
1X92. -Frederico Attgust~ Alvares da 
Silva-D1· . Carlos Fen·eira Alves-João 
Go·mes Rebello H01·ta . 

E na 5 é o projecto novamente devo! vi-
do pela camara visto terem sido rejei-
tadas por aquella carporação as emen· 
das de ns. 1, 3, 5, 6, 7, tl e 9. 

Em 8 são unanimemente approvadas 
pelo senado, sendo de novo devolvidas 
à camara. 

Em 9 são todas nommente rejeitadas 
pela camara, com excepç:ão .Ja parte 
referente ao § 3.• da lei n. 6, que foi 
approvada. 

En1 18 é o projecto assim modificado re-
mettido pela. . camara iL sancção, sob 
n. 15. 

Su nccionado 

(Lei n . 30 de 20 de julho de 1892) 

19 Auctoriza o Presidente En• 3 de julho é remettido a commissão Iniciado na. camara 
do Estado a con- de obras publicas . dos srs. deputados. 
ceder pri vilegios a E11-1 8 e devolvido pela CO illffilSSão 
Ma::oel Temotheoda de obras publicas t\ secretaria. que 
Cos ta, Luiz Chapot o remette nesse mes mo dia á com-
Prevost e a José missão de agricultura , commercio, ar-
Francisco Cantari- tes, iudustrias, minas e florestas, a 
no, para a explora· vi~ta de no vo despacho da me~a. 
cão de a.rêao au l'i- Pende de parecer. 
ferits. 

DATA 

1 89~ 2 de junho 

18~2 4 de junho 
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:!0 Auctoriza o Presiden- Em 3 ele j unho é remettido it comm is- ln.i ciado na camara 
te do Estado a man são de fina nças. dos st·~. deputado. 
dar pagar pela ver- En:t 25 é offerecido para ser submettitlo 
ba do § I 9 do art . a I.• discussão. 
1. · da lei n . 10 de En1 2 ele julho. entrando em I.• tlis-
·:!G de novembro de cussão, o sr. Carlos Alves olt'erece um 
189 1, todas as obras nquerimento para que, sem prejuízo 
contractadas e em ela !.• discussão, se solicitem do go-
execução. verno, por intermedio da secretaria da 

AgriCultura, informa ções sobre quae5 
as obras actualmente contractadas le-
ga lmente e em execução. 

21 Regula. as ferias 
renses. 

Apoiado e posto em discussãoé apprava-
do derois de algum debate. 

Prmoeguinúo- se na discussão do projecto 
é o mesmo appromdo e remettido á 
commissão de finanças. 

En1 4 é otrerecido para ser submettido 
á 2 .• discussão. 

Em 5 é approvado, depois de algum 
debate, em 2.• discussão e remettido 
à respectiva commissão. 

Pende de pa1·ecer. 

fo- En1 6 de j unho é remettido á commis- Iniciado na camara 
são de justiça e legislação . dos st·s. deputados. 

Ern 1.• de julho é oll'e recido para ser 
submettido á 1.• discussão. 

Em 4 é appromdo em !.• discussão e 
remettidu à respectiva com missão. 

Eau 6 é olt'erecido para ser submettido 
á 2.• discussão acompanhado do se-
guinte parecer e emendas : 

« A commi~são de legislação e j ustka 
apresenta o projecto n. 21, vindo da 
camara dos srs. deputados, al terando 
as ferias do fôro, redigido para segunda 
discu:Bão com as seguintes emendas : 

) art. I•, n. I, substitua-se pelo seguinte : 
Os t rabalhos forenses nos juizos de pri-

meira in•tancia suspendem-se durante 
as ferias que comprehendem : 

§ !."As do Natal, que come.;am no dia 
2 1 de dezembro e terminam no ultimo 
de janeiro; 

§ 2.• As da semana santa que vão de 
quar t:Pfeira de trevas até se comple-
tarem quinze dias ; 

§ 3.• As do Espírito Santo, desde o do-
mingo do Espírito Santo até o da Trin-
dade. 

O mesmo artigo n. I I. Substitua se pelo 
seguinte : 

« Ko tribunal da Relação )suspendem-se os 
trabalhos judiciaes desde I.• a 31 de 
agosto, sal v o as excepções estabele-
cillas pela anterior legislação que 
con tinua em vigor em relação aos 
acto;; que podem ser tratados duran.te. 
as ferias e não se interrompem pela 
superveniencia dellas. >> 

Sala das commissões, G de julho ue 1892. 
-V. M. M. Franco-!. JJ • .X. da l"eigcr . 
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21 Regula as ferias 
renses. 
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fo- E n1 9 entra em 2.• discussão por art i- fniciado na camara 
gos successivos. dos srs . deputados. 

Ao a!'t. !.• e oll'erecida a segui nte emenda: 
« Supprima,m- se os ns. m. IV e V do a rt. 

1• do peojecto. - Virgilio M. M. Franco . 
Enc· rrada a discussão , depois de algum 

debate; e rejeitado o art. 1.• e são ap-
p rovadas não só as emendas oJrereci-
das pela comrnissão corno a que foi ot:.. 
ferecida pelo sr. Mello Franco. 

Ao ar t . 2 .• é oJrerecida, apoiada e posta 
conjuntamen te em discussão a seguin te 
emenda: 

« O art . 2.• do mesmo projecto redija-se 
asssirn : 

- Ficam assim clerogados os numeras 
!.• e 2 .• do artigo 27 da lei n . 17, de 
20 de novembro de 189 1. 

Sala das ses;ões, 9 de julho ele 1892. -
Vi1·gilio M. M. Franco . 

Encerrada a discussão , e approvada a 
emenda e rejeitado o art. 

E' approvado o art. 3° e adoptadoo pro-
jecto em za para passar a 3." LliSCUSEãO. 

Em 12 é o1ferecido para ser submettido 
á 3 • discussão. 

Em 13, entrando em 3• discussão , e of-
ferecida , apoiada e posta conjunta-
mente em discussão a seguinte emenda: 

Enttará em vigot esta lei desde a data de 
sua publicação. 

Sala das sessões, 13 de j ulho de 1892. -
C. Brito 

A requerimento do sr. Mello Fr ·nco são 
retieadas todas as emendas offerecidas 
pela commissão e já appeovadas pelo 
senado. 

Encerrada a discussão, depois de algum 
debate, e appmvada a emenda do se. 
Camillo de Brito e adaptado o pL'ojeto 
em 3.• discussão, sendo remettido á 
commissão de redacção que nesse mes-
mo dia o ofl'erece redigido afinal. 

A' vis ta de m gencia reque!'ida pelo sr . 
Silviano Beandiio e immediatamen te 
posta em discussão e approvada a re-
dacção final , sendo o projecto devo! vi-
dt á camara dos sr~. deputados acom-
panhado da seguinte emenrla : 

Emenda approvada pelo senado ao pro· 
jecto n . 21 da eamara. 

« Enteará em vig·or esta lei desde a data 
sua dé publicação . » 

Paço do senado do Estado de Minas Ge-
raes em Ouro Preto, 13 ele j ulho cl e 
1892.- Chtispim Jacqv.es Bias Fertes -
João Gomes Rebello Ho1·ta - Francisco 
Ferreira Alves. 

Em 18 e approvado pela camara com a 
emenda do senado e remettido á san-
cção sob n. 16. 

Sanccionado 
(Lei n. 35 de 19 de j v.lho de 1892) 

1892 

• 

DATA 

4 de junho 

11 de junho 
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:2:2. Indulta o cidadão Ri- Enl 6 de j unho é remettido 
cardo Peregrino de sã.o de j ustiça e legislação. 
Qupiroga da pena Pende de parecer. 

j, ccmmis- Iniciado na camara 
dos srs . deputados . 

de perda do empre· 
go de pl'ofessor pu· 
blico, com inhabi-
lidade para outro, 
que lhe foi imposta 
pelo j uiz de dil'eito 
da comarca de l\lar 
de Hespanha. 

23 Orça a receita e fi xa Em 11 de junho e remettido á com- In iciado na camara 
a despesa do Esta- missão de finan ças. dos srs. deputados. 
do para o exerci- En1. 13 e offerecido para ser submettido 
cio de 18g3. à !.• discussão. 

En1. 14 ~ ntra em 1.• discussão que é 
encerrada sem debate, ficando a vo-
tação adi ada por fa lta de numero. 

En1. 23 e approvado em 1.• discussão e 
rernett ido á r espectiva commissão. 

Eau 27 e ofl:'erecido para ser submetti-
do á 2 .• discussão acompanhado do se-
segu inte parecer e emendas: 

« A commissão de finanças offerece para 
segunda discussão, com a J·edacção ap-
provada em primeira , o projecto de 
orçamento do Estado, e é de par~'< cer 
que seja o mesmo approvado conjun-
ciamente eom as emendas que igual-
mente offerece. 

Sala das commissões, 27 de j unho de 
1892. - Rebello Horta- ] . P. Xav ier da 
Veiga - Antonio Martius - Camillo de 
Britto-C. Sena . 

En--.endus ofter~cidas p e l a 
con--.•nissão de finança s 
do senado, á proposição 
de l e i n. 23 (vinda da ca· 
ntai~a) s obre o orçan1.ento 
da r ecei ta despe sa doEs -
tado para o anno finan· 
ceiro de 1893. 

(SEGUNDA DISCCSS"\ 01 

N.l 

Il.eceita 

Art . 1." s 3.• Em vez de-í20:000SOOO-
diga-se : 300:000$000 . · 

Accrescente -se : 
§ Emolumentos. 

N . :! 

§ NoYos e velhos direitos. 
§ Custas judiciarias. 

60:000.'5000 
250 :000:-;000 
260 :000!)000 
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====~= ======!=========== ====== 
li dej unho 23 Orça a receita e t: xa N. :; 

a desp~>-Sl\ do Esta-
do para o exerci- Art. 1.• § 4.• Redija assim: 
cio de 1893. 1 •;. sobre a transferen-

cia de privilegias de 
qualquer especie (leis 
ns. :i,385 de 29 de junho 
de 1886. art. 6.• § · 
!.• e 3,569 de 25 de 
agosto de 1888, art. 4,• 
§ !:! .") 

2 •Jo sobre prorogação de 
prazos estipulados em 
con tractos com o Estado 
(ci t. Lei n. 3,385, art 
6 .. § I..) 

1/2 o/" Sobre contractos 
ou novações de contra-
ctos para estradas de 
ferro e engenhos cen-
traes (citados arts . 6. ·, 
§ I.·) 

N. 4 

I 00:000~000 

Art. l. · § lO. Em vez do que está, 
diga-se : « Conferencia do sal, con-
forme o art. 4. · § 3. · da lei n . 2,476 
de 9 de novembro de 1878, 60:000$000. 

N. 5 

Art. I.· § 12. Em vez de- 20:000$000 
- diga-se : 30:000$000. 

N. O 

Art. I.· § 13. Em vez de - 10:000$000 
diga·se : 20:000$000. 

N. 7 

Art. I · § 15. Em vez de-60:000$000 -
diga-~e : 100:000$. 

N. 8 

Addite-se a este artigo, onde convier. o 
seguinte : 

§ ... Contribuição sobre pen-
nas d'agua e exgotos de 
Ouro Preto . 60:000$000 

N. \J 

Despesa 

Art. 2.• § !.• n. I. Accrescente-se depois 
de - Estado - « incluive 6:000$ desrle 
jã. para despesa de primeiro estabeleci-
mento:. - elevando- se a 30:000$000 a 
respectiva ver·ba. 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 

• 
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lb=l====~ ======I . 

1892 I I de junho 

S. S . lt . 

:23 Orça a recei ta e fixa N. 10 
a despesa do E' ta do 
para o exerdcio de Art . 2 .0 § 1.• n. 14. Em vez de - car cc-
1893. reiro e- Jiga·se : carcereiros incl~ts ive 

o ; o mais como está . 

N . li 

Art. 2.• § 1.0 n. 2:2. Reduza- se a V('rba 
a 30:000SOOO . 

N. 1:2 

Art. 2.• § J.n n. 25. Supprima ·se. 

N. 13 

Art. :2.• § 1.0 n. 30. Em vez ele- despe· 
as eleitot'aes- cliga·se : « Para expe-

diente de eleição no Estado. 5:000!:;. >> 

N. 14 

Art. 2.• § 2 .• n. 10. - Accre::cen te-s~ 
depois ele fazenda: e exp ediente do jw·y. 

1\. 15 

Art. 2. · § 2. · n. li . Reduza- se a verba a 
8:000$000. 

N. lG 

Art. 2. · § 3.· n. 3, lettra g. Onde se diz 
- dous -diga- se : w 1t. 

N. I i 

Art. 2. · § 3.· n. 6 - Supprima- se . 

N. 18 

Art. 2. · § 3. · n . I O - Accrescen te- se ele-
pois dos vocabu los- Juiz de Fóra -
« para a manu tençiio dos respectivos 
cursos. 

N. 19 

Addi tem-se ao § 3.• do art. 2.0 onde co n-
vier os seguin tes : 

« N. . . Para a conservação do serviço de 
agua e exgottos de Ouro Preto, 14:000$. 

N ... Para acquisição ele plantas, semen-
tes e introducção de animaes de raça 
pam auxiliar a inclustr ia agrícola , 
sendo 10:000$ para p r·emios aos expo-
sitores mineiros nas exposições estran-
geiras, 50:00n$. 

N • .. Illuminação publ ica de Ouro Preto . 
30 :000S. » 

N. 20 

Art. 3. · Accrescente-se depois de - PS. 
- 15, depois de - 16 - 22 , e depoi~ 
de 24-28. 

OBSERVAÇÕES 

In iciado na cam <1 ra 
dos srs . depu tado~ 
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23 Orça a receita e fixn. Aos numeros que se seguem, anteponha-
a despesa do Eskdo >e o a !gartsmo 3 e accresnte-se depoi· 
para o exercicio de 7 - 9 ; dep Jis de lO - 13 ; d.~ poi s da· 
1893. palavras - §§ 2. · e n. 5 do § J.· ; o 

mais como está. 
N. 2 1 

Ao art . 3. · Arlditte-se o segui nte : 
« Paragrapho unico. Estas disposiç·ões fi-

cam exten> i v as ao orçamento vigentt 
na.,; respe•:ti vas rubricas. "' 

Art. . G. · 
un ico. 

N. 22 
Supprima-se o paragrapho 

N.23 

Art. 7. · Su p pr ima-se igualmente o pa-
ragrapho unico. 

N. 24 
Art. 8. 0 Accrescente-se ao fina l do arti-

go : -inclusive os (iscaes ambulantes de 
q•"e t.·ata o art ,.go 23 da lei n . 19. dt 
26 de novembro de 1891. 

N. 25 

Adrlite- 'e o segu into: 
«Art. Os impostos de que trata o § 

4." do art. I.· serão cubmdo:> ou sobre 
o Yalor do com!'actú ou pt'i v i legio. 
q uu n do for es"e oneroso ou, no caso 
contt·ario, sob1 e o laud•) que a elle lot 
dado pelos pr·ofh•sionaes que o p resi-
den te de,-igna!' par·a arbitra l-o. » 

Sala das commissões, 27 de junho de 
189:2 - Hebello Hor·ta- J. P. Xuvter da 
Ve•ga - Antonio .Murtins - Cam.tlo dL 
Brico - C. Ser-a. 

Ent 1." de julho en tra em 2.• di8cussão 
por artigos suceessivos, conju ntamente 
com as ementlas offerecitlas pela com-
mt ssão. 

O at·t. I o é approvado, depois de algum 
debate, co m as emen das de ns. l a 1:) . 

Ao a r·t. :t. 0 são mais o ll"ec<citlas. apoiadas 
e postas conj un ta mente em d i,;cu ssão, 
n.s seguintes emendas : 

A 
Art. 2. · § I.· n. 19. Supprima- se . 

B 

Art. 2. 0 § !.0 n. 2 !. su ppri ma- se: 
Sala das sessõe.:; , 1. · de julho de 1892.-

C. Alves. 
c 

A<• n. 5 do§ 3.0 do art. 2. · 
Accrescen te-se: « Pa ra a construcção de 

um la borator io na Es~ola de Pharma-
cia, acquisição e montagem de um ga-

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 

ANNO 

1892 

DATA 

11 de junho 
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1:23 Orça, a r eceita e fixa zometro- vinte contos de réis, elevan-

•· 

a despCJ"a do Estado do-se p~ua esse fim a verba respecti vn.. 
para o exerci cio de S . R. 
1893. ~al a das se3sões, !. · de julho de 1892. -

Silv iano Brandü.o. 

D 
Ao§ 24 do art. 2° Accrescente-se: - para 

o pr·nfessor· contNtctatlo para o ens ino de 
str:noy,.aphia 4:000$000 . 

Sala das ses,;ões, J.o de junho de 189?.-
Camill0 de B,-ito.- V . • M. de ],f. Franco 
-Rocha L agâo. . 

E 
Ao art. 2. · § l. · n. 9 . Supprimam- se as 

p:thtVras- inclusive mais um;t secção 
eLe. - até o fim. 

Sala rias ses,ões , !. · de julho de 1882. -
J. Roquett e. 

En<'errada a di~cus,ão. depois de algu m 
debate . é appt'OvaJo o art. 2 .0 çom a~ 
emendas dó ns. 9 a 10 da commis>ào ,. 
c >lll as de leLteas C e D, sendo rejei 
taclas as de lett! as A, B e C. 

O art. 3. ·é appmvado, sem debate, com 
a s emendas de n >. ~O e 21. 

Os arts . 4. · e 5. · são tambem aprovados 
sem deb:lte. 

Ao ar t. 6. · é mais oflerecicla, apoi aria e 
posta cor. junctarnente em discussão a 
si·gu in te emenda : 

.\o aet. o. · - Su pprima-se. 
Sala das sessõe~ , !. · J.e julho de 1892. 
-C. Alves. 

Encerrada a discussãJ, depois de algum 
deb~tte, é r Pjeitada a emend<t do sr·. 
Carl0s Alves e a ppro vado o art. 6. · 
co m u emen da de n. 22 da comrnissão. 

O art. 7. · e o se u paragrap11o unico siio 
r eje itado; com a approvação da emen-
da de n. 23 tia comtnbsão. 

Ao art. 8 . · é olt'erecilla a seguinte 
emenda: 

Ao art . 8. · -Sup·wima- Re. 
Sala das sessões, l. · de j ullt'l de 1892.-

C. Al ve> . 
Encerra da a di•cussão, é approvada a 

emenda supp :·eo;si vn., sendo por ta nto t'e· 
jeitaclo o a n i!SO e prejudicada a emenda 
n. 2-L da co mrnis;ú o. E' llppt•ovaLlü o 
art. 9." com a e menda a dcli tiva ela com-
mi>são, wb n. 25. 

E igualmen e appenva do o art. 10. 
Adap tado o projedo em 2.• d iscussão 

para p :1ssar á 3.• vai com as eme ndas 
o.pp rovactas á re::pecti v a com missão. 

En'l 2 é on·erecido para ser submettido 
á 3.• discussão r edigidas as ementlas 
do s<>guin te modo : 

« A co mmissão de finan ças offerece r e-
digidas, de accôrdo com o vencido em 
2. · discussão, a~ emenda~ app ro v a do.~ 
pelo senado ao p rojecto n. 2J da ca,· 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na cama.ra 
dos srs. deputatlos. 

I 
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1892 I! dejunho 

ASSt:MPTO 

:!3 l)rça a receita e fi xn 
a dcsp~sa do Esta-
do para o exerci-
cio de 1893 . 
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ANDAMENTO 

mara, ~obre o orçamento da rece·Itae 
de>pe:;a do E~tado para o futuro ell.t!r-
cicJU de 18\Ji, e é d e parecer que a :-
me~mJ s sej am, conjunctu rnPnte co m 
o relei'iuo j}rorecto , submettida3 a 3." 
discu~:;ão. 

Ern <> ndas omwecirlas e approvauas pelo 
s~ nado ao proJectJ n. ~:3, da camara , 
orçando a rece ita e fi xando a de:< p0.-a 
do E~tltclo para o anno fi nanceiro de 
I S!J~i . 

~- l 

Ao ai't. l. · 8 3. · Em vez de - 720:0008000 
- tliglt -se : 300:000$000. · 

N.2 
Ao ar·t. 1.0 accrescen tem--se os segu' n te::: : 
'< s Emo l u m~ ntos . . . . GO:UOO:-;ooo 
§ ;\ ovu~ e vell1o5 d irei tos . 250:00US<I(I(J 
8 Custll.S judiciarins 260:000:;;000 

N. :i 

,\ o al't. I. o § -1. o Redija- se 
as:; im : 

« I "/u sol.H'e a tran fere ncia 
de p:·i1·ilegios de qua l-
qu er e>pPcie (leis ns. ' 
:1 .:385. de 29 de j unho de / 
18Rli , ai' t . 6. · § I.· e 
3.5li9, de 25 de agosto 
de 1888, a rt. 4. · § !J. ·) 

2 °/u sc bre JH'O I'Ogac;ão de . 100:000. 000 
pi'u zos esti pulados em\ 
con Lracto> com., o _Estado 
(c1 t . lei n . 3,u8;J, art. 
6. 0 § 1.") 
1/ '2 "/u soLre ron tractos 
ou noYações de co n tra - · 
cto~ p;tra estradas de 
ferTo e engenlios ce n-
t raes (citados ar ts. 6.0 , 

§ i.") 
N. 4 

Ao art. I.· § I O. Em vez do qu e esta 
diga-se : Con(erenc: a do sal, conforme 
o w·t . 4. · § 3. · rln lei n . 24.76, r[ ,, 9 de 
novembro de 1878, 60:000$000. 

N . 5 

Ao art. I .· § ]·/ E m vez de-20:000$ 
-diga-se : 30:000$000 . 

N. 6 

Ao art. I,·§ 13. Em vez de-10:000$000 
- diga-se : 20:000$000. 

N. 7 
Art. 1.0 § 15. Em vez de - 60:000$000 -

di ga- se : 100:000$000. 

OBSERVAÇÕES 4 

In iciado na camara 
dos srs . deputados. 
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I 
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1892 l i de junho 2? ')rça a receita e fix >1 
a despesa do Estado 
pam o exercicio de 
18\!3. 

N. 8 

Ao art. J.o accrescente-se onde convier 
o seguinte : 

§ . .. Contl'ib uição sobre penas 
d'agua e exgottos de Ouro 
Preto . 60:000$000 

N . 9 

Ao art. ~- · § ! . · n. 1. Accrescente- se dc-
p 1is de - Estado- inclu~;ve 6:000 ''000 
desde j â para despesa de p1·i·meiro e< tn -
beleci .nento- elevando- se a 30:000.)000 
a respecti vc. verba. 

N. 10 

Ao art. 2 .0 § 1.0 n. 14 . Em vez de-car-
cereieo e-diga- se : carcereil·os , inclu-
s ve o ; - o ma is como e~tá. 

N.ll 

Ao a rt. :2.' § J.o n. :'2:~ . Reduza-se a verba 
a 30 :000$000. 

K. 12 

Ao art. :2. · § J.n n. 24-Accrescente- se : 
inclusive 4.:000$000 pw·a o p1·o(essor que 
for· contractado para o ens ino de steno-
graph.a. 

N. 13 

Ao art. :.?..0 § ' ].o n. ~5 . Supprima- se. 

N . 14 

Ao art. 2. · § 1.· n. 30. Em vez de -
despesas lei torae:;. -d iga- se : Para ex-
pedie;Lte de eleiçao no Estado, 5:000 .· 000. 

N. 15 

Ae art. 2.0 § 2 .0 n . 10- Accrescen te- se 
depois de-fazenda: e expediente clojury . 

N. 16 

Ao art. 2. 0 § 2. 0 n. 11. Reduza- se a 
verba a 8:000$000. 

N.l7 

Ao a rt. 2. 0 § 3. · n . 3, lettra g. Onde se 
diz - dois - diga- se : um. 

N. 18 

Ao art. 2: § 3. · n . 5. Accrescente : 
« inclusive v inte contos de réis para a 
construcção de um 1aboratorio na Es-

[niciado na ca mara 
dos srs. deputados. 

I' r 
'l 
I 
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cola de Pharmacia. acquisiçiio e mon- Iniciado na camara 
tagem de um gazomett-o - 520:00U$. » dos srs. deputados. 

N. 19 
Ao art. 2 .0 § 3. 0 n. 6. Supprima -se. 

N. 20 
.-\.o art. 2. · § 3. · n. I 0. Accrescente-se de-

pois dos vocauulos- Ju iz de Fóra : 
para a manutençüo dos respectivos cursos. 

N. 21 
Additem- se ao § 3.· do art. 2.· onde con-

vi<l r os sJg ui11tes : 
« N. . . Para a conservação do ser viço 

de agua e exgottos de Ouro Preto, 
14:00u:S . 

« N . .. Para acq ni~içã.o de plantas, se-
mente< e in "rodueção de animues de 
raça, p.u·a auxilar a in lu~t!' i a agrí-
cola. sendo l n:oou, para p1·emios ao, 
oxposiwres mineiros, na::; exvosiçõe~ 
estran;.:-e1ras, 50:U0fl$. 

~ ... lllumir,ação publica de Ouro Preto, 
30:000$; » 

N. 22 
Ao art. 3.0 Accrrssen te-se depois de -

m. - 15, depois Je- 16 -- 22, e de 
pois de 24 - 28. 

. -\os numeros que se seguem, antepo-
n ha-se o a lgarismo 3 e accrescen te- sP 
depois de-7- 9 ; dí:'pois de 10- 13 , 
depu i~ das pala Vf'as - § 2. · - e n . 5 
do § 3. ·; o mais como esta . 

N . 23 
Ao art. 3.· - ar!dite- se o ~Pguinte : 

« Pura~rra p!w unico . Es"<ts d i~posiçõe> 
fi cam extensivas ao or•çamen to vigente 
nas re~pedt v as ruul'icus . » 

N. 24 

Ao art. 6. · Suppri ma-se o paragrapho 
unico. 

N. 25 

Art. 7. · Supprima- se . e igualmente o 
paragrapho unico. 

• N. 26 

Ao art. 8. · Suppr•ima- se. 
N. 27 

AdJite-se o segu inte: 
« Ar-t. Os impo3 tos de que trata o§ 4. 0 do 

art. I o Fer·ão co brar! os ou sobr·e o valor 
do contracto ou p r·i vilegio, quando fôr 
este oneroso ou, uo ca~o contm.rio, so-
bre o laudo que a elle fvr dado pelo~ 
profissionaes que o p!'esidente designar 
para arbitral- o ». 

ANNO DATA 

1892 li de junho 

'!! 
ii: 
"' ASSUhlPTO 
~ 
:::> z 

'====== 

23,0r<:a a receita e fix:1 
a de~pesa do Estado 
pa!'a o exercicw de 
18\:13. 
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Sala das comm1ssões, 2 de julho de fnici ado na ca.mara 
180:2 . - Htjbello Horta - J. }J . X: rvie, dos srs. deputauos. 
d·t Ve:ga-.4.ntonio Martins- Camitlo de 
Bf'ito-U. Sena . 

En:. 4, ent!'ando em 3.• discussão, são 
oll'el'ecidas e pastas conju nctamente eJJJ 
dbcu:ssão as ~eguintes emendas: 

N. 1 

Accrescen te- se onde convier : 
« Art. Fica o Presidente do Estado au-

ctorizado a applicar o saldo que passar 
do exercia de 1892 para o de 18V3 na 
amortização da di vtda do Estado. » 

N. 2 

Accrescent'l-se onde convie<' : 
« Ar·t .. Conti nuam em vigor as disposi-

çõe; dos artigos 7, 8. 10. 11 , 12, 13, 14. 
15, 16. 17 , 18. 19, 22, ?3. 24 e 25. do 
lei n. 19, de 26de novembro de 1891. » 

N. 3 
~o n. 24 do art. 2. 0 Em Jogar de -

2:300:000$ - diga-se : 2 :500:000$000. 
N. 4 

Ao n. 29 do art. 2. 0 Em Jogar de-
20:000:;;000-diga-se: 10:000$000 . 

N. 5 
Art. 2. · § I . · n. 4. Reduza-se a 30:304S 

a respectiva verba. 
Sala das sessões, 4 de ju lho ele 1892-

l~tjbeUo Horta-Antonio Martin, - ramil-
ln de Brito-C. Sena-J. P Xavier du 
Ve iga. 

N. 6 
-\ •lditi vo para ser collocado onde co nvier: 
« Para tnc~.n,.formação das cadêas de Juiz 

de Fóra, Campanha, Uberaba e Oi;l-
mamimt em cudêas centraes, com otfi-
cinas de d i versos officios, conformP 
ror detel'minado pelo governo, sentiu 
100:000$ p:1ra cada uma-400:000~1·00>> . 

.Sala das se~sões. 4 de ju lho de 1892. -
J. P. Xavoer da Veiga- Ca-los Alves-
f. K uhilscheh- C. Sena- Vatladr1o - J . 
Hog •!ette- Costa R eis-R. Lr~gôa - C. 
B .·ito-.4. . Martins- V. 11I. !Jf. Franco 
- R . Ho1·ta . 

N . 7 

Supprima-se a emenda n . 17. 
Sala das ses~ões, 4 de julho de 1892.-

C. &na- R. L agôa. 

N. 8 
Ao § 1.0 n . 24 : 
« Sendo para o lycêu de artes e officios 

de Ouro Preto, 5:000-'000 » - Fen ·e·ra 
Alves-f. P. X avier da Veiga- R. La-

li 
) 

• H 
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22 Orça a receita e fixa gôa-C. B 1·ito- Silviano B;·andcio - C. 
a desp(sa do Estado Sena.- V. M. M. Fra nco- Rebello H orta. 
para o exercício de O s1·. Mello Franco funuameuta e oJfeee-
11393. ce o sPg uin te requerimento: 

« Requeiro o adiam ento da di scussão f' 
votação do orçamento por 2-! horas . » 

Sala das sessões, 4 de julho de 189:2 . -
V. M. de Mello Franco. 

Apoiado e em . dis cussão o mesmo _sr. r e-
quér e ob te m a sua retirada, a v1s ta 
de algu mas ob:oervações do sr. Anto-
nio Martins. 

Con ti nuando a discussão do projecto é 
esta encerrada e são approvadas I.Oua; 
as emendas, com excep.,;ão da de n. 3 
que é re jeitada . 

Ad, •ptaclo em 3.• discussão vai o p ro:-
j ~c to com as emendas appr-ovada$ a 
com m issào ele redacção. 

E1n 5 e ofrereciua a reuar ção ti n:1!. 
Dispensados o interstício e a impres~ão, 

a requeri mento do sr. An to11 10 Mar-
tin; , é a mesma approvada e devu!-
vido o projecto á camara dos sr-s .. de-
pu tauos acom panllado das segum tes 

2 1 emenuas : , 
Emendas approvadas pelo senado ao pro-

jecto n . 23 da camara, sobre o oe.,a-
mento do Estado para o exercício de 
de 1893. 

N. 1 

Ao art. I.· § 3. · Em vez de:- 720:000$. 
diga-se : 300:000$000. 

N. 2 

Ao ar t. 1. · Accrescentem- se 
os segu intes : 

§ Emolumentos . . .. . 
§ Novos e velhos direitos 
§ Custas jud iciaria~; . 

N. 3 

Ao art. 1. · § 4. · Redija- se 
assim : 

1"/u sob1"e a tt·ansferend a 
de pri vilPgios de qual- . 
quer espe~ ie (leis ns.l 
3 ,38.5, de 29 de j unho 
1886, ar t . G.0 e § I ." 
3.569. de 25 de ag-otso 
de 1888. a rt . 4 .0 § 9.") 

60:000$000 
250:000$000 
260:000$000 

2 "/ u sobre pro rogação de'. 100:000$000 
p razos €Sti pulados em\ 
con tractos com Estado 
(cit. lei n. 3,385 ar t. 6.0 

§ t. o) 
1/ 't- "/u sobre contractos ou 

n11vações de contractos 
para estradas de fe rro 
e engenhos centraes (ci-
tado art . 6.o § 1.0 ) 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deput;..do. 
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F==l========~=l=========== ==================== =========== l 

1892 ll de junho 23 Orça a receita e fixa N. 4 
a despesa do Estado 
para o exercicio de Ao ar t . t. § 10. Em vez do que esta, 
1893. diga-se : « Conferencia do sal, confor-

me o art. 4 .· § 3. · da lei n . 2476 , de 
9 de novembro de 1878 , 60:(,00$000 . » 

N . 5 

:\.o art. I.· ~ 12. Em vez de - 20:000S 
diga-se: 30 :000~000 . 

N. 6 

Ao art. I.· § 13 . Em vez de - 10:000 ·ooo 
- diga-se: 20:000 . 

N . 7 

Ar t. I.· § 15. Em vez de - 60:000$000 
diga- se: 100:000 . 

N. 8 
Ao art. 1.' accrescente-se, onde convier, 

o seguinte : 
§ . . . Contribuição sobre pe-

nas d'agua e exgottos de 
Ouro Preto. 60:000$000 

N. 9 

Ao ar t . 2.· § 1; n. 1. Accrescente-se 
depois de - Estado - incluisive 6:000$ 
desdejá para despesa de pr1me1ro es-
tabelecimento - elevando-se a 30:000$ 
a respectiva verba. 

N . lO 

Ao ar t . 2. · § I.· n. 4. Reduza- se a re-
spectiva verba a 30:304$. 

N. 11 

Ao ar t . 2 . · § t. · n. 14. Em vez de - car-
cereiro e - diga-se: ca1·cerâros inclusive 
o ; - o mais como está . 

N. 12 

Ao ar t . 2. · § I.· n . 22 . Reduza-se a ver-
ba a 30:000$000 . 

N. 13 
Ao ar t. 2. · § I.· n. 24 - Accrescen te- se : 

« inclusive 4:000$ para o profe>sor que 
fór contractado para o ensino de steno-
graphia e 5:000$000 para o. Lycêu J e 
Ar tes e Officios de Ouro Preto. 

N . 14 

Ao ar tigo 2 . · § I . · n . 25 . Supprima-se : 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados 
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1892 

- 90 -

DATA ASSüMPTO A:'\D.\~IE:STO OBSERVAÇÕES 

========~=1============1======================1============, 1 

li de junho 23 Or<;J. a receita e fixa 
a des pesa do Estado 
para o exercício J e 
1893. 

N. J5 

Ao artigo 2. · § 1. · n. 20. Em vez de 
- ~0 :000$000 - diga-se : 10:000$000. 

N. IG 

Ao art. 2. · § 1. · n. 30. Em vez de- des -
pesas elei toraes-Jiga-se : P ara e;,;-
pedien te ele eleições n o Estado 5:000$. 

:t\.17 

Ao ar t. 2. · § :2. · n. 10- Accrescente-se 
depois de- fil.zenda : e expediente do 
)ttry . 

N. 18 

Ao art. 2. · ~ 2. ·. n. li - Reduza- se a 
verba a 8:000:;;000 . 

N. 19 

Ao art. 2. · § 3. · n. 5 - Accrescente: 
« inclusive Yinte con tos de réis paraa 
construcç·iio de um laboratorio na Es-
cola de Pharmacia, acquisição e mon-
tagem de um gazometro - elevando-
se a 520:000$000 a r espectiva verba. » 

N. 20 

Art. art. :2. · § 3. • 11. G -Supprima-se. 

N. :2 1 

Ao ar t. :2 . · § 3. · 11 . lO - Accrescente-se 
uepois do:; vocalmlos-J ui z de Féra-
pw·a a manutençao dos 1·esp ectivos cursos. 

K. 2:2 

Add i tem- se ao :J rt. 2. · § 3. · onde con-
vier, os seguin tes : 

« N ... Paril. a conser vação <lo serviço de 
. ag ua e exgottos de Ou ro Preto, 14:000$ 
N... Par-a acquisi<;:io de pla ntas, se-

mentes e imrodnçç;.\o de an imaes de 

I ra ça, para auxi liar a industria agri-
coll, sendo 10:000$ para premias aos 
ex ; ositores mineiros nas ex]::osições es-
t~a ngeiras , 50:000 ' 000 . 

:\ ... illuminação publica de 
30:000$000. 

Ouro Preto i 

I 
N.23 I 

Ao mesmo§ 3.0 do artigo 2. · ad<lite- se 
ma.'is o seguinte : 

1\. Pa m transtorma(,"ões elas cadêas de 
« Juiz de Fór·a, Campallha, l:bcraba e 

Diaman ti na em cadcas centraes , com 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados . 

ANNO 

1892 

DAT.\. 

li dej unho '23 Orça a r eceita e fi xa 
a despP-sa do Esta-
do para o exerci-
cio de 1893. 
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officinas de diversos officios, conforme Iniciado na camara 
fór <leterminaelo pelo governo, sendo dos srs. depu tados . 
100 :000$000 para cada uma, 400:000:) . 

:\. ;2-! 
.-\o art. :i.· - Accresc<Jnte- se depois ele 

ns. -15, depois de- IG- :?2, e depois 
de :24-:?8. 

Aos numeras que se seguem, a nteponha-
se o algarismr, 3 e accJ'escente-se de-
pois ele 7-9; depois de 10-J.J ; depois 
das palavra;;- § :2 . ·-e n. 5 do§:; .·; o 
mais como está. 

N. 25 
Ao art. 3. ·-Adclitte- se o segu inte : 
l:-'aragrapho unico. Estas disposi <;ões ficam 

extensivas ao orçamento vigente nas 
respectivas rubricas. 

N. 26 
Ao art. 6. ·-Suppeima-se o paeagrapho 

un ico. 
N. 27 

.-\.rt . 7. ·-Supprima-se, e igualmente o 
paragrapho unico. 

N. ·28 
.-\o art. 8 .. Supprima- se. 

N. 20 
.-\ccrescentem-se, onde co n,·ier, os se-

guintes: 
.\l't. Os imposto ~ rle que trata o § 4 . · do 

art. 1. · serão cobrados ou sobre o Ya-
lor do co ntracto ou privilegio, qua nela 
fOr este oneroso ou, no caso contrario, 
sobre o laudo que a elle Côr dado pelos 
profissionaes que o presidente desi g-nar 
para arbitral-o . 
Arti go. Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a applicar o saldo que pas-
sar do exercício ele 1892 para o ele 1803 
na amortização da di vida elo Estado . 

.-\r tigo. Con tinuam em vigor as dispo-
siçôes dos artigos 7. 8, I O. ll , 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 2-! e 2:í da 
lei n. 19, ele 26 ele novembro de 1801. 

Paço do senado do Esta<lo de i\[inas Ge-
raes em Ouro Preto, 5 ele julho de 
1892.-Chrispim Jacqucg Bias Portes -

. Dr. ('arlo' /<'errei,·a A ives-JotTo Gomes 
Rebello Horta . 

Ent 9 é devolvido pela camara visto 
terem sido rejeitadas por aque lla cor-
poração as emendas el e n;; . 1 a 9, J·> 
13, 15, 20, :22 ( I" e 3.a partes .) 2:3 ~-1 
(ns. 15, 22. :1, 13, e n. 5 do § 3") 25, 26 , 
27, :28 e 2" parte da ele n . :29 . 

Postas immediatamente em discussão, a 
vista de urgencia req nericla pelo sr . Ca-
millo de Brito, são todas unanememen-
te approvadas com excepção da de n. 



ANNO 

189-2 

1992 

1892 

1892 

DATA 

li de junho 
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:23 Orça a receita e fix a 15 que é rE!jeitada, voltando o pro- Iniciado na camara 
a despesa do Estado jecto nesse mesmo dia á referida ca- dos srs. deputados . 
para o exercício de mara . 
1893. Em 15 e confirmada pela camara avo-

tação anteriormente dada qua nto ás 
emendas ns. l a 8, 12, 13, 20 e 22 a 
28, sendo approvadas as de ns. 9 e 29 
na segunda par te. 

Em 19 e o projecto assim emendado re· 
mettido pela ca rnara á sancção, sob 
n. 20. 

Sanccionado 

(L ei n . 39 de 21 de julho de 1892) 

2 1 de j unho 24 A uctoriza o Presiclen- Ean 22 de junho é remettido á commis- Iniciado na camara 
te do Estado a des- são de finanças . dos srs. deputados. 

4 de julho 

pender até a quan· Em 27 é oJl'erecido para ser submettido 
tia ele 40:000$ com á I .a discussão. 
o augmento do ecli- E•n 4 ele julho é approvado em I.• dis-
flcio do internato do cmsiio e remettido a r espectiva com-
Gymnasio ele Ba l'- missão. 
bacena e montagem Ean 5 é offerecido para ser submettido 
de laboratorios de á 2.• discussão. 
sciencias naturaes. Ean 6 é approvado em 2.• disc ussão e 

fica sobre a mesa para ser dado para 
a ordem' dos trabalhos, visto não ter 
soft'riclo a lterações. 

Ean 9 é approvado em 3.> discussão e 
r emettido á commissão de redacção . 

En1 12 é oirerecda á redacção final. 
E an 13 é approvacla a reclacção fi nal e 

remettido á sancção , soL n. 17. 

Saneei o nado 

(Lei n . 29 de 15 de julho de 1892) 

25 Revoga o paragrapho Em 5 r.l e ju lho é remmettido á commis· 
unico do art. 167 são de justiça e legislação. 
da lei n . 18, de :28 Pende de parecer . 
de novembro de 
1891, sobre venci-
mentos de promo-
tores não form ad os. 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

4 de j ul ho 26 Auctoriza o Presiden- Em 5 de j ull.to é remettido á commissão Iniciado na ca rnara 
t e do Esta ~o a con- de obras p~blicas . dos srs . deputados 
ceder aos cidadãos Pende de parecer . 
Lauro Baptista de 
Oliveira e Francisco 
Casimiro Cohan ier , 
privilegio para a 
construcção de uma 
estrada de ferro que 
part indo de Juiz de 
F, ra vá á estação 
de San ta Rita da 

1 Jacuting·a . 

A:\'NO 

1892 

1892 

1892 

1892 

1892 

1892 

DATA 

4 de julho 

6 dejulho 

6 de julho 

6 de julho 

li de julho 
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27 Auctoriza o Presiden- Em 5 de julho é remetticlo á commissão In iciado na camara 
te do Esta.do a des- de obras publicas . dos srs. deputados . 
pendera quantia de Pende de parecer. 
t:i :OOO . para a aber -
tura de uma estra-
da que de S. Mi-
guel do Jequi tinho-
nha se dirija á ci-
dade ele Theophi lo 
Ottoni. 

28 Auctoriza u governo Em 8 de julho é remettido á commis- Iniciado na camara 
a despender até a são de finanças. dos srs. deputados. 
quantia de 5:000$ Em 9 é oifericido para ser submett ido 
como auxilio ao Ly- á I. • discussão. 
ceu de Artes e Ofli- Pende de andamento. 
cios de Ouro Preto. 

29 Abre ao governo o cre- E n1. 8 de j ulho e remettido á commissão Iniciado na camara 
dito extraordinario ele fina nças. dos srs. deputados. 
de 15:000 para sa- En1. 9 e off'<Jrecido para ser submettido 
tisfazer d espezas á l .a discussão. 
c~m o serviço de ca- En1. 16 é approvaclo em I .a discussiio e 
techese e ci vilisação remettido à respectiva com missão . 
de índios. Pende de parecer . 

3'0 Isenta de 1m postos de En1. 8 ele julho é remettido á commissão Iniciado na carriara 
exportação o leite e ele finanças. dos srs . deputados. 
os p roductos lacteos Em 9 é oJl'erecido para ser submetticlo 
similares aos do es- á I .' discussão. 
t rungeiro, expor ta- Pende de andamento. 
dos pela companhia 
de LacticiniosManti-
queira, e por quaes-
quer outras estabe-
l€cidos no K;t ado. 

31 Re"u!a a concessão de Em 15 de julho é remetticlo à commis- Iniciado na cam~ra 
privilegias . são de j ustiça e legislação . dos srs. deputados. 

Pende de parecer . 

13 de julho 32 Concede ao governo En1. 13 ele j ulho é r emettido á commis- Iniciado na camara 
um credito ex traor- são ele finanças, que o offerece nesse elos srs. deputados 
dinario ele. .. ...... mesmo di a para ser submetticlo á I. • 
573:94 7$784 para pa- discussão. 
garnen to de obras Em 14 é_ apllrovaclo . em I.• ~is~ussão 
publicas con tracta- e remett tdo a respect1va comm1ssao que 
das e em execução. immecliatamente o offerece para ser 

su bmettido á 2.• discussão. 
Em 15, entra em 2.• di scussão por ar- I 

tigos successi vos . 
O art. 1. · e approvaclo sem debate. 
Ao art. 2. · é oJ l'er,. ciclo o seguinte 



Ai\" N O DATA 

18\·2 13 de julho 
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:32 Concede ao governo ri dcl:t ivo 
um credito ex tra-
ordinario de . . .... « Do salilo semestralmente verificatlo nas 
573:9-!0$784 pa r a ru lméas rl e despesa do orçamento v i-
pagamento de obra,; gente , o Presidente do Estado fica au-
publicas contracta- .::tor izado a applica r ate a somma de 
t~das e em ex:ecu- :200:000:-;;000 em obras publicas urgen-
çao. tese acqu isi<;ão ou construcção de um 

quartel põtra o cor po de policia em 
Ouro Peeto . 

Sala das commiss<ies , 15 de j ulho de 18DZ. 
- R â;el/o Horta - J. P . X avier da Vei-
ga - Camillo de llr:to - C. Sena . 

Encerrada a discussão, e appro vado o ar· 
tigo com addit i v o. 

Adaptado em 2." para passar à 3.a dis-
cussão , vai o projecto à respecti va 
commissão que o ofl'erece nesse mesmo 
dia pa ea see snbmettido à 3.a. 

Ent !6, entra ndo em 3 a discussão, e 
offerecida a seguinte emenda precedi-
ela de parecer. 

« A' commissão de finan çoas fo i p:esente. 
em sessão de h ontem, a proposta elo 
sr. dr. vice- Presidente do Estado , de 
27 de junho proxirno passado, relat iva 
à abertura de creditas supplementares 
a di versas verbas elo orçamento vi-
gente, conforme a demonst rat.;ão que 
acompanhou-a, ministrada pela secre-
taria das Finanças, na importanda to-
tal de 236:151 567. 

Da mesma demonstração se vê que não 
só houve exag g-ero de despesas em al-
gumas das alludidas veebas , como 
tambem, o que e ainda ma is la men-
ta vel, a que se refe::e à Imprensa do 
Estado excedeu mu ito á somma da 
r espect iva consignação lega l. 

Considerando, porém, que ú. adminis-
tração do Estado não se pOde, no in-
teresse elo serviço publico , negar os 
r ecu rsos indispensa v eis para o custeio 
das r epartiç-ões do Estado; 

Considerando, en tretan to , qu e dos credi -
tas supplementares propostos algu ns 
são insufficientes como os que se refe -
r em a dili gencias policiaes e exercicios 
find os , e excessi 1·os os r elativos a ex-
pedien te das seceetarias das ca maras 
do congresso e custeio da Imprensa 
do Estado, a commissãv e de paeecer e 
requer, á vista da urgen c: ia de tempo, 
que seja addicionél.do o seguinte artigo 
ao projecto n. 3:2 , ora em discussão no 
senado : 

Art. O Presidente do Estado fica aucto-
riza clo a abrir ceeclitos supplementa. 
res as rubricas seguintes do art. 1.0 da 
lei de or ç:1mento vigente, na impor-
tancia total de 2 17:5:2 1$551. 

§ 6.· n. · 2 até . 14:040!5000 
» » » 4 » 59:681 ~600 
» » » 6 )) 24:299$951 

r OBSERVAÇÕES 

!niciado na ca marfl 
dos srs . deputado . 

\Ai\'NO DATA 

]: 13 de julho 
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ASSü?rlPTO A:--I DA)lE:'iTO OBSERYAÇÕES 

3:2 Concede ao governo » » » 7 » 
um credi to ex tra- » » » 8 » 
ordina r io de . ... . . >> i . · » 2 » 

500 •. 000 Iniciado na camara 
500$000 dos srs . depu tados . 

1 0 : 000~000 

573:940"784 par a >> :2G » 
pagamento de obras » ~8 » I » 
publicas con tracta- » » » 5 » 
das e em execução. » » » 7 » . 

G0 :000$000 
40:000$000 
6:0008000 
2:500 ·ooo 

211:521::;551 
Sala cl ãs commissues , 16 de j ulho de l8J2. 

- Rebellu Horta-J. P. Xavier da Veiga 
- C. Brito- C. Sena . 

Enceerada a discussão, e approvada a 
emenda e adaptado o projecto em 3.• 
discussão, o qual e r emettido á commis· 
são de redac<;ão que o offerece nesse 
mesmo dia redigido afinal. 

De:<pensa<los o in teesticio e a impeessiio 
e immedia tamente approvoda a redac-
ção fi na l. 

E1n 17 e devo! vi do à camara acompa-
nhado das seguintes emendas : 

«Emenda offereciclã e appro1·ada pelo se-
nado ao peojecto n . 32, da camara, 
concedendo credito ao governo paea 
paga men to das obras pu blicas j á con-
tractad as e em execução : 

Acceessentem·se onde con vier, os se-
g uintes: 

«Art. O P residen te do Estado ficet auctori -
zado a abrir creditos supplementares 
ás rubt'icas seguin tes do a r t. 1.· elo 
Ol'çamento vigente, na importancia to-
tal ele :ZI7:5:2l:;i55 1. 

§ 6 .· n. ~ a.te . 1-i:O-!OSOOO 
» » » 4 » 5\:J: Gtl l$600 
» » » 6 » ;2-!: ;299$051 
» » » 7 » . 500$000 
» » » 8 » . 500$000 
» 7 .. » ,, » 10 : 000~00(1 
» 26 » 60:000::;000 
» 28 » 1 » 40:000'000 
» » » 5 » ü:OO>l$000 
>> » » 7 » 2:500$000 
Artigo . Do saldo semestra lír.ente Yerifi-

cado nas ru beicas de despesa do or ç-a-
mento Yigente , o Presiden te do Esta va 
fica auctorizado a applicar a te a som ma 
de 200:000;-;000 em obras publicas u r-
gen tes e acq uisição ou construc<;ão de 
um qual'tel pat·a o corpo de policia em 
Ou eo Preto. 

Pa ço do senado elo Estado de ~linas Ge-
raes em Oueo Preto , 17 de j ulho de 
1892. - I ltrisp irn Jacques llias Fortes -
Jo!To Gomes l?ebello Horta - Franci:.co 
Fe>Teil·a r1lves . 

E n'l 19 e o projecto assim emendado 
adaptado pela C<tmara e remettido á 
sancção , so b n . 17. 

Sancc ionado 

(L ei n . :;s de 21 de julho ele 18 92) 
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1892 18 de julho 33 Auctoriza o Presiden-
te do Estado a en-
tregar aos Salesia-
nos o proprio do 
Estado existente na 
Cachoeira do Carn-
po. 

1892 Hl de julho 34 Auctoriza o Presiden -
te do Estado a ga-
rantir j uros para a 
construcção da es-
trada de ferro já 
contractada com o 
engenheiro Theo-
philo Benedicto Ot-
toni, em 21 de mar-
ço de 1891. 

J 
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ANDAMENTO 

E m 19 de julho é recebido na secretaria 
que deixa de o apresentar para ser lido 
no expediente, por não ter havido rnai~ 
sessões no senado. 

E m 19 de julho é recebido pela secre-
taria que o deixa de apresentar para 
ser lido no expediente, por não ter mais 
havido sessões no senado. 

OBSERVAÇÕES 

rniciado na ca rnara 
dos srs. deputados . 

[niciado na carnara 
dos srs . deputados. 

PROJEGTOS INICIADOS NA CAB~ARA DOS SRS. DEPUTADOS EM 1891 E QUE TIVERAM 
AND1H~ENTO EM 1892 

S . S · !3 
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PROJEG'l'OS INIGIADOS NA GAMA RA DOS SRS. DEPU'!' ADOS EM 1891 E QUE TIVERAM 

DATA 

189 1 25 de agosto 

1891 '1 de setembro 

ANDAJIENTO E~I 1892 

ASSU)IPTO A:'\DA)!E:'\TO 

2 Approva di versos cre- E•n 26 de agosto de 189 I e remettido a lniciados na ca mara 
di tos supplementa - com missão ele FinanÇ'a s. dos srs . deputados. 
res abertos pelo go- En.-.. 13 de julho de 18\3:2 e offerecido 
verno. pe la comm1ssão de Finanças para ser 

submettido a I .a discussão. 
Etn 14 e approvado em I .a discussão e 

remettido i1 respectiva commissão Q~!e 
o oírerece nesse mesmo dia para ser 
submetticlo a 2." . 

En-.. 15, e approvado em 2." discus,ão 
e remett:do á com missão respecti Ya 
qu e o ofrerece paea 3.a. 

Ean 16, é app rovado em 3 ." discussão e 
r emett.ido a commissão de redacção 
que offerece r eJigido afinal Bendo are-
dacção immediatamen te approvacla, a 
vista de urgencia requerid<t pelo sr. 
Cami llo de Brito. 

Em. 18 e remetticlo á sancção sob 
n. 20. 

Sunccionado 

(Lei n . 33 de 18 dejulho de 1892) 

5 Apprnva diversos cre- Etn 5 ele setembro de 1801 e remet.ti- lnic1aclo na camara 
dito~ supplementa- do á commi•são de Finanças. do~ srs. Jeputados. 
res abertos pelo go - E1n 13 de julho de 1802 e offereciclo 
verno. pa ra ser submettido á I." cli,cussão. 

Ent 14 e app rovado em 1." discussão e 
remettido á respectiva commissão q• P 
o offerece nesse mesmo dia para ser 
submettido á 2 .• 

Ean 15 é a pproYado em '2" discu ssão e 
r emettido à com missão que o ofrerece 
pata :l." 

Ean 16 e approvado em 3." discussão e 
r emettido à commi8são ele redacç.:"io 
que immediatamen te o ofrerece redigi-
do a fi na l. 

Disp 3nsados o intersticio e a impressão, 
a requ erimen to do SI'. Camillo de 
Brito, e a ppro vad(t a redacção final. 

En1 18 é remettido á sancçfto sob 
n. 21. 

!Sunccionudo 

(Lei n . 34 de 18 de julho de 1892) 



DATA 

26 de outubro 14 
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OBSERVAÇÕES 
ASSUMPTO ANDAMENTO 

Regula a concessão de Em li de novembro de 1891 é .app rova- fni ciado na camara 
terras devolutas do do em J. a d iscussão e em 12 é otferecido dos srs. dep u tados . 
Estado. pa ra ser su bmettido á 2.•. 

Em 24 de março de 1892 entrn, em 2.• 
d iscussão por artigos successi vos. 

Os arts . 1. - e :2. · são successivamente 
approvados depois de algum debate. 

A discussão do art . 3. · depois de longo 
debate, fica adiada para a sessão se-
g uinte a requer·imento do sr. An tonio 
Ma r t ins. 

Ern. 29 proseg ue a 2 .a discussão. 
O art . 3 . · é approvado depois de algu m 

debate. 
Ao art. 4. · e offerecida, apoiada e posta 

conJunctamen te em disc ussão a seguin-
te emenda : 

Ao art. 4 - depois da palavra-minas -
accrescen te-se : « terrenos diamantinos 
e fontes mineraes de u ti lização thera-
peutica ou ind ustrial. » 

Sala das sessões. 29 de março de 1892.-
Frederico Augusto. 

Encer·rad a a d iscussão, depois de a lgum 
debute, é approvado o artigo com a 
emenda . 

Ao art. 5. · é ofl'erecida, apoiada e posta 
conj u neta men te em discussão a se-
g uinte emenda : 

Art . 5 . · Em vez de- terras contiO'uas á5 
zonas ja povoadas - diga- se: <~terras 
con tidas nas zonas j a povoadas ou con-
tígua s a ell as » S. R. 

Sala das sessões, 29 de março, de 1892. 
J . . e. X av 'u da Veiga . 

Encerr-ada a discussão é approvado o 
at'tigo com a emenda . 
Os arts. 6 . · e 7. · são approvados sem 
de ba te . 

Ao a r t. 8 . · é otferecida , apoiada e posta 
conjunctamente em di cussão a seguin-
te emenda : 

Ao ar t. 8. · em vez-das concessões e pos-
ses di gn.-se - « das prop riedades con-
fina ntes; e suppr ima-se o mn.is . 

Ao§ I.· em vez de-poss uidores-diga-
se : - proprieta1·ios . 

Ao§ 2. · em vez de- poss uidores-diga-se : 
p ;·op ,·iela ·· ios . 

Sala úas sessões , 29 de março de 1892.-
C'am'llo d e Brito. 

Encer r·ada a discussão é approvado o ar-
tigo e r ejeitada a emenda. 

Os a rt;; . 9.·. 10, 11 e 12 são successiva-
mente approvaclos. 

Ao a rt. 13 e ofl'erecida, apoiada, e posta 
conj unctamen teem discussão a seguin-
te emenda: 

Ao art. 13 depois da palavra- ficando -
dign,-se: « o adqu irente subrogado em 
todos O'> di re itos e obrigações do pri.Hi-
t ivo compradc-r » . 

Sa la das sessões, 29 de março de 1892.-
Frederico Augu,to . 

ANNO DATA 

1801 26 de outubro 

- !01-

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1 - d I Encerrada a di<cussão é approvado o ar- Iniciado na camara 
14 Retgu a adconclestsaode ti u·o com a e~IJ enda dos srs. depu tados . e rras evo u as o " · 

Estado O ar t . 14 é approva<:lo sem deba~e . 
· Ao art. 15 é ofl'erecida, apoiada e posta 

conj unctamente em discussão a se-
gu inte emenda : 

Ao ar t. 15 n . 3 em vez da palavra -
uma - diga-se: duas 

Sala das sessões , 29 de março ele 1892. -
Fr·ede r ico A ugusto. 

Encerrada a cl rsc ussão é approvado o 
art . com a emenda. 

Oa arts . IG, 17 e 18 >·ão successivamente 
a p provados . _ 

A discussão fica adiada para a sessao se-
guinte a requerimento do sr. Mello 
Franco. 

Em ::lO prosegue a discussão. 
Os arts. 19 e 20 são s ucce~ sivamente ap-

p rovados. 
Ao art . 21 é oiTer ecida, apoiada e posta 

conjunctamente em di~cussão a se-
gutnte emenda : . 

Colloque-se onde co n v~er : 
« As JJOsses an tel'iol'es a 1_850, que se 

acharem reo·istradas , serao mant•das 
com a area ~~ ue constar do registro. » 

Sala das sessões, 30 ele março de 189:2. -
J. N . l(ubitschtk 

Encerrada n. discu~são , depois de algum 
debate, fica a votação adiada para a 
Kessão seguinte , a r·equer·imento elo sr. 
Ferreira Al ves, sem preju iso úa discus-
são dos dema is ar t igos do projecto. 

Os al' ts. 22 a 28 são successi va mente ap-
provados. . 

O art. 29 é ig ualmente~ approvado, depots 
ele algum debate, e rejeitado o seu 
paretgrap ho unico , tendo. sido a vota-
ção por par tes , a requerunento do sr. 
Mello Franco. 

Os ar ts . 30 a 36 são successiva mente ap-
p rovados. 

Em 31 procdrndo-s ~ a votação , adiada 
na vesp~ l'a , .do ar t . 21 é o mesmo ap-
pl'ovudo com a emenda. 

Adoptado em 2.a para pass:.tr á 3.a dis-
cussão va i com as emendas approvadas 
a r espectiva commissão. 

Em 6 de abr il é otferccido para ser 
su bmettido á 3." discusEão acompanha-
do do seguinte parecer e emenúas: 

«A com missão de obras publicas, terras e 
colonização, depois de ter cu iuadosa-
mente examin <túo o projecto n . !4, so-
bre terras, approvado em 2" discussão , 
pr estando toda a attenção ás causas que 
em 2.a discussão determinaram a apre-
sentação de emendas j a approvadas 
pelo senado, e hoje a elle submettidas 
depois ele redigiúas, e de parecer que 
entre o projecto em 3.a discussão, com 
as emendas exaradas no fim deste que 



ANNO 

1891 
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DATA ASSUl\IPTO A:'\D AMENTO OBSERVAÇÕES 

========~=!============!===================================~ 

26 de ou tubro 1-1 Regula a concessão ele 
terras de,·olutas elo 
Estado. 

em sua opin ião , poderão satis fazer de Iniciado na camara 
molo mais completo as reclamaçues dos srs . deputados . 
que suegi1·am em 2.• discussão. 

i ell t alwl'al' de modo algu m o systema 
adop tado n0 pt·ojecto, a commissão pro-
curou , nas emendas que r edi giu para 
0." discussão, conciliar, quanto pos-
sível, os inteeesses elo Estado, co m as 
condi Ç'ties C3peciaes em que nos acha-· 
mos, razendo com que sal vag uardados 
os d ireitos do Estado , haja en tretanto, 
bene volencia e equidade j.•ara com 
aqu elles que, oem t itulos legítimos, ti-
verem occupado terras publicas 

Assim e que ilcarão estes garantidos 
pelo direi to de preempção das terras 
cult ivadas e ma is certa. extensão que, 
sem e~tabelecet' gl'andes p ropriedades a 
quem não ten ha fol'ça pa!'a culti va i-as . 
deixará ao occupante sufli ciente ca m-
po ele acção e ao EstaLlo porções con i-
cleraveis Je ter ras , para seeem vemli-
das ou concerliclas, segu nd o as normas 
reclamad<1s pelo estado de nossa la -
voura . 

Denteo dos limites que á commissão pa-
recem rasoaveis; abre-se às emp resas 
e aos par t iculares uma esphera de 
acção que, sem cencentrar em mãos de 

. poucos as terras do Estado. deixa, en-
t retanto, aos grandes proprietarios de 
monocul turas terreno su fficien te a sua 
lavo ura. 

Insistin do sobre a necessidade do a rora-
mento, que, no en tender da commis-
são, é um meio que faeilita a venda de 
terras menos procu radas. ella propor-
ciona aos criador es e mes mo aos inclus-
triaes , meios ele experiencias que, sem 
estrago do solo aforado , pode, todavia, 
trazer ao Estado serios melhoramentos 
e n ovas intlustr ias. 

:'\o intu ito de não c0mplicar as disposi-
çõe~ da presente lhi , cn m assumptos 
que em outra serão t ratados e re-
gu lados. a commissão, em suas emen-
das, pede que supprima-se o que diz á 
1·e~peiw a reserva ele minas, fon tes mi· 
ner<ces etc ., ect. 

Nesta condi \Ões espera a commissão que 
o senado, com suas judiciosas obser va-
ções e emen das approvanclo as que a 
com missão su bmette a sua considera-
ção, torne verdadeiramente u t il e ap-
plicavel ás co ncli;,;ões elo povo mineiro 
uma lei ela qual certamente depende , 
em geande parte, a prosperid<1de do 
nosso Estado. 

Emendas ao projecto n. 14. 

N. I 

Ao aet . 2.0 § 2.0 Supprimam-se as pala-
vras : - nem forem havidas até 1889 . 

! 
f 

ANNO 

' 
I 

I 1891 
i 
i 

I 
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DATA ASSUMPTO ANDAMENTO 

-- - -
26 de outubro 14 Regula a c0ncessão de N. 2 

terras devolutas do 
Estado. Ao art. 3. 0 Supprima-se o n. 3 . 

N. 3 

Ao art. 4.• Depois da palavra - conces-
são-accrescente-se : e exploração. 

N. 4 

Ao art . 12 n. I. A~crescente- se-inclu indo 
nesse preço o cu;to da medição. 

A' condição seg unda do mesmo art. 12 
accrescente-se : - salvas as restricções 
da art. 14. 

N. 5 

Ao art. 14. Subst itua-se pelo seguinte : 
« Poderá ser expedido ti tulo de venda a 

quem r·eq uerer a compra de terras, 
para estabelecimen to de qualquer ex-
ploração indu_stria l ou agricola, g uar-
dadas as segmn tes regras : 

I. • A al'ea vendida não poderá exceder 
de 1.000 hectares , p ara as terras de 
cultura , e·de 500 hectares para as de 
campos de criar. 

2.• O requerente deverà provar que 
di spõe de meios ou capitaes para tor -
nar effecti v o o estabelecimenio agrí co-
la ou industrial que pretende montar, 
dentro do prazo de 5 annos . 

3.• Depositar no thesouro do Estada a 
quinta parte, pelo menJs , do valor 
mi ni mo legal das terras, com perda , 
assim como das bem feitorias já feitas 
em beneficio elo Estado, no caso de não 
cu mprimento das clausulas aju-tadas. 

4.' Neste caso ser-l he á exped ido ti tulo 
provi sorio das terras que pedir e lhe 
tol'em conced idas. o qual sel'i subst i-
tuído pelo Litulo defini tivo , findo aque l· 
le prazo , si mostrar que cumpr iu as 
condições e pagou o pt·eço » 

N. 6 

Ao ar t. 16 substitua-se pelo segu in te : 
« Os que occuparem terl'as publicas ou 

devolutas , sem posse legitima com cul-
tlll'a e mo1'ada habi t ual terão direito á 
compra das rne>mas pelo preç·o mini-
mo lrga l. logo que forem medidas e 
demarcadas e ex postas á venda nos 
termos c!a peesente lei , uma vez que 
sattsfaçam as seg ui n tes condições : 

i. ' Apt·esentar o requerimen to de compra 
até o dia l. n de novembro do a nno 
em Que fUr ann unciatla a venda . 

2, ' Pl'Õvar que tem morada. habitual e 
cul tura eJTectiva da 5' parte, pelo 
menos, dos lotes requeridos , que não 
poderão exceder de 4. ». 

O~SERV AÇÓ,ES 

In iciado na camara 
dos srs. deputados. 



AN NO DATA 

1891 26 de outubro 

ASSUMPTO 

14 Regula a concessão de 
terras devolutas do 

- !04-

ANDAMENTO 

N. 7 

Estado. A t 17 o ar . ·. Clausula 4.• substitua- se 
pela segumte : - « extincção do fôro 
tornando- se o fo reiro p z-op rietario do 
terreno aforado, pagando em qHalquer 
te mpo 0 p re\O de 6$000 por hectare de 
ter ras de campos de cr iar' e de 20 000 
por hectares das terras de mattas nelles 
contidos , e constante do primi tivo a fo-
ramento. » 

A cla usula 5 .• do mesmo art . 17. Substi-
tua-.se pela segu in te : _ « A duração 
do foro sera de 10 annos no mínimo 
de vendo ser refo.rmado si assim 0 pe: 
dir o forei ro , ate completar 0 prazo 

. max u11o de 25 annos. 
Fmd~ este prazo será o fôr o renovado 

a_te que o ter~eno seja exposto á venda, 
st assi m convter ao foreiro » 

N. 8 
Art . 18. Supprima-se. 

N. 9 

Ao arL 2_1. Supprimam-se as palavras -
adqumdas - etc, até - occupante . 

N. 10 

Art. 22. Supprima-se. 

N. 11 

Ao ar_t . 23. Em vez de-o governo cr iará 
- dtga-se : fica creada. 

N. 12 

Ao art. 29. Subs~itua-se. pelo seguinte : 
« O governo fara orgamzar o registro de 
qu~ t rata o decreto n. 451 B de 31 de 
mai_o de _1 89 1 ( Lei Torrens) , sendo 
obngatorw para todas as terras havi-
das do Estado, da data do ragulamen-
to da presente lei, e voluntario para 
os particulares. ,. 

N. 13 

Ao ~rt. 32. Accrescente-se-in(ine-onde 
diz-no art .-diga-se: n os arts . 20 e 21 . 

Entendas otferecidas e approvadas 
pelo senado ao projecto n. 14 da camara 
dos srs. deputados, sobre terras devo-
lutas, em 2.• discussão . 

N. 1 

Ao art. 4. 0 depois da palavra-minas-
accrescente-se: terrenos diamant inos e 
(ont~s mine_ra·es de utilisação therapeutica 
ou mdustnal. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados 1891 

DATA 

26 de outubro 

S. S. !I. 

ASSU )!PTO 

::> z ====== 
l-1 \Regula a con ~.:e;:>: il o •le 

ter ras de\'olutas Ül • 
Estado. 

-105 -

A:\D.UIE:\ TO 
OBSERY ,\.ÇÕES 

N. 2 
Iniciado na camara 

dos srs. deputado:;. 
Ao art. ::i.· Em vez de- terras contíg ua~ 

ás zonas já povoadas- diga-se : te>·;·as 
cont idas nas .::anas jú povoadas ou con 
t ig ~r.as a ellas . 

N . 3 

Ao art. J:l. Depois da palaHa - f\ ran(ll 
- diga-~e : o adqwrente subrogn.do en. 
todos os d ' reilos e oúr igaçücs elo p•im't ivt 
comp:·udo>· . 

N. 4 

.\.o art . 15 n. 3. Em vez de- uma-diga-
se : chws . 

N . 5 

Ao art. '2 1. Accrescente-se depois da re· 
regra :l .a: 
« Parngt'npho unico. As po~se~ ante-
ri ores a l f:l50 , que se acharem regis-
tradas, seeão mantidas com a arca que 
constar üo registro . » 

N. 6 

,\o ar t . 20 . Supprima- se o paragrapho 
un ico. 

Saladassessões, GLle abri l de 180'2 -
Jonrptio~ >'a>Hlido da Cos·ta Sena-F,·an -
cisco Fe,-reirrt Alves . 

!Enu 8 entra em 3.' J. iscus<ão conj unrta· 
mente cem as emendas o !Ye recida~ 
pela commissão . 

São ma is ofl."erecidas, apoiadas e posta.;; 
conjunctamente em discus:'ão as se-
guintes ememlas: 

N. I 

Ao art. 21, \. ' r egra . Ond ' se diz - 100 
hectare:> - diga-se : 400 . S. R. - Cos-
ta R eis . 

N. 2 
Ao substitutivo. 

K. 6. Ao art. 14 n . 2 . Reelija-~e do 
seguinte modo : 

« O requeren te deYerá pt'ovar que dis-
põe ele meios ou Cttp itacs para , de ntl'o 
do prazo de cinco annos , tornar efl"e -
cti\'O o estabelecimento agdcola 011 in· 
elustria l que pt·etemle montae. S. R. 

Sal<L das sessi:íes, 8 de abri l de 1802. -
C:. de B ritto- C. l1eis. 

N. 3 

Ar t. 3.0 n . 3. Accrescente- se nos casos e 
pela (ó•·11W qMe ('o1· dek>·m i,w da en~ lei. 

Sala elas sessões , 8 de abril ele 1801.-
R . Hcrw . 
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ASSU~lPTO A:-./D,DlE:\TO 

Regula a concessão de N . 4 
terras de1·olutas do 
Estado. Art 1:2, reg ra -!.•. Onde se diz -sem 

llire; to iL indemnisação - diga-se : sal-
'l:O o di,-eito â indemniwçc7o . 

Sala das s ·ssões, 8 ele abril de 1892. -
R . .Horta . 

N -. ;) 

.~o ar t. 3 !. Depois cle-leis-accrescente-
se: podendo ~111po r mullas ate 200$ rs . 

N. 6 

. ~o n. 3 do art . 6." Accrescente se onde 
se diz - exacto : e detalhada . ' 

Sala das sessCes , 8 ele abri l ele 1892. -
G. Sena - 1~ . Lagúa - C. de Brillo - c 
Reis . · 

N. 7 

Si nií o pas~ar a emenda suppressi v a da 
<.:umm1s~ao- s0b n . 2 ao art . 3.o n. 3 
acc.·r.sce::te- se, ao refj rido a r t. e n. 
o seg umte - conhecidos . S. R. - J. 
R oquette. 

N. 8 

A' emenda 6 - Ao ar t. 16. Suppri-
mam -se as palavras - com cultura e 
mor::tda habitua l. S. R. 

Sala da~ sessões, 8 de abril de 1892. - J . 
R•Jquet te . 

N. 9 

Substitu::t-se a emenda n. 5 pela se-
guin te: 

«As posses anterior"s a 1850 que se acha-
rem reg1stradas nos li vros ecclesiasti-
cos . poderão ser legiti madas de accordo 
com o art. 2. • § 4.0 » - Mello Franco. 

N.IO 

:\o art. 2. · § 2. · - Suppri ma-se o r esto 
elo paragT<~pho depois el as palavras -
t :tulo leg<t<mo . - Melto Franco. 

N.ll 

.\ ' emenda n. 7 - Supprima-se o final do 
art. q ue começa por : Findo este etc -
Me/to Franco. · 

N. 12 

~- 2 - Suppri ma-se esta emenda ao art. 
3. · n . 3. - V. Mello Franco. 

N. 13 

O § 3. · do art. 2. · redija-se ass im : 
« As que não se acharem dadas por ses -

marias e outras concessões, que, ape-

OBSERVAÇÕES 

fni ciado na camara 
dos srs . deputados. 

ANNO 

1891 

DATA. ASSDIPTO 

26 de outubro 1-J Regula aconcessi o de 
tereas de1·o1utas do 
Estado. 
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sar ele incursas em commisso, th·erem 
~ido revalidadas pela lei citada ou o 
foeem poe esta lei. >' 

Sala das sessõ2s , 8 de Lle abril ele 1892. -
V. !JI. de Jfetto Franco . 

N. 14 

O§ 4. · redi ja- se assi m : 
« As que náo se acharem occupaclas por 

posses que. apes::tr de não se fundarem 
em titulo legal, t il·eeem sido legitima-
elas pela dita lei ou o íor. ·m poe esta. » 

Sala das sessões, 8 de abril de 1892. -
V. Jl!. de ,]Jel/o Fhmco. 

Encerrada a di .scussiio, depois de longo 
debate, procede- se a YvtaçJo e silo ap-
proradas as emendus de ns. 1 a 7 e de 
v a 13 da commissão e as de ns. l , 2, 
4, 5, 6, 9, 10, 13e 1-! oJl'el'ecidas durante 
a discussão . 

As de ns. 3, 7 e 12 são prejudicadas sen-
do rejeitadas a de n. 8 ofreeecid'' p~ l a 
com missão s a de igual numero oJlere-
cida pelo sr. l toq uette. 

A d : n. 11 e retirada a requerimento ele 
seu auctor. 

Adap tado em 3." discussão Yai o pro-
j ecto co m as emendas app t'O Yada~ it 
com m issão ele 1·ecl acç·ão. 

Ent 18 é oiferecida e po-;ta immed iata-
mente em discussão a r edaçi'cn fi na l, ú 

vista ele uegencia requerida pelo sr. ~Ia
noel Eu ~ tachio. 

Pelo sr. !\I e !lo Franco é oJlerecida a se-
guin te em enda: 

I
A' emenda n. 6. 
Ao artigo. Em vez de - detalhada -

diga-se : minuciosa . - V. M. de Mello 
Franco . 

Apoiada e posta conjunctarnen te em dis-
cussão e esta encerrada depois ele a l-
g um deb:1te e approvacla a redacção 
sendo rejeitada a emenda. 

Nesse mesmo dia é o projecto devolvido 
a camaea elos sr·s. ctcputaclos acompa-
nhado d::ts seguintes emendas . 

Eanendas offerecidas e approYadas 
pelo senada ao projecto n. l -i ela ca-
mara, sobre ter ras deY olu tas : 

N. I 

Ao a1·t. 2·. § 2. 0 Dapois da palavra- le· 
git imo-supprima- se tudo mai s até o 
fi na l do par ·grapho. 

Ao § ;~ . 0 Redija-se assim : - « A; que 
não se acharem dadas por ~esmaeias e 
ou teas concessões, que, apesat' de in· 
cursas em co mm isso . tiverem sido r e-
validadas pela lei n. 601 de 18 ele sctem-
bl'O de 18">0 ou o forem por est::t. » 

Ao§ 4.0 Redija-se ass im: - «As que 
não se acharem occupadas pot' posse:< 

OBSER V AÇ"ÕES 

[niciado na c::tma ra 
dos srs . deputados . 
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Al\DAMENTO OBSERVAÇÕES 

I 
que, ap2'!ar de niio se fundarem em Iniciado na cama,ra 
ti Lulo !Pg a l , t i verE'm sido Jeg;Limadas dos srs . deputado>. 
pela lei de 1850 ou o furem por esta. >~ 

~ . 2 

.\o art. 3. · Supprima-se o n. 3. 

N. 3 

.\o _art . 4. · Depois da paln.vra- conces-
sao-accre'3ccn~e-se: e ex pto,-açao. 

N. 4 

Ao art. 4. · Depois da p~tlavra-minas
~cc-·esr1e n te-8e : terrenos diamant ino~ e 
fo ntes m:ne•·aes d ' u titizaçii:o therapeuti-
ca ou tudusi1·id. 

N. 5 

Ao a r t .. 5. · Em vez de-terras conti-
gu:ls as zonas ji povoadas-dio·a- se · 
ter,-us co;ü Ua ·; nas zonas jd povo;;das ot; 
coHltguas a eltas . 

N. 6 

Ao ~rt. 6. · n. I.·- Depois da palavra -
exacta- accrescente -se : e minuciosa. 

N. 7 

.\o art. 12 n. I. - Accre~centõ-se: 
>nclumdr;- ,;e neste p1·eço o cu.sto da me-
d içiio. 

.\o aet. 12 n . 2. Accrescente-se : - sal-
vas as rest,-icções do art . 14. 

Ao art. ~~- n. 4. Onde se diz - sem di-
retto a mdemnizaç;'ío·-tliga-se: satvo o 
dtre ito a indemni;;açao . 

N Q • v 

.\o art. 13. Dep:>is da pa!aua-ficand0 
-d1ga-se : o adq ~tirente subrogado em 
todo:; os dt rettos e ob,·igações do primitivo 
wmprado1·. 

N. 9 

.\o art . !-l - Substitua-se pelo seguin te : 
,< Potlera ser expeditlo t it ulo de venda a 

quem requerer· a co mp1•a de terras,para 
e~tabe lec 1 mento de qualq uer explora-
çao mdustr·ial 0u agrícola , guardadas 

/ as segui;1 tes regras : 
I. A al'ea vendida não poderá excedet· 

de 1000 h ecta1·es para as terras de cu!· 
tura, e de 5000 kectares para as terras 
de campos de criar. 

.. 

2. O r eq~el'ente cte:el'á provar que dispõe 
de meiOs ou cap1taes para dentro do 
prazo de 5 annos, tornar etre'cti vo o esta-

ANNO 

189 1 

DATA ASSUMPTO 

26 de outubro l -1 Regula a concessão de 
terras devolutas do 
Estado. 
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A::'\DA:IIE::'\TO OBSERVAÇÕES 

belecimen to agrí cola ou industrial que Iniciado na camara 
pre~e nde monta r; dos srs. deputados . 

:3 . Depositn· no t besouro do Estado a 5." 
pane, pelo menos, do valor mínimo 
legal da totalidade das t errr s requeri-
dJ.s , perdendo não só este deposito 
como La mbem a~ terras e bemfeitot•ias 
existe n le~ , em beneficio do Estado, no 
ca ::;o de não cumprimento das clausu-
las ajustadas ; 

-1. Defel'ido o requerimento e effectuado 
o deposito. se J·-lhe-à expedido o titulo 
provi so r·io das terr"as, o qual será su-
bsti t uído pelo titulo defini ti v o, si, findo 
o prazo de 5 annos, prov<Lr que cum-
pri u as cla.usu !as aj us Lada~ e completou 
o Pf' gamento do custo total. » 

X . lO 
Ao art. !5 n. 3. Em vez de-uma-di-

ga-se : duas. 
N . 11 

Ao ut. 16. Substitua-se pelo seguinte : 
« Os que occupa1·em te1·ra'l publicas ou 

devolutas, ''em posse let; itima, cul tura 
e mo1';1.da habitual, terão direito à 
compra das mesmas pelo preço mini-
mo legal. logo que forem medidas e 
demat·caJas, e expostn.s á venúa, nos 
te1·mos da p:·esente lei, uma. vez que 
sa t i~ l a<_:am as col,dições seguin tes : 

L Apre;enlac o r equerimento de compra 
ate o dia !.0 de novembro do anno 
em que fcn· annunciada a venda; 

2. Prom e que tem morada habitual e 
cul t ur·a etrectiva da 5.a parte, pelo me-
nos, dos lotes requeridos , que não po-
derão exceder· de 4 . » 

N. 12 
Ao art. 17-clausula 4.a- Substitua- se 

pelo so:>g<-linte : - « Exti ncção do fôro , 
tornando- --e o fo t eiro propriet.J.rio do 
terreno a forado. pagando em qualquer 
tempo o preç >de 6. '000 por hectare de 
tereas de campos de criar e ele 20$000 
por hectare de terras de ma ttas nelles 
con tidas e constantes do primitivo afo-
r <1111Cnto . 

A clausula 5.a do mesmo art. !7 substi-
tua-se pela seguinte : - «A duração do 
fUro ~erá de !O annos no míni mo, de-
vendo este ser reformrtdo, si as>im o 
requerer o fureiro, até co mpletar-se o 
prazo maximo de 25 annos . 

F'indo este prazo, si ainda convier ao fo-
reiro, seri renovado o furo até que o 
terreno sE'ja exposto á venda. » 

N. 13 

Ao art. 21. Supprimam-se as palavras -
adquiridas - até - occupante. 
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ASSUMPTO A:"'DA)fE:\"TO 

14 Regula a concessão de Ao art. 21. Na I .a regra, onde se diz-
terras deYolutas do 100 hectares - diga- se : 200 . Onde se 
Estado. diz - 200- diga -se : .JOO. 

Ao Mt.21 . Accrescente- se depois da re-
gea 3.' - paeagrapho uni co : - « As 
posses anteriores a 1850 que se acha-
r em registeadas nos livros ecclesiasticos 
poderão ser legitimadas de accôrdo com 
o art. 2.0 § 4.o » . 

N . 14 

Art . 22-Supprima-se. 

N. 15 

Art. 23. Em vez de dizer- se-o governo 
Ct'eari-diga-se : fica creada . 

K .lô 

Ao ar t . 29 e seu § . Substitua- se pelo se-
guinte : « O go rerno far;i, organizar o 
r egis t ro Je que trata o decreto n . 451. 
-l:l, dl:l 31 de maio de 189 1 (lei To~
rens) sentia olJriga torio para touas as 
terras havidas do Estado, a partir da 
data do regulamento da pz'e:;ente l ei , 
e volun tario para os particulares. » 

N . 17 

Ao ar t . 32-in fine . Em vez de dizer- se 
- no art.-diga-se: nos w·ts. 20 e 21. 

N . 18 

Ao art. 35-Depois Ja palavra-lei- ac-
crescente- se :podendo impôr multas ate 
200;3 . 

Paço do senado do Estado de i\linas Ge-
raes em Ouro Preto , 18 de abril de 
1802-Uhri>pim Jacques Bias Fortes-
Joao Go1,~es 11ebello Horta- Francisco 
Ferreira .Alves . 

E n1. 28 e no 1·amente remetticlo pela 
camara visto terem sido rejeitadas 
por aq uella. corporação as emendas de 
ns. 2 e 14. 

1:<::n1. 29, entrando em un ica discussão, 
depois de a lgum debate, é rejeitada a de 
n. 2 e approvacla a de n. 14, por dois 
terços. 

Volta de novo o projecto com as emen-
das á camara dos srs . deputados. 

E1n 4 ele maio é approvada pela cama-
ra a emenda n. 14. 

En1. 23 ele j unho e o projecto assim 
emendado remettido á sancção. 

San.ccionado 

(Le• n . 27 de 25 de JUnho de 1892) 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. depu tados 

1891 

11891 

DATA 

lO de novembro 
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ASSUMPTO ANDA~IE;-ITO OBSERYAÇÕES 

lô Appt'ova 0 acto do Go· En-. ll de novembro de 18\J l e remet- Iniciado na camara 
,·ernaclor do Estado, t ido its commissões reunidas ele obras elos srs. deputados . 
modificativo do con· pu blicas e ele poderes que, a 13, o ofre-
teacto c e 1 e b r a d' o e e cem para ser su bmetticlo á I . • ciis-
com a companhia cussã9. . 
esteada de fe rro En1 2<:J de abn l de 1892, en tranuo em 
Oeste ele ~linas , ex - !.• disc us::ão, e oJfeeecido, apoiado e 
vi da lei n. 3G48 de posto em discussão o seguinte 
1.0 ele setembro de 
1888. Requ~r imento 

« Requeieo, sem prejuzzo ela p t'i meim 
discussão, copia do contracto e sua mo-
di ficação, a que ~e refere o art. I. o elo 
p rojecto em discussão . 

:::az a da.s sessões , :23 de abril de 1802. -
V. M. de Melto Franco. 

Encerra.cl<1 <t discussão, é a.ppro 1·ado o r e-
querimento e em seguid<1 o projecto que 
é remettido á cornmi:;siio de obras pu-
blicas . 

En1. :2::! ele ma.io e ofT'erecido para ser 
su btnettido á :2 ." discussão. 

En1. :25 e appro vado , depois ele algum 
uebate , em~-" dbcussão, e fica sobre 
a m~::sa para entra r na ordem dos tra-
ba lhos, visto não ter sofl'rido modifica-
ções . 

Enl. 27 e approYado sem deba.te em 3.0 

di~cussão, e remettiuo ú commissão de 
r euacção. 

E;.n 31 e offerecida a r edacção final a 
qual fica sobre a mesa. 

Em 1.0 ele junlw en tra em discussão a 
redacção final, que é encerrada sem de-
bate, fi cando a votação adiada por t'al-
ti1 ele numero . 

En• 2 é appt'o varJa a redacção final e r e-
mettiuo o prejecto à sanc:c;ão, sob n. 15. 

§an ccionado 

(Lei n . 25 de 2 de j unho de 1892) 

19 de novembro 17 Organiza o ser viço po-
licia l do Estado. 

En'l 21 ele novembro ele 1891 e remetü- Iniciado na camara 
do a co m missão ele justiça e legislação dos srs. deputado~. 

Em 19 de abr il ele ltí92 é oJferecitlo para 
ser submettido á I .a discussão, acom-
pa nhauo elo seguinte 

P arecer 

«A comm1ssão ele leg is lação e justiça aca-
ba de ler e exa. minar at tentamente o 
projecto de Jrganiza\ ilO policia l, a re-
~peito elo qual apresenta o segumte pa-
r ecer: o poder publico incumbido da missão de 
m 17 estioa r o crime e seus a uctores, 
colligir"' provas e, sempre que for possí-
vel, prender os delinquentes, te_m se 
oro·anizauo em todos os pa1zes cJvtlz-
zados· com o nome de - policia. 
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ASSUMPTO 

1- o · · I o· ·u ' d · · t t · · , rgamza o serv1ço po-
1 

1 vt e-se es1.:1 em a mmts ra 1 va e JU-
licial do Estado. di ciaria, cabendo á pr imeira manter a 

ordem pub l; ~a e prevenir a,s Yiolações 
da;; le i,; , e i segunda p reparar e faci-
li b<r a acçio cht.j ustiça r epre;;si va. 

Na Fran<:;a rep:.:lJ!lcana , onde a itlstitu i-
ção de pol it:i a parece estar melhor or-
ganiza.da, se us prir.cipaes agen tes exer-
cem a t tr-ibuições importantes , quer no 
toca nte i manutenção da ordem e p re-
venção dos delictos, quer no to~ ante a 
ele,.;cobecta elos crimes e perseguição dos 
criminosos. 

Trata ndo do prefeito de pol icia, diz Guil· 
lot . ( Princ:p es du nouverw code cl'tns-
truct :on c1·iminelle pag' . 114 e seq~tinie') . 
Cabe-lhe hoje , quer por si mesmo, quer 
por se us de legados, procedet' a inque-
d tos, a vistorias , por peritos, ou vir 
testem:1 nhas , penetear no domici lio pri-
vado, fa:éer pesqui :éas. apprehcnsões e 
conse rvar detidos os cidadãos suspeitos . 

A poli c ia de Londres , que todos cunside· 
ra m como das melhores , go;a de me-
recido respeito por suas importan tes 
atki buições , e por isso conseg ue impôr 
docilidacle ás classes in ti mas elo po vo . 
embot·a natura lmente brutaes e indis-
ciplinadas. 

Nos Estados Unidos , a polieia relativa J, 
segu r"ança elas pessoas , que em França 
é objecto de disposições e"peciaes, é de-
fe ituos iss ima. 

A au~encia ou insuficiencia ele prote-
cção chega até ao desprezo peltt viela 
humana . 

Afl:'e itos ao regimen uni tario e centra li -
sador, peni'arnos que não elevemos d is-
pir, de"cle já, a policia ele suas im por -
tantes f~cculclades , consiuera nllo-a sus-
peita e vexatoria. 

Assim desarmada e sem attribu ições não 
justifice1 os encar gos e sacr·ificios que 
impõe ao tllezo uro publico. ne m pode 
coeresponder á mf'linclrosa m issão que 
a lei ll!e impõe, clesempen hrc~1elo a 
fun cçiio a que e destinada. na sociedade. 

O codigo dos delict os e d<1s penas elo 3. · 
Brumario-anno 4. · ela r epublica fra n-
ceza, define a policia do seg uin te modo : 

«A policia é institu icl::t para ma nter a or-
dem publica , a liberdade, a p ro prieda-
de e a segurêLn <;a individual. 

Seu caracter principal é a vigi lancia ; a 
sociedade considerada em massa é obje-
cto de sua solicitude. 

Ora, si têLl é a noção ampla que deve-
mos ter da instituição que p!·ocuramos 
organizar , não se comprebende como 
a pri vamos chts mais ind ispensa,·eis at-
triJ..,uições , annull.:tndo-a completamen-
te, agora que tratamos ele remuneral-a 
melhor. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputetclos. 

ANNO 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

17 Orga_niza o serviço po- O justo r eceio da auctoritaria organização Iniciado na camara 
l1etal do Estado. da lei de 3 ele dezembro de 1841, o r e- dos srs. deputados. 

conhecimento dos defeitos do inqueri-
to policial, hoje abolido, tocaram aos 
limites da exaggeração. 

E' inà b pensavel, pois, é imprescineli vel fa-
zer da policia auxiliar preciso da jus· 
tiça, seguro apoio e elemento de ordem 
para a ad ministração . 

Conservai-a do modo porque a organiza 
o projecto e a mantém a lei n. 17 de 
20 de novembro rle 1891, melhor é 
su pprimil a. 

Não justifiquemos o conceito ele Garofa lo , 
tazendo leis protectoras do crime, sob 
pretexto de supersticioso respeito i.t li-
berdade incli vidual. 

A commissão, ap1·esentando o projecto a 
primeira discussão, pade seja elle im-
presso e distribuído com este parecer, 
para ser dado pat•a ordem do dia, e 
promette que, em 2.• discussão. apre· 
sen tar·a as emendas que julga indis-
pensaveis. 

Sala das commissões, 19 de abr·il ele 1892. 
- VIRGILIO M. D!C MELLO FRA~CO
MANuEL EusTACHIO M. DE A~DRADE. 

En1 23, é approvado em l.• disc ussão, 
depois dP. algum debate, e remetticlo á 
respectiva com missão. 

Em '!8 é oft'erec1do para ser submetticlo a 2• discussão, acompanhado do seg ui n -
te parecer e emendas : 

\ commis~ão ele justiça e legislação, ten-
do recebido e examinado o projecto n. 
17, sobre organização policial, appro· 
vado em L.• discussão no senado, vem 
desobrigar -se do compromisso contra hi-
do, offerecendo, para entrar conjuncta 
mente na 2.• discus~ão do projecto, as 
emendas seguintes: 

N. 1 

Art. 2." (Substitutivo) .. «Os districtos crea-
dos pelas ca maras municipaes, nos ter-
mos da lei n . 2, se t'ão por ellas classi-
ficados por ordem numerica, segundo 
a maior ou menor distancia da sécle 
do município. 

N. 2 

Art. 3.0 Pa ragraphCI unico. Em vez de -
districtos ur·banos - diga-se: povoa(:ões . 
Em vez de-ruraes-diga·se: fora delias . 

N. 3 

Art.. 4.0 (S ubstituti vo).« O serviço ela ad· 
ministração policial fica a cargo da se-
cret.t.ria elo Interi or, na fôrma elos arts. 
2 e 3 da lei n . 6, e serà exercido : 

• 
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19 de no vembro 17 Organiza o serviço po· 1.0 Em todo o Estado por u m Chefe de In iciado na camara 
licial do Estado. Po licia . dos sr s. deputados. 

2." No município pelo delegado de po-
licia ; 

3.0 No districto pelo subdelegado , ex-
cepto no da série elo mu nicípio , e, quan-
do nesta h ou vee mais ele um, no 1. n 

N. 4 
Ar ts . 7 ."e 8 ." «Os delegados e subdelpga-

dos ele policia serão nomeados pelo Pre-
siden te do Estarlo, sob propost>~. do 
C h ele de p., Jicia . d'entre os cidadãos que 
tenha m as qua lidades requeridas para 
serem eleitores e que sejam homens de 
reconhecida probidade e intelligencia , 
re~1clen tes nas respectivas circ umscri-
pções policiaes. » 

N. 5 

Art. 9. 0 De··ois da pala vra- porteiro-ac-
crescente-se : si funcc ionar em edi(ic iu 
dist incto da secr etaria do I n terior. 

.N. 6 

§ (Addi ttivo). « Este pessoal será tirado do 
quacleo cr·eaclo pelo art. 6 ela lei n. 6.» 

N. 7 

Art. li. ('Substitu t ivo) . « Os offi eiaes e 
amanuen~es serão nomeados pelo Pre-
Sidente do Estado, mediante concur;:o 
em que os pretend entes se mostrarem 
ha bili rados, nos termos da lei n. 6, 
ar t . 10. » 

N. 8 

Art . 12. Supprima-se. 

N. 9 

Ar t. 13. Em vez de- secretario-diga-se : 
chef e. 

N . 10 

t\r t . 16. (S ubstitutivo) . «Exercerão as 
fu ncções el e esc e i vão da cleleO'acia e su h-
delegac ia, de policia os e~cri vães cln 
juizo de paz, fica ndo, porem, áq uellas 
auctoridades a faculdade ele nomear 
escl'i vães , pr iva ti vos, quando assim 
con vier ao serviço publico. » 

N. ll 

Ar t. 20. Depois ri as palavras-á vista de-
di ga- se : « titulo de sua nomeação que 
lhe será directarnente remettido. ». 

• 
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19 de novembro li Organiza o serviço po· N. 12 
Iniciado na camara 

dos srs . depu tv.clos . licial do Estado . Art. 27. n. l. Accrescente- se : « e mais 
empregaclos da secretaria, na fórm"" Ja 
lei n. 6. » 

N. 13 

Ar t. 27. n. 2. Supprima-se o fi nal: - e 
emp•·ega dos da . .. 

Art. 27. n. 3. Suppr ima-se. 
» » n. 4. Suppri ma-se. 

N. 14 

Art. 30. Depoi s da palavra - cidadãos-
diga-se : nomeadns seus respect ivos sup-
p lentes , até o n . de 3 . 

N. 15 

Art . 31. Depois de-supplen tes-cliga-se : 
« o delega,do tlesignaril. u m cidl1dii.o que 
exer.;a a su bs titui ção ate que seja pco· 
vicio o logar . » 

N . 16 

Art . 34. Supprimam-se as palavras : 
« escrivão de paz do districto, ou » . 

N. 17 

Art. 37. Supprima m-se as palavras - e 
subdelegado . 

N. 18 

Art . 42. Supprima- se . 

N. 19 

Art . 48 . Entre n. l e li, accrescente-se no 
fim: 

,~ Essas diligencias comrrehenclem : 
•t )-0 co rpo de del icto ; 
/J )-Exames e buscas t~ ara apprehensão 

de inst rumen tos e clo..:umemos ; 
c)-Inquil'ição ver·bal ou por e~cripto de 

testemunbas que hou verem presen-
ciado o lacw cri minoso , ou tenham ra-
zão de sabel-o, não excedendo de 8 . 

él)-Pergun tas ao otfendid,l e ao r éu , si 
t iver sido preso em fl agran te. » 

N . 20 

Idem, depois do n . 2, accrescen te-~e: 
« Os indiciaclos pobres poderão ser dispen· 

sados della, obtendo liberdade pruviso-
ria , qua ndo existirem a seu respeito 
in f'o rm u;ões favoraveis sobre sua mo-
ra lirlatle. Neste caso deverão declarar, 
por termo nos au tos, em que distric to 
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19 de novembro 17 Organiza o serviço po-
licial do Estado . da com_!lrca continuarão a residir, e Iniciado na camara 

delte ~1 ~o poderão. se afastar, sob pena dos srs . deputados. 
de pr1sao, sem licença da auctoridade 
que houver concedido a liberdade pro-
visoria. 

N. 2 1 

N. 20. Substituam-se as palavras- de 
sua nomeação-por: policiaes; e accres-
cente- se no fim : na forma da lei. 

N. 22 

Art. 52. Accrescente-se : « podendo im-
pôr pena::; de suspensão até 15 dias e 
multas até 100$. » 

N. 23 

Art. 64. Depois de-precedente-diga- se: 
« proponha e o presidente possa no-
mear». 

N. 24 

Art. 65. Supprima-se: 

N. 25 

Art. 48, n . 19. Supprimam-se as pala- 1 
vras: « os officiaes e amanuenses de 
sua secretaria». 

Sala das commissões, 28 de abril t:le 1892. 
- Manoel Eustachio M . de Andrade- V. 
M. de Mello Franco-J. Roquette C. de 
llfenr/.onça . · 

En1 30 entra em 2.~ discussão, por ar-
t igos su· cessi vos, conj unctamente com 
as emendas ofl"erecidas pela commissão. o art. 1.0 e approvado sem debate. 

A discussão dus demais artigos é adiaria 
por 48 horas, a requerimento do sr. 
Silvia no Brandão. 

En1 2 de maiO prosegue-se a 2.• dis-
cussão. 

Ao art . 2.0 são mais offerecidas, apoiadas 
e postas conjunctamente em discussão 
as seguintes emendas : 

N. l 

«Os districtos crea•los pelas camaras muni-
cipaes serào tambem policiaes, devendo 
porém ser numera.dos pelas respectivas 
camaras por ordem de distancia. S. R. 

::>ala ctas sessões , 2 de maio de 1892. -
.Silviano Brand&. » 

N. 2 

«Quando for conveniente á segurança pu-
blica, o Chefe de Policia poder·à propor 
ao Pre,idente do Estado a creação d'um 
ou mais districtos policiaes. S. R.» 

ANNO 
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19 de novembro 17 Organiza o serviço po- Sala das sessões, 2 maio de 1892.- C. Iniciado na camara 
licial do Estado. de Britto. dos srs. deputados 

N. 3 
«Os districtos serão , além dos creados pe 

las carnar·as municipaes e que serão 
classificados por ordem numerica, se 
gundo a maior ou menor distancia da 
séde do mun icípio, os que, por con 
veniencia da segurança publica, forem 
creados pelo Presidente do Estad0, me 
diante proposta do Chefe de Policia. » 

Sala das sessões, 2 de maio de l8Y2. 
C. Alves. 

Encerrada a discussão, depois de algum 
debate, é approvada a emenda n. ::1, fi 
cando prejudicadas as de ns. l, e 2 e a 
da comm1ssão e bem assim o art. 2.0 

O art. 3.0 é approvado com a emenda da 
commissão. 

Ao art. 4.0 é offcrecida, apoiada e posta 
conj unctamente em discu~são a seguinte 
sub-emenda á emenda Ja comm1ssão: 

Ao n. 3 do art. 4. 0 

Supprimam-se as palavras - excepto 
até - primeiro. - A . Martins. 

Encerrada a discussão, é approvada a 
emenda da commissão com a sub-emen-
da do sr . A. Martins, til:llndo prejudi 
cado o artigo. 

0 a1•t. 5. 0 e apprOV8dO sem debate. 
Ao art 6. 0 é olferecida e posta conjun 

ctamente em discussão a seguinte 
emenda: 

Supprimam-se as palavra3 - «juizes de 
direito e desembargadores avulsos.» 

r~. de Britto . 
Encerrada a discussão, é approvado o ar-

t.ign com a emenda. 
Os arts. 7.• e 8.0 entram englobadamente 

em discussão a requerimento do sr. 
Sil vi anu Brandão. 

Encerrada a discussão, depois de algum 
debate, é approvada a emenda substitu-
tiva da comrnissão e prejudicados os re-
feridos artigos . 
Ao art. 9.• é offerecida a segHinte 
emenda : 

Art. 9.0 Em vez de- tres amanuenses 
diga-se- quatro.- C. Sena . 

Apoiada e posta conjunctamente em dis-
cussão é esta encerrada depois de al-
gum debate e adiada a votação por fal-
ta. de numero. 

A discu~sào dos arts. lO a 36 é successi-
vamente encerrada, depois de algum 
debate, fi cando a votação adiada por 
falta de numero. 

Ao art. 37 é offerecida a seguinte 
emenda: 
Supprimam-se as palavras - além- e 
- terão o auxilio . C. de Britto. 

Encerrada a discus5ão, a votação fica do 
mesmo modo adiada. 
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1891 
ílcial do Estado. modo encerrada e adiada a votação. dos srs. deputados . 

Ao art. 61 é ofl.erecida. apoiada e posta 
conj uncta men te em discussão a seguinte 
emenda: 

Ao ar·t. 61- Suppeima-se. 
Sala das sessões, 2 maio de 1892. - C. 
de Ht·itto. 
En.:errada a discussão fica a votação 

adiada . 
E' ig ua lmente encerrada a discussão e 

adiada a votação dos arts. 62 a 71. 
En tra em discus~ão a tabella de venci-

cimentos annexa ao proj ecto, a qual 
é o11"erecida a seguinte emenda, que é 
<ipoiada e posta conjunctamente em 
drscussão: 

Emenda d tabella de venci·mentos 

Altere-se do modo seguinte : 
Chele de Policia . 
Secr·eta rio 
Otfic1al. 
Amanuense . 

7:600$000 
5:500$000 
4:0oo. ·ooo 
2:800$000 

S. Brandiío . 
Enceeracla a discussão, fica a votação 

auiada por falta de numero. 
Etn 4, procedendo-se a votação são ap-

provados :o art . 9.•, c. ma ementla n . 
5 ua com missão e a do sr. Costa Se na, 
elevando a 4 o numero de amanuen -
ses ; o art. 10; a enrenda n. 7 da com-
mrs~ão, substitutiva do art. li, q ue 
fica. prejudicado ; a emenda n. 8 da 
commis~ão , suppressi va do art. 12 ; o 
art. 13 com a emenda n. 9 ela com-
missão; os arts . 14 e 15 ; a emenda 
n. 10 da commi~são, substitutiva do 
art. 16, que é prej udicado ; os arts . 
17, 18 e 19; o art. 20 com a emenda 
n. 11 da com missão ; os arts. 21, 22, 
23, 24, 25 e 26 ; o art. 27 com as 
emendas ns . 12 e 13 da commissão; o 
ar t. 28; os arts. 29 a 34 com as emen-
da> ns. 14, 15 e 16 da commissão; os 
arts. 35 a 39 com a emenda n . 17 da 
com missão ; os arts. 40, 41, 42, 43 e 44 ; 
os arts. 45, 46 e 47 ; o art. 48 com as 
emendas ns. 19, 20 , 2 1 e 25 da cou.-
missão; os arts. 49 a 51 ; o art. 52 
com a emenda n. 22 da commissão ; os 
arts. 53 a 60 ; os arts. 62 a 64 e 66 a 
7 I, com as emendas ns. 23 e 24 da 
co mm rssão , sendo esta ul tima suppres-
siva. do ar t. 65, e a do sr . Camillo de 
Britto suppressiva do art. 6 1 ; e a ta-
bella com a emenda do sr . Silviano 
Brandão, menus na parte em que se 
r elere a amanuenses , que é rejeitada. 

As emendas ns. 6 e 18 ela commissão, re-
feren tes aos arts . 9 e 42 foram rt'jei-
t adas , sendo retirada a do sr. Camrllo 
de Britto, r eferente ao ar t . 37. 
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novembro 17 Or ()'aniza o serviço po- A votação do a r t . 29 em deante foi feita Iniciado na camar s 
llcial do Estado. por sec~:ões , a requerimen todo sr. An- dos srs. deputados. 

tonio Marti ns. 
Por occasião de votar- se a emenda do 
sr. Silviano Brandão. na parte refe-
rente ao secretario da Policia, o sr . Xa-
vier da Veiga declarou que se absti-
nha de votar. 

Adaptado o projecto em 2. a para pas· 
sar á 3." discussão, vai com as emen-
das approvauas á commissão de jus-
tiça e I gislaç-ão. 

Ern 18 é oJrerecido para 3.• discussão, 
acompanhado do seguinte parecer e 
emendas : 

A co mmi,;são de legislação e justiça, de-
pois de haver r euigido todas as emen-
das ao projecto n. 17 da camara, a ppm · 
vadas em 2." d isc ussão, a presen ta- as 
a consideraç-ão do senado acompanhadas 
de a lgumas observações 4ue lhe pare-
ceram CJI1Venientes para a discussão. 

Deante da difficulclade de organ iz<1r-se o 
servi ço policial sem augmentu da des-
pesa p ublica, a commissão ve que os 
pr1ncipaes fi ns da poli cia - o de pro -
ver a segura nça individ ual e de pro-
priedade. e o de r eprimir os crimes 
entregando os cr' iminosos á justiça, não 
se realizarão sem obstacu los, visto que 
em regra são gratuitos o:> serviços a 
cargo tios fu ncciona rios. 

A gratu idade dos serviços que importa 
sempee sua defeituosa ou imcompl eta 
exet.:uçáo em qua lqu er ramo ela 8.dm i-
nistração publica, aggea v a os da policia 
pela l imitada esphera de acção l ~tc ul 
tada ao go verno para esco lha de seus 
funccionar'ios, cujos auxili ares igu-
almen te não poderão bem desempenhar 
suas a ttribuições sem convenien te r e-
munel'ação. 

E como concecle1-a sem recursos orça-
men t<~rios e sem augmento ele despesas? 

Entretanto, pensa a com missão que o art. 
39 do proj ecto devera ser modificado 
redi gi ndo-se do seguinte modo : 

<<ÜS aux;liares da administração policia l, 
cuja remu neração consistir em salarios 
taxadt s pelo regimento ele cu~tas , po-
derão recebei-a pela 4." parte logo de· 
pois de praticados os actos de sua com-
petencia, na estação fiscal da comarca, 
meu1ante vista do r espectivo juiz de 
di reito. 

Havendo o senado em sua sabedoria re-
jeitado a emenda suppre~si va do art. 
42, ofl"erecida pela commis5ão, fi cou 
subsistindo o reterido artigo, cuj a dis· 
pos ição, en treta,nto, parece dever ser 
modificada. 

Com eiTeito, a referid a disposição é de-
rogatoria do art. 121 da lei n. 18, as-

1 sim concebida : 

• 
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!7 Organiza o ser viço po- « E' vedado" exercício da advocacia : 1.• Iniciado na camara 
liClal do Estado. aus orgams do ministerio publico nas dos srs . deputados . 

causas em que hou verem de inter vit• 
em razão do officio ; 2.0 aos fu n-
ccionarios a uxiliares da justiça; 3.• aos 
empregados das secretarias de Estado; 
4.0 aos empregados pu blicos de qual-
quer classe que occupa rem emp t·egos 
remunerados, excepto os formaJ.os e 
advogados provisionados. » 

Abrindo-se em favor dos funccionarios po-
li ciaes uma. excepç-.ão a dispos i<,fi.o pro-
hi bitiva constame do referido art. 121, 
pensa a commissão que não convi ria 
subsistir tal qual esta a r\'dacção do ci-
taJ.o art. 42 do p rojecto, referindo- se a 
a J. vocacia admtnistrati va que nunca 
foi reconheciJ.a em lei a lguma. 

Comprehende-se que onde não ha di rei -
tos em litíg io , não pode haver ad vo-
gados, e direitos em litígio não póde ha-
ver, desde que p ·lo art. 4. 0 da Consti-
tuição fico u abolida a jurisdicção con· 
tenciosa administra tiva . 

Attendendo ainda ao disposto no art. 40 
n . 3 do projeeto, pensa a com missão que 
conviria consignar-se na lei a clausula de 
r <'.speitar-se aquella di spo~ição na fa-
culdade concedida aos funccionarios de 
policia para o exercício da ad vocacia , 
redigindo- se do seguinte modo o art. 
42 do projecto : 

« Ao sect·etario e offici aes da secretaria da 
policia, si forem graduados em di-
r eito ou advogados provisonados , e 
permittido, fóra das horas do expe-
diente da respPctiva reparti<;ão, o exer-
cício da advocacia no cível , não ha-
vendo inconveniente para o serviço pu-
blico, a juizo do governo. » 

I A faculdade, dada ao Chefe de Policia, de-
legados e subdelegados pelo art. 48 n. 
6 do projecto, parece dever ser suppri-
mida por inu ti l. á vista do que dis-
põem a Constitu ição Federal, art . 72 § 
10 e 3. · § 10 da Constituição do Es-
tado. 

Parece inconveniente a adopção do art . 
58 do projecto, principalmente qua ndo 
se trate de crimes graves envoltos em 
mysterio, mas em que haja suspeita de 
co-auctoria ou cumplicidade. 

A pretexto de exces$i vo respeito a li-
berdade individ ual, não deve o legis-
lador fazer leis protectoras de crimi-
nosos. 

Mais prudentes são sem duvida as attri-
buições dadas aos carcereiros pela le-
gislação que ainda vigora. (Regul. n. 
120 t.l e 1842- ar t. 128, 164, 167 e se-
gu intes) . 

A importante missão a que e chamado a 
exercer o Chefe de Policia na adminis-
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tração do Estado, sua posição e repre· Iniciado na camara 
sen tação social, exigem que esse fu n- dos sr s. deputados. 
ccionario tenha uma remuneração con-
d igna que não o colloque em ní vel in-
ferior aos directores das secretarias de 
Estado ou ju iz de dir eito da Ca pital. 

Co nvem tambem que seja annualmente 
con si~tnad a no orçamento, em virtude 
de disposição expressa na presen te lei, 
uma verba pecuniaria para as despe-
sas secretas da policia. 

São estas as obser vações que a com missão 
faz ao projecto n. 18, r equerenrlo que 
~ejam ellas impressas com as emen-
da~ redigtdas e depois de distribuídas, 
dadas com o mesmo projecto para a 3 . a 
discussão. 

Emendas ao projecto n. 17, da camara dos 
deputados , approvadas pelo senado em 2 ." 
discusstro . 

N. I 

Art . 2.0 (Substi tutivo)« Os districtos serão, 
alem dos creados pelas camaras muni-
cipaes e que serlo classi ficados por or-
dem numerica, segundo a maior ou 
menor tlistancia da sede do municipio, 
os que, pw conveniencia da segurança 
publica, fo ;·em creadús pelo Pr·esidente 
do Estado mediante proposta do Chefe 
de Policia . 

N. 2 
Art. 5.0 Paragrapho unico . Em vez de-

ditrictos urbanos- diga-se : povoações 
-em vez de-ruraes-diga-se: (óra 
dellas. 

N. 3 

Art. 4. · (Substitutivo) . « O serviçq da 
administração policial fica a car~;o da 
secretaria do In terior, na fórma do> 
ar tigos 2 e 3 da lei n. 6, e será exer-
cido : 

1. · Em todo o Estado por um Chefe de 
Policia; 

2. · No município pelo do legado de po-
licia ; 

3. · No districto pelo subdelegado.» 

N. 4 

Art. 6. · Supprimam-se as palavras «juiz 
de direito e desembargadores avulsos. 

N. 5 

Art. 7.0 (Substitutivo) « Os delegaJos e 
subdelegads s de policia serão nomeados 
pelo Presidente do Estado, sob proposta 
do Chefe de Policia , d'entre os cidadãos 
que tenham as qualidaJ.es r equeridas 
para serem eleitores e que sejam homens 
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189 1 19 de novemuro I 7 Organ iza o serviço po- de reconlieciua p robidade, in te ll igen-lic1al do Estado. c ia , residen tes nas resp:!cti vas c irc um-

~cripções poli cio,es . 

l\' . (i 

Art . 8. · Suprima- se . 

I 1\ . 7 

I I Art. 9. · Em yez ele - 8 amanuenses -
diga- se : 4 amanv enses . 

1\. K 

I 
Art. 10 . Dep) is dct prlavra-porteiro-

I 
accrescente-se: si fvnccionar em edific·o 
distincto do da secretaria do I nterior. 

I 
I N . 9 
I 

I Art. l l. (S ubstitu t i \·o; «Os omciaes e ama· 
nuenses serão nom eados pelo Pres iden-
te elo E,;ta.do , median te co ncu rso em 
qu e os pretendentes se mostrarão l1a-
bi litados, nos tel' mos da lei n . G, art. lO.» 

K . 10 

Ar t . 12. Suppr ima- se. 

K . l i 

Ar t . 13. Em vez de-secretar io-diga se : 
chefe. 

1\. 12 

Art. 16. (S u u~tituti \·o) . « Exercerão as 
funcções ele esc r i \·àes ela delegacia e 
subdelegacia de policia os escri vães do . ju izo ele paz, fica ndo , porem, áq uellas 

I I a uctoriclades a faculdade de nomea rem - privatiYos, quando escr1 vaes assi m 
: co nvier ao ser viçQ publico . 

! 

I 
N. 13 

Art . 20 . Depois da,s palavra;; - a vis ta ue 
- diga- se : titu lo da sua nom'?açao que 
lhe serà directamente remettido. 

K 14 

Art. 27, n. I . Accrescente-se : e mais em-
pregados da secret a~· ia , n a forma da 
lei n . 6. 

N. 15 

Art. 27. n. 2· Supprima-se o fin al : e 
empregados da . ... 

N 16 

' · ' Ar t. 27, n . 3. Su ri ma -se. pp 

OBSERVAÇÕES 

iniciado na camara 
!los srs . dep utados . 

I 
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licial !lo Estado. 

Art. 27. n. 4. Supprima -se . 

N. 18 

Art. 30. Depois da palavra- cidadãos 
diga -se : nom eados seus respectiros sup· 
p lentes ate o nwnero de 3 . 

1\. 19 

Art. 31. Depois da pala\Ta- suppfen tl's-
d iga- se : o d elegado designm·,i um c:-1 
dadao q ~t~ exerça a subst itu:'çao ate f) tt 
seja proviclo o lagar. 

X . 20 

Art. 34 . Supprimam- se as pala vras : c.> 
cri&<ío ele pa.:: do rlislncto ott . 

K . ~I 

Art. 37. Suppr imam- se as paJavras : e 
subdel egaclos . 

N. 22 

Art. 48. Depois do n. I accrescente-se: Es-
sas diliqcncias co mprehcndcm : 

a) o col'po de cl elicto ; 
I>) exames e buscas para apprehemão el e 

inst rumentos e docum entos ; 
c) inquiri ção verbal ou por escri pto de 

t estemu nhas que houverem presencia-
elo o facto criminoso, ou tenham ra· 
zão de sabel- o, n iio excedendo o nu-
mero de 8; 

'l) pergun tas ao offendido e n.o réo , si ti -
ver sido preso em fl agran te . » 

N. 23 

Art . 48 . Depois do n. 2 aecrescente- se: 
« Os indiciados poderão ser di spensados 

della , obtendo l iberdade provisorin, 
qua ndo ex ist irem a seu resp>: ito in fot·· 
mações f a v ora v eis so bt'e sua moral!-
dade. Neste caso deverão uer larar, por 
ter mo nos au tos, em que d1stri cto dn 
co ma1'ca con tinuarão a residir, e dell e 
não poderão se am1star, soh pena de 
prisão, sem licença da auctoriclacle 
que hou ver conced ido a liberdade pro -
visor;a » 

Ao ar t. 48, n . 19. (Substitu tivo).« P ropor 
a nomeação dos delegados e su b~e l e-
~dos . » ' 

OB ERYAÇÕES 

In iciado na cama ;' 
J os srs. deputado;; 
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Art. 48, n. 20. Supprimam-se as palavras: 
-de sua nomeação ; por : policiaes-e 
accrescente-se no fim : na (orma da lei . 

N. 26 

Art: 52. Accrescente-se : « podendo im-
por penas de suspensão até 15 dias e 
multas até 100$000. :. 

N. 27 

Art. 61. Supprima-se. 

N. 28 

Art: 64. Depois da palavra-precedente-
diga-se : proponha e o presidente. 

N. 29 

Art. 65. Supprima-se. 

N. 30 

Tabella (vencimentos annuaes) 

Chefe de Policia . 7:600$000 
Secretario 5:500$000 
Official. . . . . . . . . . 4:000$•100 
Sala das commissões, 18 de maio de 1892. 

- Manoel l!.ustachio Martins de Andrade 
- V. M. de Mello Franco . 

Em 20, entrando em 3.• discussão, con-
junctamente com as emendas compre-
hendJdas no parecer da commissão 
são mais olferecidas e postas conjun: 
ctamente em discussão as seguintes : 

N. 1 

Disposições geraes 

Artigo. «O governo, em regulamento ex-
pedido para a. boa execução da pre-
sente lei, consolidará as disposições le-
gaes vigentes ~obre o ser viço de policia 
e ~doptara as providencias indispensa-
YeJs para seu regular funcciouamento. 

Artigo. Annua1meute sera solicitada do 
corpo legislativo para os serviços se-
cretos da policia a necessaria verba, 
de cuja applicação dara contas o Che-
fe de Policia, nos termos do referido 
regulamento. 

Sa la das sessõ·s, 2(1 de maio de 1892.-
V. M. de Mello Fl"'anco . 

N. 2 
:\o art. 7." Em vez de - os delega-

dos e subdelegados de policia serão 
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nomeados pelo Presidente do Esta- Iniciado na camara 
do. sob proposta do Chefe de Policia- dos srs. deputados. 
diga-se : « os delegados e subdelegados 
de poli cia serão nomeado; pelo Chefe 
de Policia. » 

O mais como no ar tigo. 
Sala das commissões, 20 de maio de 181:12. 

- Silviano Brandão - J. P . Xavier da 
Veiga . 

N. 3 

Para ser collocada onde con-vier : 
Em ve7. Je- 300$ para o expediente das 

delegacias - diga-se : 
« De ~00$ a 500$ para expediente !las 

delegacias , sendo : 200$, nas delega· 
cias existente~ em comarca de !.• en-
tra ncia ; 300$, nas de 2.• entrancia ; 
400$. nas de 3.• entrancia, e 500$, nas 
de 4.• entrancia. 

Sala das sessões , 20 de maio de 1892. -
J. P . Xaviel"' da Veiga - SilvianoBran-
d<Io. 

N. 4 

Ao art. 48 - depois da palavra- mora-
lidade- accrescente--se as seguintes 
- e for em pobres.- Camillo de Britto. 

N. 5 

A' TABELLA 

Supprima- se-delegado . 
Idem subdelegado . 
Sala das sessões, 20 de maio 

R. Horta. 
N. 6 

360$000 
240$000 

de 1892.-

Ao art. 9.0 Depois das palavras 3 ama-
nuenses , supprimam-se todas as outras . 

Ao art . 20 (su b-emenda a emenda n. 13). 
Su[J primam-se as palavras-que lhe serd 
directnmente remettida. 

Sala das sessões, 20 de maio de 1892. -
flf. E. M. de Andrade. 

N. 7 

Supprima-se a emenda n. 30 á tabella . 
restabelecendo a do projecto . 

Sala das sessões , 30 maio de 1892. -
A . Martins. 

N. 8 

Ao art. 9. 0 : 

Em vez de- 4 amanuenses - diga-se : 2 
anwnucnses e 2 segundos officiaes . Os ven-
cimentos serão equiparados aos dos em-
pregados de igual 1categoria, em ou-
tras secretarias. S. R. 
Sala das sessões, 20 de maio de 1892.-
C. Sena. 
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A" tabella de vencimentos : 
«Os vencimentos do porteirD e conti nuo 

da secretaria da po licia são equipa-
r ados aos dos empeegados de iden tica 
categoria das dema is secretarias. 

Sala das sessões , 20 ele maio de 1892. 
S. R.-C. Sena. 

N. 10 

A" tabella. 
Em Ye7. - de subdelegRdo, 240S-diga·se: 

subdelegado 1:!0':-'.000 e aC<Tescen te- se : 
e•crivao q> te perante élle servi· , 120$000. 

S. R.- Sala Lias ses:;õPs, 20 de maio de 
1892.- M. E. M. Andrade-f. Roquette 
-V. M . ,1[. Franco. 

Encerraria a di,cussão. e, seguindo- se a 
vo tação , são approYa r!as as emendas 
que se acham no parecer da co!llm issão 
e as de ns. I . 2, 4, 5, segunda par te da 
de n. 6, 8 e 9 . 

As ou tras emendas, umas fora m rejei-
tadas e ou tras prejudicadr~s . 

Os srs . CosLa Reis , Si l viano Brandão e 
Roqu ette declaram que votaram con tra 
a emen da n . 5 , supp ressiva da gratifi -
cação aos delegados e subdelegados. 

E" adaptado o peojecto em terceira dis· 
cussão , com as emen4las approvadas, 
e vai á commissão de redacçào. 

Ern :?3 e ofl"erecida e va i a impri mir-se 
a redacção fina l. 

E an 25 e ltppmvada a redacção fi nal. 
Ean 27 e devo! v ido á cam ara dos srs. 

deputados, acompanhado das segu intes 
emendas: 

Emendas offerecidas e approvadas pelo se-
.~enado ao projecto n . 17, da camw·a , so· 
bre organi;açiio policial . 

N. 1 

Art . 2.0 (Substitu tivo). « Os districtos se -
r ão, a lém do; c!'ea ~os pelas cama!'as 
m u nicipJ.es e que ~eeão classificad os p::>l' 
orde m numel'JCa , seg undo a maior ou 
menor distancia da séde do muni cípio , 
os que. por co n veniencia da segu r-an-
ça p ublica , fo1·em creados pelo Presi-
den te do Estado, mediante p roposta do 
Chefe de Policia. » 

N. 2 

Ar t. 3. · paragrapho unico . Em vez de-
districtos u rbanos-diga- se : povoações; 
e em vez de - ruraes - diga-se : (ó ra 
deltas . 

N. 3 

Art .-! (S ubst itu t ivo). « O seniço df\ aJ-
min istl'açlo pol icial fica a cargo da se· 
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li u rgan iza o serviço po- ,1 cretaria elo Interior, na forma elos arts. 
llc1al do EstaLlo. 2 e 3 da lei n. 6, e; será exercido : 

\
I.· Em todo o Estado por um Chefe de 

Policia . 
:2. · No m unicí p io pelo deleo-ado de po· 

l icia . 
0 

3. · ::\fo districto pelo subdelegado . 

N. 4 

Art . 6. · Suppl' imam-se as palavras -
.itti: e,; de di reito c desembargadores avul· 
sos ou . 

N -. ;) 

Ae ~ . 7. · (S nbstitu tiYo) . « Os delegados e 
su bde:ega·los de policia serão nomea-
dos pelo Chefe ele Policia d'entre os ci-
dadãos q ue tenha m as qual idades re-
q ueddas para serem eleitores, e que se· 
jam homens ele reconhecida peobi-
dade e intell igencia , e residen tes nas 
r espectivas circu mi'Cl'ip, ões policiaes. 

N. 6 

Art. 8. Supprima-se . 

N. 7 

Al' t. 9. Em vez de- 2 officiaes- el il!a- se : 
4., scndo2- J .ns officiaes e 2-2. 0 ' o(ficiaes; 
em 1·ez de- 3 amanuenses- diga- :;e: 2 . 

N. 8 

Art. 9. Depois da palavra-por teiro-
accrescente-se : si f unccionar em _edi(icio 
clistincto do da secretaria do I nter ior. 

N. 9 

Art. ll. (Substit u tivo)« Os officiaes e ama-
nuenses serão nomeados pelo Presiden· 
te do Estado, mediante concurso em 
que os pretendEntes se mostrarão ha· 
bili tados, nos termos da lei n. 6. 
ar t . 10. » 

N. 10 

Ar t. 12. Supprima·se. 

N. ll 

Ar·t. 13. Em vez de- secretario- diga- se : 
Chefe de P olicia . 

N. 12 

Art. !6. (S ubstitu t ivo). « Exercerão as fun · 
cções de escri vães da delegacia e su bde-
legacia de policia os escri vães do j uizo 
de paz , fica ndo , porem, àq uellas au. 
ctol"idades a faculdade de nomearem es-

r OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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cri vães privat ivos, quando assim con- Iniciado na camara 
vier ao serviço publico. dos srs. deputados . 

N. 13 

Art. 20 . (Substitu tivo). «As auctoridades 
policiaes e seus auxiliares tomarão 
posse e entrarão em exercido á vista 
do titulo de sua nomeação. » 

N. 14 

Ar t. 27, n. I . Accrescente-se: e m ais em-
pregados da secretaria na fórma da lei 
n . 6. 

N. 15 

Art. 27, n . 2. Supprima-1'\e o final: e em-
pregados da secretaria da Policia. 

N. 16 

Art. 27, n. 3. Supprima-se. 

N. l7 

Art. 27, n. 4. Supprima-se . 

N. 18 

Art. 30. Depois da palavra-cid adão-di-
ga-se : nomeados seus r espectivos sup-
plen tes até o n. de 3. 

N. 19 

Art. 31. Depois da palavra supplentes-
diga-se : o delegado designarà um cida-
dtio qtte Px erça a substituição até que s.1ja 
provido o logar. 

N. 20 

Art. 34. Supprimam-se as palavras : 
escrivão de pat do districto ou . 

N. 21 

Art. 37. Supprima-se. 

N. 22 

Art. 38. Supprima-se . 

N. 23 

Art. 39. Accrescente-se in fin e: «e poderão 
recebei-os pela quarta parte, logo de-
pois de praticados os actos de sua com· 
petencia, na estação fiscal da comara, 
mediante o visto do respectivo juiz de 
direito. » 
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N. 24 
Art. 42. (Substitutivo). Ao secretario e 

otnciaes tla secretaria da policia, si fo-
rem grad uados em direito ou ad vo-
gados provisionados, e permittido, fóra 
das hora~ do expediente da respe-
ctiva reparti ção, o exercício da ad vo-
cacia no cí vel, não havendo inconve-
niente para o serviço publico, a juizo 
do go vemo. 

::\1 . 25 
Art. 48. Depois do n. l accrescente- se : 
« Essas diligencias comprehendem : 
(a) o corpo de delicto; 
(b) exames e buscas para apprehensão de 

instrumentos e documentos ; 
(c) inquirição verbal ou por escriptode 

testemunhas que houverem presencta-
do o facto criminoso, ou tenham m-
zão de sabel-o, não excedendo o nume-
ro de 8. 

(d) perguntas ao offendido e ao réo , si 
tiver sido preso em flagrante . » 

N. 26 

« Art. 48 . Depois do n. 2 accrescente-s~ : 
Os indiciados que forem pobres poderao 

ser dispensados della, obtendo liber-
dade provisoria, quando existirem a 
seu respeito informações fo voraveisso -
bre sua. moralidade. Neste caso deve -
rão declarar, por termo nos autos , em 
que districto da comarca continuarão a 
residir, e delle não poderão se affastar, 
sob pena de prisão, sem licença da au-
ctoridade que h ou ver concedido a li-
berdade prov:soria. 

N . 27 
Art. 48, n. 19 (Sub3titu tivo) P1·opor a no· 

meaç-:Io dos rfe,:egados e subdelegados . 
N. 28 

Art. 48, n. 20. Substituam- se as palavras 
-de sua nomeação por : pnticiaes; e ac-
crescente-se no fim : na furma da lei. 

N. 29 
Art. 52, in fine. Accrescente-se : podend'l 

impúr p<!nas de Sttspensao até 15 d ias e 
multa até too::;;ooo 

N. 30 
Ar. , Gl. Supprima-se. 

N.m 
Art. 64 . Depois da palavra-precedente-

diga-se: proponha e o p1·esidente. 
N. 32 

Art. 65. upprima-se. 
N. 3:l 

\rt. 70. SHpprima-se. 

OBSERVAÇÕES 
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Art. (additi vo) O governo, em regula-
mento expedido para a boa execução 
d_a _presente lei! cousvlida rá as dispu-
SJçoes legaes v1gentes sobre o serviço 
de ptllicia e. adop1ar·á as providencia~ 
mdJ~pensa veJs para seu regular fun-
ccwnamento. 

Art. (addi tivo) « Annual:nente será soli-
citada do corpo legisla ti v o para os ser-
viços secretos da poli ·ia a necessaria 
verba. de cuja applicação dará con~ 
o Chefe de Policia nos termos do refe-
rido regulamento. 

N. 36 
TABS LLA ( I"E :>;Cn!E'\TOS AX:-I UAE~) 

Chefe d e Polic ia, em \'ez d e 6:0üOS diga-s e 7:6008000 
Sec re tario d..t. Pulicia, em vez de 4: 0008 diga-.'5e 5:5{)0,)QJ .I 
Offidal d a Polida. , em vez de 3:0008 diga-se 4: O:>OSJOO 
Doi s sugundos offi\jiaes a 3: 2008oOO 
Ama.nuon se s em vez de 2:4.008 diga-se 2:200.)00 • 
P urteir tJ e m vez de 1:20 ')8 diga- s ~t i :500:;o 1o 
Continu o em vez d o SOOM diga- se i:200:)00J 

N. 37 

Supprima-se a parte da tabella que diz: 
auxilio annual para despesa do expe-
diente: 

Delegado. 360$000 
Subdelf<gado . . . . . . . . 240$000 
Paço do senarlo do Estado de Minas Ge-

raes em Ouro Preto, 27 de maio dE> 
1892. - Chrisp im Jacques Bias Fortes-
João Gomes Rebello Horta - Fíanc1scr, 
Ferreira Alves . 

E01 7 de jHnho é novamente enviado 
pela camara. visto te1·em sido rejeita-
das por aquella corporação as emendas 
de ns. I, 7, 13, 17, 19, 23 24 26 99 
31, 32, 33, segunda parte da de -n' 
34. 35 e 36. · 

E~1 9, entrando em unica discussão. 
sao approvadas por dois terço> toda.~ 
as emendas acima mencionadas, com 
excepção das de ns. 23, 26 e 32 qm· 
são rej eitadas. ' 

E_Dl 10 e novamente devolvido o pro-
J cto com todas as emendas á camara 
dos dos srs. deputados. 

Em li são novamente rejeitadas pela 
camam as emendas ns. I 13 17 19 
24, 29, 31, 33, 34 na 2.• paru;, 35' e 36 
na 1.". 2." c 5." partes, sendo ap-
provadas as de ns. 7 e 36, na 3.•, 4.o, 
6.o e 7 .• partes 

E01 13 de j ulho é o projecto assim emen-
dado remettido a sancção sob n. 14. 

!!iinnccionado 

(Lei 11 . 30 de 16 de julho de 1892) 

OBSERVAÇÕES 
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publica do Estado. na secretaria do sena,lo. dos srs. deputados. 
En1 16 de março de 1892 é remE>t tido á 

c•1mm i~são de imtrucção publica. 
E1n 3 1 e otrerPcido para ser submt:tti-

uo á 1.• dbcu~;;ão . 
En• 1.0 de a bril e appro vado em I .O 

disc ussão e remetüdo á respectiva com-
missão . 

En'l 25 de mail) é otrerecido para ser 
submettido it 2.• discussão ncomJJanha-
do do seguinte parecer e emendas : 

A commissào de in~trucçiio publica, ao 
apr·e·(·n tar o proj ~cto vindo da camara. 
dus clepu1.ados sobre a reor-gan iza,;ão do 
ensino publico, havia assumido o com-
promisso de emendar o mesmo pro-
jecto ou de apresen tar um su b:::tituti-
vo n a 2.0 discussão. 

A commissão, adoptando o p ri meiro de~
tes a.lvi we::;, ve n1 desempenhai' o seu 
dever, apresE> ntando o projt-cto para 
eutrar na ordem dos trabalhos do se-
nado. 

A commlssão. C·Jnsiderando que a parte 
r Pg ulamentar devia ficar rese r·vada ao 
podr, r- executivo, que dispõe de mt:>io::; 
lJal':.t conhecer melhor o modo pelo qual 
de vem ser tt'ad nzidas na pra tica as dis-
posições da lei ; 

Considera ndo mais que era impre~cin
di vel o augm<·nto de venci meu to.; do 
funccion,~ i ismo do magisterio pul.!lico, 
e qne mui tas medidas lembr,ldas no 
pruj ... cto, com·• entre outras a creaçào 
das eseolas s up~ riores, imp· rtava. m P. lll 
niio pequena de' p sa, incom patí vel 
com a~ !orças or•:amentari"-S, de que 
actualmPnte di~põe o Estado; 

Attenrl eu pr-incipalmente a estas consi-
derações nas emendas com que modifi-
~ou o projecto, que, redigido, ofl"erece 
pi\ra ser dado á 2.' discussão. 

Sa la das comm i ssõ~s, aos 25 de maio de 
1892-J. ·N. Xub:tscheh- F. M. de Mello 
Frnnco-J. P, Xavier da Vei_qa. 

EJOen das ao projecto n. 18. dA. camara 
dos srs . deputados, apresentadas em 
2.' discussiio . 

TITULO I 

CAPlTCLO I 

D.\ Dlll ECÇÃCt, AD )[[:'\I STRAÇÃO E I NSPE·· 
(' ~· \o DO ENSINO 

Art. 1. 0 
" . \ diJ•ecçii.o e inespcção do en-

sino p· ulieo e pat-ticu lar deste Est;tdo 
em t ·) .(E os seus g1·á us e categorias 

I 
p~rt,:>~tr;e m a.o pres idt> nte, que as exeJ'-
cer;) 1 11r mc:io do re.~pectivo seceet.ario 
de) Estado, e r~~.te peJas auctoridade8 

• creadas na presen te lei. 
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CCN SELI!O SUPERIOR 

Ar.t. 2.0 O conselho superior, cuja séde 
e na Cap1tal elo Estado, funccionarit sob 
a presidencia do respecti ,-o Secretario 
de Estado, e compõe- se, além de seu 
presidente , dos seguin te< membros dos 
quaes ~o natos os 4 primeiros, 3 de 
nomeaçao do governo e eleO'i v eis os 
demais o 

Reitor do externato do Gymnasio Mineiro 
da Capital ; 

Director da E~cola de Pharmacia · 
Director da E;ocola Normal; ' 
Inspector municipal do município da Ca-

pital ; 
Dois membros do magisterio primaria 

publico da. Capital e dois do particular· 
Dois membros do magisterio secundari~ 

publico da Capital ; 
Art. 3.0 No impedimento do secretario 

do Estado presidirá. ás sessões o vice-
prçsidente eleito pelos membros do 
conselho dentre si. 

Art. 4 .0 Servirá de Secreta rio um do~ 
membros do conselho á escolha de seu 
presidente. 

Art. 5:0 Os membr?s do magisterio pri-
marlO ~ secundano, publ:co e particu-
lar, serao, separadamente eleitos aquel-
les pela cong1·egação da E;cola Normal 
da Capital e estes pela do externato do 
Gymnasio Mineiro. 

Art. 6 .0 Esta eleição se fará em janeiro 
de cada nnno. 

Art. 7. 0 Os membros elegíveis servirão 
por um anno e poderão ser reeleitos . 

Art. 8. o O conselho superior regulará 
a ordem do trabalho de suas sessues em 
um regimento interno. 

Art 9.0 A convocação extraordinaria 
do conselho seri pr ' cidida de commu-
nicação otncial feita nos tres dias antes 
Jo da reunião, indicando-se o o1jeeto 
~pecial de que se t iver de tratar. 

Art. lO. O membro impedido de compa· 
recer deverà, com antecedencia, justi-
ficar sua ausencia, afim de ser convo-
cado seu substituto legal. 

Art. 11 . Os substit utos dos membros na-
tos são os seus substitutos legaes nos 
respectivos cargos. 

Art. 12. Os substitutos dos membros 
do magisterio publico e particular se-
rão eleitos na mesma occasião em que 
os effectivos. 

Paragrapho unico. O governo nomeará 
os substitutos dos 3 membros de que 
trata o art. 2.0 • 

Art. 13. Os membros que deixarem de 
c~~parecer ás sessões sem causa par-
tiCipada, sendo funccionarios publicas 
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Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 

ANNO DATA 

"' ~ 
~ 

:.1 
;:> 

- 133- . 

ASSUMPTO ANDAMEi'iTO OBSERVAÇÕES 

F=l=====i=z = ===== 1===========1=======11 

1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estado. 

estadoaes, pagarão uma multa. de ~ez Iniciado na cama.ra 
mil réis, e mais cinco nas reinCJdencJas dos srs. deputados. 
successi vas, a qual será imposta pelo 
presidente, ao terminar a sessão e con-
stará da acta do dia. 

Os membros elegíve is que faltarem tres 
vezes successivas, sem causa participa-
da, entende-se terem renunci:l.do o 
logar e serão, nesta hypothese, convo-
cados para snbstituil-os seus supplen · 
tes legaes . 

Paragrapho unico. D:).s multas commi-
nadas se dará aviso á.reparti\ão com · 
petente, afim de proceder à sua co-
brança. 

Act. 14. Para havet' sessão é necessaria 
a pt·esença da maioria ab~olu ta ele seus 
membros; quando, porém se tratar ele 
processo disciplinar, instaurado aos 
professores ou inspectore::; escolares. é 
necessar ia a presença de dois terços de 
seus membros. 

Art. 15. O numero do s sessões em que 
ti ver de dividir-se o conselho superior 
e o dos mambros componentes de cada 
uma dellas, será previsto no regimen-
to in terno . 

O relator será escolhhlo pelos membros 
das secções. 

Art. 16. Cada uma das secções, confor-
me o objecto especia l de sua compe-
tencia, emittirá seu parecer por escripto 
sobre o assumpto, cujo exa me lhe ti-
ver sido commettido. 

Paragrapho unico. Este parecer se:à 
~u bmettido á discussão e approvaçao 
do conselho pleno. 

Art. 17. Os membros do conselho preen-
cherão as secçõe:::, quando se acharem 
desfalcadas de algum de seus membros. 

Ao presidente sómente cabe o voto de 
qualidade. 

Art 18. A competencia do conselho su-
perior é administrativa e disciplinar. 

Art . 19. Como conselho administrativo 
incumbe-lhe : 

§ l. · Emittir parecer sobre : 
I. Methodos e processo de ensino ; 
I!. Adopção, revisão e substituição de 

compendias, programmas de ensino e 
material technico a adoptar para as 
escolas e mais estabelecimentos de en-
sino; 

III. Regimento interno das escolas e de 
q uaesq uer estabelecimentos de mstru · 
cção secundaria e profissional ; 

IV. Elaboração de bases para a reforma 
ou melhoramento do ensino publico , 
em geral, ou de qualquer instituição 
de ensino em particular ; . 

V. Organização e publicnç.'io, pela Im-
prensa official, da relação dos compen-
dias approvados para o uso das escolas 
publicas e particu lares subvencionadas; 
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ma l. 
§ 2 .0 Adoptar ·• plano para a constru-

c<;ão das t·scolas pub!Jcas. 
3 :J. 0 Approvar o programma de ensino 

organizado pela congregaÇ'ii.o de cada 
e;cota normaL s 4. 0 Orga nizar o regimento in terno e 
os progmm as das escolas p l'imarias. 

3 .·,_o Coudemnal' os compendias a que 
se referem os ar ts. I 02, :!G7 e 2GJ. 

§ G.0 Decidir sobre as resoluç\>es das 
congrf-gações, quando por esta s for 
consultadc, nos casos dos arts. 267 
e 269 . 

§ 7 ." Redigir o p rogra mma das con fe-
rencias vedagogicas, n05 termo:; . do 
art. 19-L 

§ 8 .0 Mandar que o professor se mos-
t re hah,li Lado, nos termos do art. 20 1. 

§ 9. 0 ImpJr as multas de que trata o 
art. 94. 

§ I O. J ulgar os recursos interpostos em 
vir tude tio art. 95. 

§ 11. Approvar os compendias que em 
concurso t enh:1m de ser premiados pelo 
E,tado. 

§ 12. Conforme a connexão do objecto 
snjeito á sua aprecia Ç'ào, ou vir pre-
viamente a congregação de qualquer 
dos estabeleci mentos de ensino. 

Art. 20. Como co nselho disciplinar in-
cumbe-l l!e: 

Julgar defi nitivamen te, com recurso para 
o Presictente elo Estado, as faltas dt · 
profe~sores e inspectores am bulante~ 
sujeitos ~ s penas de susp:>nsão ou per-
da da cadeira ou emp1·ego. 

Art. 2 !. Além destas attribuições , po-
derá o co nselho superior ser ou vidt. 
sobre quaes4uer ou tros assumpt JS re-
lativos a instrucção publica , assim 
como propor independe nte de consul-
ta, qualquer medida em relação a este 
ramo de serviç'Ü. 

Art. 2:2. São gra tuitas as funcções dos 
mem br·os do conselho superior, mas I sem serviços são considerados distin-
ctos, dão-lhes pr·eterencia para o des-
empenho de commissões remuneradas 
que se refiram a objectos de ensino 
pu blico . 

Secção II 

l~SPECTORES ESCOLAR ES AMBU-
LANTES 

Ar t . ~~- Os inspectorPs ambulan tes são 
age::tes rlo governo eucarregad<~s da 
fiscalizaçflo das escolas e mais estabele-
cirn entús de instrucção do Estado, na 
ciJ·cumscr·ipção que lhes for assig tada 
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tendo p'lr sede uma das escolas nor-
maes existentes o u que de futuro lo-
rem creadas. 

Art. 24. Os inspectores ambulan tes ~e
r ão nomeado~ pelo Presidente do Es-
tado, mE.'dian te concurso, perante um~ 
com missão comp 'sta do p1·ofes,;or d•· 
pedagogia da Escola Normal da Capital. 
como pr·esidente, e de dois profe.•sore' 
do Gy mnasio, eleitos pela respectiva 
cong regação. 

Art. t5. Serão conservados emquant" 
cumprirem bem seus deveres, e ~ó
mente no caso contrario perderão u 
emprego, mediante processo, perant•" 
o conselho superior, . no qual ser·ão 
ouvidos por si ou por seus proc urado-
res . 

Art. 26. Serão pagos de seus vencimen-
tos e ajuda de custo pelo thdSouro do 
Estado ou qualquer estação fiscal, me-
diante certificados expedidos pela re-
partição de instrucção publica. 

Art. ':!.7. Seus vencimentos serão de seis 
contc>s de reis annuaes . 

Art. 28. Depois de pre.qtarem juramento 
ou compromisso e tomarem posse do 
emprt>go, ser-lhes-á abonada a n.jwh• 
de custo da quantir de setecentos mil 
reis, que serà successivamente des-
contada em seus vencimentos , na ra 
zão de vi n te por cento, e pela qua l se· 
rão responsaveis ao Estado, caso re-
nunciem o emprego ou delle sejam 
exor.erados. 

Ar t. ~9 . O; inspectores serão r emovidos. 
quando a~sim o r esolver o governo, dP 
umas para outras crrcumscripções lit-
terarias, sem que lhes assista o di-
reito de reclamar contra taes actos . 

Art. 30. As attribuições do inspac tor· es-
c•>ia.I· a,tHuulante serão pt•ev istas uo 
regu lamen to desta lei. 

Secção III 

CONSELHOS ESCOLARES MUNIC!PAES 

Aet. :n. Na séde de cada município fica 
in.;;titnido um conselho es~olar munici;, 
pai co mposto de cinco membros ele itos 
.)unctamente com os vereadores, na 
fórm·1 do al't. 5-l . 

Art . 3:2. O conselho escolar mun icipdl 
na. sua primei ra reunião, escolherá 
d'entre os seus membros o seu presi-
dente. que tnea a donominaçiio de -
lnspector municipal- e seu supplente. 

Art. ;!3 . Funccionará como secretar·io 
um dos membros do conselho ou o pro-
fessor publico ou particular, que para 
esse fim tbr convidado . 

Art. 34. O conse lho eEcolar municipal 
se reunim ordina.riamente ao menos 

OBSERVAÇÕES 
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::ma vez por mez, no dia qu~ for esco - Iniciado na camara 
lhtuo por mutuo a.ccoruo de seus mem · dos srs. deputados 
bl'os, e extraordinariamente, quand o 
for convoc •do pol' seu presidente ' pal'a tratar de materias urgentes 

Paragrapho unico. _ O membro que 'ral 
tar .a quatro sessoes ordinarias conse 
cuttvas sem causa participada en 
tenJe:seter renunciado o cargo, e: par a 
substttutl·O, a camara eleaerá outr o 
membro, depois da comm~nicaçã.o d a 
vaga pelo conselho. 

Si ~contecer que não haja sessão ordina 
rta por duas vezes consecutivas, po r 
falta ~e numero legal, precederá con 
vocaç~o do ms_pector municipal, para 
a sessao segmnte, e, ainda não ha-
ven,do numero legal, o conselho po-
dera validamente deliberar sobre os 
negocias de que tiv"'r de occupar-se. 

Art. 35. As attribuições do conselho 
municipal serão consignadas no re"u-
lamento desta lei, incluindo-se nellas 
o recen~eamento da população escolar 
e a execuçã-o das medidas do ensino 
obrigatorio. 

Art. 36. Nas visitas que os membros do 
conselho escolar municipal fizet·em ás 
escolas, competem-lhes as mesmas at-
tribuições dos inspectores ambulant~s . 

Art. 37. O regulamento marcará as at-
t~i~ui ço,ões especiaes do inspector mu-
DlClpaJ. 

Secção IV 

COKSELHOS ESCOLARES DlSTRICT AES 

A!'t. 38. Fica instituído, na séde de cada 
districto, um conselho escolar com-
posto de 3 membros eleitos na mesma 
occasifio e pela mesma fórma e tempo 
que os conselhos municipaes. 

Art .. 39.. O conselho districtal, na sua 
pr1me1ra reunião, escolherá d'entre 
seus membros seu presiden te que sera 
o inspector districtal. ' 

A~t. 40. Na~ faltas e impedimentos do 
tn~p:Jctor dtsirictal ser virá como sup · 
plente o membl'o que tiver tido ua 
eleiç-ão maioria de votos e em caso de 
1gua ldade o mais velho. 

Art. 4 I. .o conselho districtal se reunirá 
ordmarm~ente , ao menos uma vez por 
mez, no dta que for escolh ido por mu-
tuo accord.o de seus membros, e ex-
traordmar1a men te quando for convoca-
do por seu presidente para tratar de 
materta urgente. 

Art . 42. Os conselhos districtaes terão 
nos d~strictos as mesmas attribuições 
~~e tem os c~n~e~hos municipaes nas 
. edes .dos mumciptos. e aos inspectores 
distr1ctaes nos dJstrictos caberão attri-
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buições identicas ás dos inspectores Iniciado na camara 
municipaes nas sédes dos municípios; dos srs. deputados. 
os consP.Ihos districtaes . porém, seus 
presidentes se corresponderão com o 
inspector municipal e o auxiliarão em 
t udo quanto interessar ao desen volvi-
mento da instrucção do municipio . 

Art . 43. No districto da séde do muni· 
cipio não haverá conselho districtal 

Art. 44. Junto ás escolas (le cada po-
voado haverá um delegado do inspe-
ctor municipal ou districtal, confor me 
a escola est iver situada no distrkto da 
séde do município, ou nos outros di-
strictcs do município. 

Secção V 

DOS DIRECTORES DOS ESTABELECI-
MENTOS DE ENSINO 

Art. 45 . O reitor e vice-reitor do Gy-
mnasio Mineiro, o director da Escola de 
Pharmacia e os directores das e8colas 
normaes e de quaesquer outros esta-
beleci mentos de ensino serão eleitos 
pelas respectivas congregações. 

§ 1.• E' obrigatoria a acceitação do car-
go , salvo mo ti v o ponderoso a juizo da 
congregação. 

§ 2.• As re;; pectivas funcções serão 
exercidas gratuitamente, excepto quan-
to aos reitores do Gymnasic Mineiro e 
director da Escola Normal da Capital. 

Art. 46. O regulamento marcarà as a.t-
tribuições dos directores dus estabele-
cimentos de ensino do Estado . 

CAPITULO li 

DAS ELEIÇÕES ESCOLARES 

Art. 47. No mesmo dia, hora e Jogar 
das eleições municipaes se procederá 
em todo o Estado a eleição dos conse-
lhos escolares, depositando os eleitores 
de que trata o art. 55 as cedulas re-
ferentes á esta eleição em uma urna 
especial. 

Art. 48. Têm voto nesta eleição : 
1.• Os responsaveis pela educação de 

meninos em idade escolar ; 
2 .• Os contribuintes do fundo escolar . 
E' condição indispensavel para ser eleitor 

escolar saber ler e escrever. 
Art. 4::1. Os t i tu los dos eleitores escola-

res serão os mesmos que servirem nas 
eleições municipaes. 

Paragrapho unico. Esses títulos serão 
averbados r,o verso com a seguinte de-
claração feita pelo j ui z de paz ou por 
dois eleitores nomeados por elle : 
« E' responsavel pela educação de me-
ninos ou é contribuinte do fundo es-
colar . » 
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18 Organi~a a instrucção A:r:t. ?O. Aquelle~ que se sentirempre- Iniciado na camara 
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de direito no prazo de 20 dias. 
Este recurso pode ser interposto por 

qualquer ele i to r escolar. 
Art. 51. Feita pela commissão a apura-

ção, e lavrada a acta por um de seus 
membros, eleito por ella, será publi-
cada, affixando-se na porta do ediftcio. 

Art. 52. Um resumo da acta , assigna-
do pela mesa, servira de titulo aos 
eleitos , e podera ser-lhes entregue em 
qualquer tempo. 

Art. 53. A apuração sera fei ta por uma 
commissão de tres membros nomeados 
pelo juiz de paz, no dia da eleição. 

Lavrada a acta por um delles, eleito pela 
mesma commissão, sera o resultado 
logo publicado e affixado na por ta do 
edificio. 

Art. 54 . Provado vicio que dê causa a 
nullidade, a commissão será passível 
de multa de 50 000 a 100, 000 , sendo 
cada um de seus membros respomavel 
solidariamente, e a nova eleição se fará 
no . prazo marcado pelo conselho su-
periOr . 

Art. 55. Nos districtos escolares, onde 
não houver juizes de paz, as qualifi-
caçõars serão feitas por juntas de tres 
membros, nomeados pelo juiz de paz 
do districto civil mais visinho. 

Est~s mesmas j untas presidirão as elei-
çoes. 

TITULO li 

C.\.PITULO I 

DO ENSINO PRIMARIO 

Obrigatoriedade do ensino 

Art . . 56. Q ensi0o primario e gratuito 
e e obr1gatorw para os meninos de 
ambos os sexos , de 7 a 13 annos de 
idade. 

Art. 57. Os paes. tutores, pat rões e pro-
tectores são responsa v eis pela educa-
çã~ dos meninos que, em sua compa-
nhia ou sob sua auctoridade estive-
r em, e. como taes, obrigados a fazer 
com que elles, em idade de 7 a 13 an-
nos completos , frequentem a escola 
publica prima ria do Estado, afim de 
aprenderem os conhecimentos de que 
t rata o artigo . .. 

Art. 58. Isentam dessa obrigação: 
J.o A incapacidade physica ou mental · 
2.0 Enfermidade contagiosa ; ' 
3.0 A indigencia ; 
4. 0 A frequencia de escola mun icipal ou 

part icular ou aprendizado effectivo em 
família. 
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18 Organiza a instrucção 5.0 A posse do certificado de approva- Iniciado na camara 
publica do Estado. ção de que tratam os ar ts ... ; dos srs. deputados. 

6.0 A residencia fóra do perímetro es-
colar; 

7. 0 Difficuldade permanente de commu-
nicações. 

Art. 59. As isenções de que tratam 
os §§ J.o e 2. 0

, serão attestadas por 
medico onde o houver. 

Art . 60. A diligencia não valerá como 
causa de isenção, quando forem Jbr· 
necidos ao menino livros, utensílios es-
colares e vestuario. 

Art. 61. O perímetro escolar abrange a 
área de l l /2 kilometros de raio, para 
o sexo masculino, e de 1/2 para o fe-
minino, sendo o centro a escola publi-
ca estadoal ou municipaL 

Art. 62. O ensino primario obrigatorio 
comprehende as materi as dos cursos 
rural, districta e urbano, conforme a 
classificação da escola estadoal, em 
cujo perímetro residir o menino. 

Paragrapho unico. Nas localidades onde 
só houver escola municipal, o ensino 
primario comprehendera ao menos as 
materias obrigatorias do curso rural. 

Art. 63. Para sa tornar etfectiva a obri-
gatoriedade do aprendizado far-se-à em 
todo o Estado o recenseamento da po-
pulação escolar. 

Art. 64 . O recenseamento da popula-
ção em idade esc0lar sera feito annual-
mente, a partir da épocha do encerra-
mento das escolas publicas primarias 
até 15 de outubro. 

§ 1.0 Este serviço ficará a cargo dós 
conselhos escolares auxiliados pelos 
professores. 

§ 2,• Nos quadros estatísticos, quesqrão 
impressos e distribuídos aos conselhos 
escolares, havera logar para a meriÇão 
do nome e data do nascimento do meni-
no e do nome e residencia do respon-
savel pela sua educação. 

Art. 65. Do alistamento feito serão ti-
radas copias das quaes uma fica.ra no 
archivo de cada escola publica, outra 
sera remettida ao conselho escolar e 
outra a repartição central da instru-
cção na Capital do Estado. 

Art . 66. Do dia 15 de outubro a 15 de 
novembro serão avisados os responsa-
veis pela educação dos meninos rEcen-
seados para que cumpram o preceitua-
do no art. I 9, quando não tenham com-
municado ·ao inspector municipal a 
escola onde pretendem fazer dar-lhes 
instrucção. 

Art. 67. Quando os responsa veis não 
houverem feito matricular os meninos 
até 20 dias depois de abertas as ma-
triculas e se verificar que elles não 
recebem instrucção em escola· muni-
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escola ma1s prox1ma, e os respuma vei' 
serão sujeitos a multa de 10$ a 50$. 
conforme seus haveres. 

Art. 68. Quando o infractor não tiver 
meios para o pagamento da multa se 
resolverá esta em prisão de um dia 
que será immediatamente executada ~ 
requisição da auctoridade escolar. 

Art. 69. Os responsaveis declararão 
aos professores publicos e particulares, 
sob pe_na de multa de 5$ a 20$000, as 
causas de falhas dos meninos a escola 
por mais de 8 dias, em um mez are-
tirada e mudança delles e ond~ lhes 
vão dar instrucção, deve~do os rrofes-
sores na occasião da matricula dos me-
ninos e~mmunicar aos responsaveis as 

• dlsposJçoes deste artigo. 
Art. 70. As causas de falhas dos meni-

nos serão julgadas pelo respecti.vo con• 
selho escolar, e serão justificadas quan-
do provierem de : 

L• Molestia do menino; 
2.• Fallecimento de um membro da fa-

mília; 
3.• Ditficuldade accidental de communi-

cações. 
As outras circumstancias, excepcional-

mente invocadas, são tambem to-
madas em consideração pelo conselro. 

Art. 71. As multas serão impostas pelos 
presidentes dos conselhos escolares, e 
cobradas executivamente pelo thesou-
ro do Estado, por meio das auctori-
dades e processos estabelecidos para 
a cobrança das multas do thesouro. 

Art. 72. Dellas só havera recursos para 
· o conselho superior da instrucção com 

effeito suspensivo. ' 
Art. 73. Caso os conselhos escolares 

deixem de applicar as multas de que 
trata esta lei, serão ellas impostas pelo 
conselho superior a requisição do in· 
spector escolar ambulante. 

Art. 74 .. Aos alumnos que ' houverem 
conclUJdo o curso primario obrigato-
rio, se!"â.O conferidos, nos exames finaes 
certificados de approva•;ão. ' 

Paragrapho unico. Podem se apresen-
tar a esses exames os meninos desde 
a idade de ll annos, para os curso~ 
rural e dritrictal e 12 para o curso ur-
bano. 

Art. 75. Estes certificados serão im-
pressos em talão em bom papel e di-
stribuídos a tod0s os conselhos es~olares . 

§ L• Conterão a respeito do alumno, 
as segumtes declarações : o nome e o 
sobr~nome, a filiação, data e Jogar do 
nascunento, res1dencia da família es-
colas frequentadas, e durante qu'anto 
tempo. 

· OBSERVAÇÕES 
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_ . d 1 alumno Iniciado na camara 
18 Organiza a instrucção § 2 .• Sberaod asstgnalhos pcoelao r pre'ente~ dos srs. deputados. 

ublica do Estado. mem ros o conse o es , 
p e pelo professor. . 

Art. 76. Os exames pel03 quaes oevem 
ser conferidos estes certificados nas ~s
colas municipaes e particulares serao 
presididos pelas auctoridades propostas 
ao ensino publico. 
Art.. 77. Os responsaveis pela edl!-
cação de meninos na idade escolar nao 
ficarão isentos da obrJgatorJedad~, 
emquanto elles não_ receberem o cert1· 
ficado de approvaçao em exame, con-
forme o artigo precedente. 

CAPITULO I! 

DAS ESCOLAS PRIMARIAS ESTADOAES 

CLAS'lSIF ICAÇÁO. ORGAc<lZAÇÃO, FREQU C: NCIA, FE:. 
RL~S DA'S ESCOLAS PRIMARIAs 

Materias do ensino primaria 

Art. 78. As escolas primarias ~o E,;tado 
são classificadas em ruraes, dJsirJCtaes, 
urbanas e superiores. 

Art. 79. São ruraes as e_scolas esta ~e li'~ 
cicias em localidade, cuJa populaçao e 
inferior a 1000 habitantes ou 150 me-
ninos de ambos 05 sexos de 7 a. 13 an 
nos completos , na area abrangtda pelo 
per i metro escolar. 

Art. 80. São districtaes as ~scolas esta-
belecid!l.S nas se•les dos dJstrJct~s ad· 
ministrativos e em localidade, cuJa pG· 
pulação na area abrangida pelo pe-
rímetro escolar (não sendo ~idades ou 
vi lias) e superior a 1000 habitantes ou 
150 meninos de ambos os sexos de 7 a 
13 annos completos. 

Art. 81. São urbanas as escolas estabe-
lecidas em cidades e villas. 

Art. 82. Na localidade, onde o. numerr• 
de creanças doo; dois sexos for sutfi-
ciente apenas para. a rrequenCJa ~t 
uma escola, esta sera I!uxta e a car ,.,• ' 
de uma profes3ora, nao _ sendo nell~ 
admittidos alumnos mawres de 12 
annos. 

Paragra\)hO unico. Desde que out:~ es-
cola seja cr-eada na m.esma lo:ahdade, 
a mixta se converter"' em e,cola do 
sexo f'eminino. . . . 

Art. 8:i. A frequencia mm1ma e de 15 
alumnos para as escolas ruraes, de 20 
para as di,;trictaes, de 25 para as ur-
banas. Art. 84. Só ao congresso compete crear 
escolas e estabeleci mentos de ensJno, 
transterir a sua sé.le de um local para 
outro e converter ns do sexo masculmo 
em escolas do sexo femino, ou em 
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31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estado. mixtas . e vice-versa, e bem assi m des- Iniciado na camara 

annexar materias para construir ca- dos srs. deputados. deira nova. 
Art. 85. Será suspenso o ensino da es-

cola cuja frequencia, durante um se-
mestre, J'ôr interior á mínima do artigo 
precedente. 

E só por este motivo poderá ser sus-
penso o ensino em qualquer escola. 

Art. 86. Suspenso o ensino, não poderá 
ser restaurado sem que hajam cessado 
as causas que motivaram a falta de 
frequencia ; e, si estas perdurarem por 
um anno, será suppritnida a escola, 
salvo o caso de epidemia. 

Art. 87. Dentro do mesmo perímetro 
não poderá ser creada mais de uma 
escola para cada sexo, a não ser no 
caso previsto no artigo .... 

Art. 88. Quando, para a classificação de 
uma escola rural e d istrictal, discordar 
a estatatistica escolar, será preferida 
aquella que maiOr população accusar 

Art. 89. Nenhum professor poderá se 
occupar com mais de 50 alumnos ; a 
escola, que tiver numero de alumnos 
frequentes superior áquelle, terá um 
adjunto, para cada turma de 50 alu-
mnos frequentes . 

Art. 90. As escolas ruraes, districtaes e 
urbanas funccionarão em dois tempos: 
das 9 ás 11 da manhã e de I hora ás 
3 da tarde. 

Paragrapho unico. Cada tempo será fre-
quentado por uma turma de alumnos, 
que deverão, no acto da matricula, 
ser classificados na turma da manhã 
ou da tarde, conforme seu pai ou pro-
tector o exija. 

Art. 91. Serão empregados no ensino 
processos in tui tivos e nunca systemas 
mecanicos baseados na memoria. 

Art . 92. Não serão applicadas aos alu-
mnos penas degradantes, nem castigos 
ph ysicos. 

Art. 93. A disciplina escolar deve re-
pousar essencialmente na affei ç>ão do 
professor pelos alumnos, possuindo-se 
aquelle de sentimentos paternaes para 
com estes, de modo a corrigil-os pelos 
meios e pela persuasão amistosa. 

Art. 94. Nenhum castigo physico será 
permittido . ainda quando reclamado ou 
auctorizado pelos pais, tutores ou pro-
tectores dos alumnos. 

Paragrapho unico. O professor que in-
fl'ingir esta disposição fica sujeito á 
pena, multa e suspensão. 

Art. 95. Em regulamento e regimento 
interno serão estabelecidas a divisão 
dos cursos, a duração das classes e 
dos intervallos, as penas disciplinares 
applicaveis aos alumnos, a matricula, 

• os livros de esc ri pt uração escolar. 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção Art. 96. As ferias começarão, para to- rniciado na camara 
publica do Estado. das as escolas, no dia 15 de setembro dos srs . deputados. 

e terminarão no dia 15 de novembro. 
Serão tam bem fechadas nos domingos, 

quintas-feiras e nos feriados decreta-
dos em lei. 

Art. 97. Nos primeiros dias de ferias 
come,.arão os exames em todas as es-
colas ' e durarão os dias que !orem ne-
cessarios. 

Paragra pho unicJ. Terminados os exa-
mes poderão os professores se ausentar 
da séde da escola para gosar das ferias 
onde lhes convier, ficando obrigados 
a participai-o ao inspector municipal. 

Art. 98. O regimento interno e os pro-
"'rammas de ensino das escolas pri-
~arias serão organizados pelo conse-
lho superior da instrucção, adaptando-
se quanto possível aos das escolas pri-
marias do districto federal o que fôr 
conveniente . 

Art. 99. O ensino primario comprehende: 
a) Nas escolas ruraes : 
Li ç>ões de causas ; 
Desenho (facultativo) ; 
Escripta; 
Leitura; 
Ensino pratico da língua materna , espe-

cialmente quanto à ortograpbia, con-
strucção de phrases e redacção ; 

Pratica das quatro operações de arithme-
tica, em numeros inteiros e decimais, 
systema metrico, noções de fracções 
ordinarias, regras de juros simples ; 

lnstrucção cívica e moral e leitura expli-
cada da Constitui\ião do Estado ; 

Noções peaticas de agricultura (para o 
sexo masculino) ; 

Noções de hygiene. 
b) Nas e~colas districtaes : 
o curso rural com maior desenvolvi· 

menta; 
Medida de áreas e capacidades ; 
Proporções, regras de tres e de com-

panhia; 
Geocreaphia do Estado de Minas Geraes ; 
Eler~entos de geographia do Brazil. 
Noções de historia do Estado de Minas 

Geraes ; 
Rudimentos de historia do Brazil. 
c) ~as escolas urbanas : 
Os cuesos rural e districtal, com maior 

desenvolvimento; 
Grama tica p0rtugueza (e~ tudo theori~o . e 

pratico) leitura expresst va e exerctciO 
de elocução ; 

Arithmetica, compeehendend.o o estudo 
das raizes quadradas e cubtcas ; 

Geometria elementar ; 
Geographia do Estado de Minas (curso 

completo) ; 
Geographia do Brazil; 
i-loções de geographia geral ; 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza. a instrucção Historio. de Minas ; 
publica. do Estado. Elementos de histori a do Bra.zU ; 

Ed ucação cívica : leitura e explicação da 
Constituição Federal ; 

Noçõés de sciencias physicas e naturaes, 
applicadas á industr ia, á agricultura e 
á hygiene. . . 

Iniciado na ca.ma.ra 
dos srs. deputados. 

Art. 100. Nas escolas haverá exerctclO 
de canto chorai, devendo ser auopta-
dos hymnos patrioticos e, de preferen-
cia, rr.ineiros. 

Art. 10!. Nas escolas de creanças do 
sexo masculino far-se- ão trabalhos 
manuaes e exercícios gymnastico, e es· 
pecialmente, evoluções mili tares ; nas 
do sexo feminino serão ensinadas pren· 
das, trabalhos de agulha e, especial-
mente , o córte e a confecção de peças 
do vestuario masculino e feminino. 

Art. 102. Nas eBcolas do sexo feminino 
ensinar-se- ão elementos de economia 
domestica. 

Art. 103. O município póde reclamar 
que nas escolas do Estado de qualquer 
classificação, estabelecidas em seu ter-
ritorio, sejam ensinad!l.s as. disc~plinas 
compatíveis com o ensino pr1marw, que 
mais favoreçam o desenvolvimento da 
industria local. 

Art. 104. A distribuição gradual das 
ma terias do ensino pelos annos do cur-
so, a qual será feita em regulamento, 
se baseará na idade dos alumnos e co-
nhecimentos por elles já adquiridos. 

Art. 105. O ensino rl.e moral não terá 
hora determinada para li';ão. Será mi-
nistrado á medida que se offerecerem 
ensejos, quer durante os trabalhos esco· 
lares, quer na hora do recreio, exfor-
çando-se sempre os professores por des· 
envolver o senso moral, por formar o 
caracter dos alumn0s. 

CAPITULO III 

DO MAG!STERIO PRD!ARlO 

NOMEAÇÃO, DE\'~RES, VA NTAGE:l'õS E \"E~CUIENTO DOS PRo-
FESSORES 

Art. 106. Os professores serão effectivos 
provisorios, substitutos e contractados. 

Art. 107 . São efl'ecti vos os nomeados de 
accordo com o preceituado nos arts . .. ; 
provisorios , os nomeados para prenchi-
mento da vaga até o provimento de-
finitivo ; substitutos, os nomeados para 
ser virem durante as licenças e empe-
dimento dos professores definitivos e 
provisorios. 

Art. 108. A nomeação dos professores 
effectivos será feita pelo Presidente do 
Estado ; a dos provisorios e substitutos 
pelo presidente dos conselhos escolares. 

ANNO 

1891 31 
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de dezembro 18 Organiza a instrucçãD Art. 100. Os professores provisorios não 
publtca. do Estado. poderão servir por mais de 6 mezes. 

Art. 110. O provimento definiti vo das 
escolas primarias do Estado será. feito 
por meio de: 

I . Coucurso. 
2. Requ <Jr imento. 
3. Contracto. 
Art. 111. Vaga oucreadaalcr uma.eseola 

primaria,. ou algum Jogar de adjuncto, 
a dtrectDr1a da escola normal da cir-
cumscripção annunciará immediata-
mente por edital e pela imprensa a 
abertura da inscripção para o concur-
so e o communicará na mesma occa.· 
sião á re !1artição central da instru-
cção, na Capital do Estado . 
Esse edital será reproduzido na Rev'sta 
do Ensino. 

Art. 142. A inscripção não se encerrará 
antes de decorridos 90 dias depois da 
publicação do edital, e só poderá ter-
minar no primeiro dia de cada um dos 
mezes de janeiro, abril , julho e ou-
t ubro. 

Art. I 13. Só serão admittidos a con-
curso os candidatos que provarem: 

1. Idade menor de 50 annos e maior 
de 18; 

2 . Moralidade ; 
3. Boa compleição e isenção de moles-

tias incompatíveis com o maO"isterio · 
4. Haver sido vaccinado no m~ximo 5 

annos antes. 
Art. 114 . Essas condições serão prova-

das por documentos que acompanhem 
os requerimentos de inscripção, sendo : 

A l. ' por certidão de registro de nasci-
mentos, na falta deste pelo de baptis-
~o e na falta de ambos por justifica-
çao de 1dade perante a auctoridade 
competente. 

A 2.• por folha corrida de data nunca 
excedente a 6 mezes e mais por attes· 
tado do conselho escolar da localidade 
para cuja escola se inscreve, ou onde 
residir. 

A 3. • e a 4.• por meio de attestado 
medico ou do i." juiz de paz do di-

stricto da residencia do candidato. 
Paragrapho nuico. As 8enhoras são dis· 

pensadas de exhibição de fo lha corrida. 
Art. 11 5. Não serão admittidos a con· 

curso: 
I .. Aquelles qu~ soffcerem defeitos phy· 

s1cos mcompatt ve1s com o ma" isterio · 
2. Aq uelles que h ou verem : "' ' 
a) perdido emprego publico em virtude 

de sentença em que sejaj u!D"ado inha-
bili tado para occupar qualq~er outro; 

b) _sido demittidos do magisterio em 
vt~tude de processo disciplinar ; 

c) stdo _con~emnados por qualquer crime 
otrenst v o a moral. 

S. S. i 9. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na ama.r-a 
dos srs. deputados. 
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18 Organiza a instrucç-ão Art. II G. O concurso abrir-:::e- á nos me- Iniciado na camara 
publica do Estado. zes de janeiro, abril , j ulho e outubro, dos srs. deputados 

e será feito perante a esc::Jla normal da 
circ umscrip\~ão . 

O dia em que elle tiver de abrir-se serã 
an nunciado por edital e pela impren:::a 
(si a lJOu ver) até 10 dias depois de en-
cerrach a inscrip<;ão. 

Art. 117. Si entre os candidatos in-
scriptos para o provimento ele escola 
u rbana, districtal ou rural houver al-
gum normalista, e durante o prazo da 
inscripção requerer ao director da es-
cola normal o provimento, não terã 
Jogar o concurso. 

Paragr'apho un ico . Esse requerimento 
só podera ser despachado depois de 
findo o prazo ela inscripç-ão. 

Art . 11 8. Si dois ou mais normalistas 
se inscreverem terá logar o concurso 
entre elles . 

Art. 11 9. O provimento das escolas ur-
banas, districtaes, ruraes, noct urnas e 
mi xtas, sera feito do mesmo modo. 

Art. 120. Incumbe aos professores pu-
blicas: 

! .• Cumprir com dedicação a presente 
lei, o regulamento e regimento que 
acompanharem ; 

2.• Conservar-se na escola durante as 
horas elo trabalho escolar ; 

3." Conservar a sala ele classes em irre-
repr·ehensi vel estado de asseio. 

Art. 121. Os professores eifecti vos go-
sarão das seguin tes vantagens : 

l Não poderão ser removidos, si não a 
requerimento seu , com firma reco-
nhecida; z Suspenso o ensino da escala, con ti-
nuarão a perceber o ordenado até que 
o ensino seja restabeliciclo uu que lltes 
seja indicado outra escola de igual 
classi ficaçiio . 

3 Só poderão ser demittidos depois de 
processo disciplinar perante o conse-
lh0 superior , no qual lhes seja imposta 
nos termos dos arts ... a pena de perda 
da cadeira . Esta pena só será imposta 
quando fl! r confirmada pelo presidente 
do Estado, para quem have:·a recurso 
necessa rio em tal caso. 

Para grapho unico- Os professores não 
gosarão da 2." vantagem quando a 
suspensão do ensino fôr motivada por 
culpa sua. 

Art. 122. Supprimida uma escola. os 
professores efl'ectivos receberão os seus 
ordenados até que lhes sejam indka· 
Jas ao menos , tres escolas vagas de 
igual classificação na mesma circum-
scripção, caso não optem por esco la de 
classificação inferior. 

Art. 123. As escolas mixtas serão regi • 
•ias por pessoa do sexo feminino. 

ANNO 
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31 de dezembro 18 Organ iza a instrucção Art. 124. Pessoas do sexo mascu lino não Iniciado na camara 
publica do Estadv. podem ser providas em escola ne- dos srs. deputados. 

nhuma do se:xo feminino e reciproca-
mente. 

Art. 125. São equiparados aos actuaes 
normalistas os professores das extin-
ctas cadei t'as de lati m, france7. e de por-
t uguez e geog raphia, e se acharem, na 
data da sancção desta lei, providos no 
magister·io primado. 

Art. 126. Os vencimentos dos professo-
res de instrucção primaria, serão regu-
lados pelas tabellas annexas ns. I, 2 e 3. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 127. Os actuaes professare commu-
nicarão á, reptrtição central da instru-
cção, na Capi ta l do Estado, o dia em 
que em suas esco:as serà inau~urado 
o ensino das novas materia s estabele-
cidas por esta lei. 

Paragraplto unico. Si, findos os prazos 
dP- que trata o art. 202, o conselho su-
perior fOr informado de que essas ma-
terias não são regularmente ensinadas 
em uma escola, merecendo-lhe fé essa 
informação, devera mandar que o peo-
fessor se mostre habilitado no ensino 
dellas, por meio ele exame, o qual sera 
prestado perante a Escola Nol'rnal da 
ci rcumscripção, na epocha do concurso. 

Art. I :?8. E' concedido, afim de ser i nau-
gurRdo o ensino elas uovas materias, 
o prazo de : 

Tres annos aos professores de escolas ru-
raes, mix tas e distl'ictaes ; 

Quatro annos aos professores de escolas 
urbanas . 

Art. 129. Decorridos esses prazos e não 
havendo sido inaugurado esse ensino, 
os professores sofl'rerão, em seus ven-
cimentos, o desconto de l{l •; . até pro-
varem que o inauguraram. 

Art. 130. Aos professores de cada cir-
curnscripção que, nos termos do art. 
. . . paragrapho unico, tiverem de ha-
bilitar-se nas novas materias exigidas 
por esta lei, fica faculdado uma Yez 
por a rmo, o direito de frequentaeem 
durante seis mezes, a respectiva Es-
cuta Normal, tendo como adiantamento 
uma ajuda de custo equivalente ao 
vencimento de um mez, e percebendo 
duran te esse prazo metade de seus ven-
cimentos, cuj<t outra metade cabera 
aos seus substitutos. 

Art. 13 1. Emquanto não for conhecida 
a eo;tatistica, que servirá de base para 
a classifi< a•:ão elas escolas, serão consi-
deradas ruraes as escolas estabelecidas 
em localidades que, presentemente não 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instruc<;.ão 
publica do Estado. 

são séde de districto, e di.strictaes as Iniciado na camara 
escolas eotabelecidas em séde de di - dos srs . deputados. 
strictos. 

Art. 132. Emquanto os professores não 
inaugurarem em snas escolas o e nsino 
das no vas materias estabelecidas por 
esta lei serão materias do ens ino obri-
gatorio as exigidas no art .... p a ra as 
escolas ruraes. 

Art. 133. O Estado manterá sóm ente a s 
e"colas ruraes que tiverem a f'requen-
cia lega l exigida por esta lei e que se 
acham actualmen ;;e providas. As que 
vagarem ou que estiverem vagas fica-
rão a cargo dos municipios, si isto lhes 
convier . · 

Art. 134. Das actuaes escolas nocturnas 
só serão mant idas aquellas que t i ve rem 
frequencia eft'cti v a de 30 alumnos, fi-
cando supprimida s á proporção que va-
garem . 

Art. 135. Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a fazer, em cada um dos 
tres exercícios financeiros seguintes , 
operação de creditas até a quantia de 
500:000 .000 para serem empregados 
na construcção de predios em que fun-
ccionem as escolas urbanas , distrktaes 
e ruraes, e na compra do material es-
colar indispensavel à s mesmas. 

Paragrapho unico. Si se verificar que 
o crescimento das rendas do Estado é 
tal que essas despesas possam ser fei-
tas com os recursos orçamen t arios, 
essas operações deixarão de efl'ectuar-
se nos exercícios de 1894 e 1895 . 

ESCOLAS PRI~IARIAS 

TABELLAS 

N. 1 

Professores normalistas das 
Grbanas . 
Districtaes . 
Ruraes . 

N. 2 

escolas : 
2:000$000 
1:500 000 
1:200$ 000 

Professores não 
Urbanas . 
Districtaes . 
Ruraes . 

normalistas em escolas: 
1:200 000 
1:000$ 000 

800 000 

N. 3 

Professsores contra-
cta:los em virtude 
do art . . 3:ooo ·ooo 

IANNO 
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CAPITGLO \' 

DA CO:\SIG:\AÇÃO DE RESIDE:\CIA 

Art. 136. O conselho superior apresen-
tará annualmente á camara dos depu-
tados, por intermidio do Presidente do 
Estado, um relatorio, no qual SP.rão pro-
postas as modificações para mais que 
Jevam ser fei tas nas tabellas anM-
xas a esta lei , em vir tude das condi-
ções economicas de cada localidadE: ou 
região . 

Art. 137. Esse relatorio fundamentará 
as alterações propostas pelo estudo 
compara ti v o rios preços de generos ali-
menticws, valor locat ivo pr-ed ial e po-
pulação, além das demais ra1.ões que 
aquelle conselho parecerem de monta. 

Art. 138. Essas alterações de tabella se 
denominarão consignação de residencia. 

Art. 139. A ella não terão direi to os 
actuaes professores que em suas esco-
las, não inaugurem o ensino das novas 
materias obrigatorias, dentro dos pra-
zos concedidos no artigo. 

TITULO III 

DO ENSli\"0 SECUNDAIUO 

CAPITULO I 

Art . 140. Fica mantido o Gymnasio Mi-
neiro, creado pelo decreto de J. o de 
dezembro de 1891, modelado pelo typo 
do Gymnasio Nacional, nos termos do 
decreto federal n. 981 de 8 de novem-
bro do mesmo anno. 

Art. 141. O Gymnasio Mi neiro di vide-se 
em internato e externat0 , tendo cada 
um delles administração e economia 
reciprocamente independentes, e po-
dendo, portanto , conferir o gráu de 
bacharel de que trata o artigo. 

§ J.o O externato funccionará nesta Ca-
pital em edificio apropriado com as 
necessarias accommodações; o interna-
to funccionará em Barbacena, no edi-
ficio em que ora se acha e que ser:.t 
augmentado á medida que o numero 
de alumnos e necessidade da adminis-
tração o exigirem, consignada previa-
mente a necessa.ria verba no orçamento. 

§ 2." Os dois estabelecimentos, com· 
quanto sejam independentes um do 
outro pelo que respeita á administra-
ção, regem-se pela mesma lei, têm os 
mesmos programmas de ensino e estão 
igualmente sujeitos á inspecção das 
auctoridades competentes. 

Art. 142. O lente investido da adminis-
tração do internato ele Barbacena sará 
reitor tl.o estabelecimento, e como tal 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 
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exercerá, <1lém das funcções in herentes Iniciado na camara 
a seu cargo, todas as mais que lhe são dos srs. deputados. 
attrthuidu s por esta lei e seu regula-
mento, perce bendo o vencimento an-
nual constan te da tabella. 

Paragrapho unico. O do externato, nas 
mesmas condições deste ar tigo , perce-
berá o vencimento annual constante 
da mesma tabella.. 

Art. 143 . Serão admi ttidos no internato 
ate 12 a lumnos pobres, t irados das 12 
pt·incipaes zonas do Estado e que 
tenltam se dist in g uido por sua in-
telltgencia, bom procedi men to e assi-
J ua applicação ao estudo, cessando o 
favor uo Estado para com os actual-
meme ad mi ttidos lóra das condições 
deste artigo. 

Paragrapho un ico. O internato de Bar-
bacena podera tambem admittir à fre-
quencia até 20 a lumnos externos, sob 
o mesmo regimen disciplinar e sem 
prejuízo do ensino, a j uizo da con-
gregaçüo 

Art. 144. O curso integral de estudos do 
Gy mna >io Mineiro sera de sete annos, 
co nstanrlo das seguintes disciplinas : 
portuguez e titteratura. nacional, la-
tim, grego , francez, inglez, mathema-
t ica, astronomia, physica, chimica, his-
toria natural, bwlogia, sociologia e 
moral , noções de economia pol ittea e 
direito patr io, geographia, historia 
uni versa! ; historia do Brazil. desenho, 
gymnastica, evoluções militares, es-
gr·ima e musica. 

Art. 145. As disciplinas acima mencio-
nadas são todas obriga torias, excepto 
uma das duas linguas-in .~leza ou al-
Iemã-que o alumno escolherà. á von-
tade, logo que seja creada a cadeira 
desta ultima. 

Art . l4G. Cada um dos estabelecimen-
tos terá os seguintes lentes, um de 
cada materia: 

1.0 De língua e litteratura nacio nal : 
2.0 De li ngua latina; 
3.o De ltngua gr·ega ; 
4.0 !Je língua t'ranceza; 
::; .o De língua ingleza ; 
6.o !Je al'ithmetica e algebra elemPntar; 
7." De geometria e trigonometeia ele-

mentar · 
s.o De geometria geral, calculo e geo-

metria dE:sceipti va; 
9." De mecha nica e astronomia : 
10. De physica e c!Jimica; 
11 . De geograph ica e comosgrapltia ; 
I:t. De meteorJlogia, mineralogia e geo-

lo,zi a ; 
13. De biolo,zia; 
14. De sociologia, moral, noções , de eco-

norni J. política e direito patr·io ; 
, 15. De historia uniYersa l e do BraziL 

ANNO DATA 

1891 31 de novembro 
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18 Organi za a instrucção At·t. 1-17. Haverá ai nda em cada esta-
pu blica do Estado. belecimento tres professores : um •'f' 

desenho, um de musica e um de !.!'\- -
mna:;tica, esgrima E: evolU<;ões m ili-
tlll'eS. 

Art. 1-!8. As clis~'i plin as dr, cur·s.1 serão 
distri buidas pelos se te anno~. da férma 
seguinte : 

1 ° anno 

I." ca deira.-Ari thmetica test udo com-
ple to). 

:!. " cadeira. - Portuguez , estudo comple-
to da gect nJatica expositi va. Exercícios 
de reclacçã.o (cúm auxilio min istmdo 
pelo lente) . 

3.• catle ir<L. -Francez, gramrna tica ele-
men tar, :,r<Hlucção de a uctoees laceis, 
Yersiio de trechos simples de peo:>a 
Exercícios de co n versaç-;~o . 

4.• cadeira.-Lati m, gram matka elemen-
tar, leitura e t rad ucção de trechos 
f<tce is. 

5.• cadeira. - Geogt•aphia, ph ysica, especl· 
a lmente do Brazi l; exercicios car togm-
pliicos. 

Noç•ões concretas de astmnom ia. 
Aulas de desenlt o, gymnastica e music <l . 

2. 0 wmo 

l. • cadeim.- Geometria preliminat·, tr i· 
gonometria r, ctil inea, geometria espe-
cia l (estudo perf'unctorio das secçóe~ 
conicas. da conchoitle , da cissoide, da 
l imaçon de Pascal e da esp i eal de Ar-
chimedes) . 

2." cadeira. - Por tug uez, grammatica 
historica , exercícios dtl composição, sem 
subsidio elo lente. 

3.a cadeira. - Francez, revisão ela gram -
matica elementar; leitura e tradu-
cção de auctores gradua lmente mais 
difficeis. Exercícios de versão e c n ver-
vação . 

4."-Latim, re visão da grammatica, tra-
ducção de prosadortes gra•Jualmente 
mais defficeis. 

5.a car!Pira.-Geogeaphia poli t ica e eco-
nonica, especialmen te do Brazi. Exer-
cícios cartogrvphicos. Estudo compl e-
mentar da astronomia co ncreta . Au-
las de desenho, gymnastic<~ e mu sica. 

3.o anno 

I .a cade ira.-Geometria geral e se m com -
plemento a lgebrico. Calculo ditfere n-
cial e integral, limitado ao conh ecimento 
das theorias indispensavei s ao e:,tudo 
da mechanica geral propria mente dita. 

:~.a eadeira.-Geometria descript iva -
Theoriadas sombras e perspectiva. Tra-
balhos gr;tp:; icos correspondentes . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . depu tados. 



ANNO 

189 1 31 
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DATA ASSUMPTO Ai'\DAliiE:\'TO OBSERVAÇÕES 

de dezembro 18 Organiza a instrucção 3.• cadeil'a.-Francez , grammatica ·com- Iniciado na camara 
publica do Estado . plementat• . Traducção de a.uctores mais dos srs. deputados. 

difficeis. Exercícios de versão e con-
versação (estudo completo). 

4.• cadeira.-Latlrn: trad uo;ão de aucto-
tores gradualmente mais diffiee .Es-
tudo completo. 

5.• cadeira- Inglez: grammatica elf<men-
tar, leitura, traducção e versão faceis ; 
exercícios de conversação. Aulas ele 
desenho , gymnastica e rnusica. 

Revisiio : - portuguez e geographia. 

4 .• anno 

I.• cadeil·a : - Mechanica e astronomia. 
1.•. periodo : Mechanica geral, limitada 

as theortas geraes e movimento dos 
so lidos invari aveis e precedida das no-
ções rigorosamente indispensa v eis ao 
calculo das variações. 

2.• período : Astronomia, precedida da 
trigonometria espherica : geometria 
celeste e noções succintas de mechanica 
celeste (gravitação universal). 

2.• cadeira-Inglez. 
Revisão da grammatica, leitura e tradu· 

cção de prosadores faceis. Exercícios 
graduados Je verõão e conversação. 

3.• cadeira-Grego. Grammatica elemen· 
tar, lei tura e traducção de auctores 
faceis . 

Aulas de desenho , gymnastica e musica. 
Revisão.- Calculo e geometria, portu-

guez , francez, lat im e geographia . 

5 .0 anno 

I ." cadeira-Physica geral e chimica ge-
ral. 

2." cadeira-Inglez. Leitura e traducção 
de auctore3 mais difficeis. Exercícios 
de versão e conversação (estudo com-
pleto). 

3." cadeira-Grego. Revisão da gram-
matica : le:tura e traducção de aucto-
res mais d.ifficeis . 

Aulas ele desenho, gymnastica e musica. 
Revisão:- Calculo e geometria mecha-

nica e astronomia, geogl'aphia, portu-
guez, francez e latim. 

6.• anno 

L." cadeira-Biologia. 
L.• período: Biologia (estudo abstract.o). 
2.• periodo : Noção de zoologia e bota· 

nica (est udo concreto). 
2.• cadeira - Meteorologia, mineraloaia 

e geologia (noç:ões). o 
3." cadeira - Historia universal (estudo 

concreto) . Aula~ ele desenho e aymnas· 
tica . o 

ANNO . DATA 

189 1 31 de dezembro 

S. S. 20 

AS SU MPTO 

181; =O=r=g=·a=n=tz=a=cJ=i=n=s=t r=u=c=ç=ã=o 

publica u0 Estado. 
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Revisão:- Calculo de geometria. me- fniciado na camam 
chan·ca e astronomia, physica e chi - dos srs. deputados. 
mtca , francez, la tim. inglez, gt'ego e 
geographia. 

7. 0 anno 

I .• ca~ei ra- Sociologia e moral, noçõe:-: 
de du'etto patrto e economia polí tica. 

~.a cadeira - Historia do Bt'azi l. 
J." cadflit'a- Histor ia da littet'atura na-

cional. Aula de gymnastica. 
Re~i:>ão : Calculo e geometria, mecha· 

mca e ast ronomia, physica e chimica 
biolog ia , miner·alogia meteoro logia ~ 
geo logia, historia uni versa!, geogra phia 
francez, inglez, lati m e grego. ' 

:\.r t. 149. Nos dois nltimos mezes do 
ensino completo das li nguas classica' 
e estrangeiras, o lente m i ni ~~rat'a ao;; 
alumnos noções syuthetico.s das reJpe-
cti v a~ li tteratura;; . 

CAPITULO Il 

DAS MATitlCULAS, DAS AULAS E DOS EXA:\ lES 

.-\rt. 150. Para a matricula no 1.0 anno 
exigii' ·Se·á, : 

I.• Documento que prove que o candi · 
dato tem pelo menos 12 annos de idade. 

L" Appi'Ovação em todas as materias do 
cur·w das e~colas primarias distt·!ctaes . 

:3. 0 Attestados de vaccina ou de reYac-
cinação. 

-1. o Pagamento de imposto de réis 40. 00(! 
em uma ou duas prestaÇ"õeo, a von-
tade do makiculando. 

5.• Prova de que o matricu lando não 
splfre molestia inf'ecto - co n tagio~a. 

Art. 151. Será permit.tida a ma tri cula 
em qna lquer dos annos , desde que o 
candidato se mostre habilitado, de con· 
formidade com as prescri pções desta 
lei e seu regu la.mento, nas materias 
ensinad <tS nos annos anteriores ao em 
que pretender matricular- se . 

§ !.• o~ alumnos do Gy mnasio Kacional 
poderã o matricular- se no Gy mnas ic, 
Mineiro apresentando certidão de ma-
tricula naquelle estabelecimento, ou 
documPnto que pro ve terem sido ap-
pro vados em qualquer dos annos do 
res pect1 vo curso . 

§ :2.• Median te guia dada pelo respe-
ctivo reitor , poderão, em qua lquer épo· 
cha do anno lectivo, ser admittidos a 
t'requencia das au las do mes mo anno. 

1\.os alumnos matri culados em um do;; 
dois estabelecimen tos, é li cito pas;:ar 
de um para outm, apresentando a com-
petente guia, dada pelo reitor. 
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ANNO DATA 

189 1 31 de dezembro 
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ASSUMPTO ANDAM ENTO OBSERVAÇÕES 

18 Organiza a instrucção § 3.0 O enxoval dos alumnos interno:: fniciado na camara 
pu blica do Estadv. e objectos neces::arios para o trabalho dos srs. deputados. 

das aulas, serão determinados em re-
gulamento. 

§ 4.0 No primeiroanno do internato não 
poderá matricular-se quem tenha mais 
de 14 annos de idade. 

§ 5. 0 Emquanto não am pliar-se a ca-
pacidaue do actual editicio do inter-
nato em Barbacena , só serão admitti-
dos a tR 120 alumnos. 

No externato. a frequencia poderá ser 
ue tantos a lu rnnos quan tos comportar 
o estabelecimento, merecendo pat'ticu-
lar attenc;ão as condições h) gienicas. 

§ 6. 0 Os alu mnos contribuintes do in-
ternato pagarão a a nnuidade de 500$ 
cor re>po11den tes ao anno lectivo e que 
po,lerá ser di vida em prestações perio-
dicas. 

Esta disposição não comprehende \) cor-
rente anno lectivo. 

§ 7. 0 Nas secretarias Je a mbos os es-
tabelecimen tos do Gy mnasio Mineiro, 
no dia 12 de fevereiro de cada annu 
abr·ir-se-á a matricula que será er.-
cerrada no fi m do referido mez. 

E~te prazo é imprurogavel. 
§ 8. 0 Nenhum al umno contribuinte, ex-

cep to os gratui tos, podera prestar exa-
me ou matricular-se em qualquer anno 
do Gy mnasio sem que se mostre quite 
com o thes •. uro do Estado. 

A matricu.la poJera ser fe:ta por pro-
curador ou represen tantes legaes do 
matricula ndo. 

Art. 152. As aulas do Gymnasioabrir-
se- ão no d ta 1.0 de março e encerrar-
se- ão no dia 15 ele no vembro de cada 
an no . 

Art. 153. Encerradas as 1aulas, come-

' 

çarão os exames no 1.0 dia util de 
no vem bro, os q uaes serão de sulfben-
cia ou (inaes , segundo haja o a lumno 
de conti nuar o estudo da materia ou 
tenha concluído, o de madureza ao te:·-
minar o curso. 

Art. 15L O exame ele sufficiencia será 
prestado ante uma commissào composta 
dos lentes do anno, e presiuida pelo 
lente para is.:;o designado pelo reitor. 

Ar t. 155. O exame final J e <;ada mate-
ria, sera prestauo ante uma commissão 
compo>ta de dois lentes, dos quaes um 
será o da respectiva ma teria, e p res i-
dido pelo reitor ou seu su bstituto legal. 

§ 1.0 Serão exames finaes os seguintes: 
de mathei.Jatica elementar, de lmgua 
portugueza e de geogra phia, no lim 
do segundo anno ; de calculo e geome-
tria descripti 1a, de lingua fra nceza e 
lati m, no fim do terceiro anuo; de 
phys ica e ch imica geral, in o-!ez. grego 
e musica, no fi m do quin to o anno; de 

ANNO 

----

1891 

DATA 

31 de dezembr·o 

ASSUMPTO 

18 Organiza a instrucç.ão 
pu blica do Estado. 
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biologia, meteorologia, mineralogia, Iniciado na camara 
histor-ia uni ve!'sal e desenho, no fim;do dos sl's. Ll ep ut . ..Uo:;. 
sex to a nno ; de sociologia e moral. his -
toria do Brazil , historia da lit teratura 
nacional , gy mnastica,flxercicios milita-
res e esgrima , no fi m do setimo anno. 

§ 2." E:>tes exames constal'ão de pro -
vas escr-i ptas e oraes e, alem destas. 
de p rova p t'atica para as seguintes ca-
deil'a-l : pltysica e chimica, biologia, 
geograpltia , desenho, musica e gy-
mnastica . 

§ 3.o A estes exames poderão apresen-
tar-se a lumnos ex tranhos ao estabe-
lecimento , caso o requeiram, respei-
tada a ordem lo~'ica das disciplinas . 

Art. 156 . Ao ·~x~me de madureza só 
porlerão ~n r' admittidos os a lu mnos ap-
provad - touos os exames finaes 
do at't it ' ~edente . 

Paragra, ' · ···;o. Este exame constará 
de pro1 . ,.;t·iptas e oraes, ::olJre cada 
uma das '-·-·.ções seguin tes : 

I. • Lí nguas vivas , especial nente por-
tuguez e litteratura; ~_a línguas mor-
tfl.s· ::L" mathematicas e astronomia; -L" 
sci ~ncia.s physicas e suas applicações: 
metoor•1log-ia, minera logia e geologta ; 
5.• b'ologia e botanica ; G." sociolog ia 
e moral, noções de econom ia polí tica 
e de clil'eito patrio; 7 " geographia e 
historia uni versal, especia.lmente do 
Br·azi l - Alem destas , ha,·erá pro Ya 
pra tica da~ secções 4. •, 5.• e 7 • 

.\r t . 157. 0:5 ponr.os pa ra os ex tm ~s de 
sufficiencia versal'ií.o sobre a m;1 ter· ia. 
leccionada duran te o anno ; para os 
exa:-n es finaes, ver~ar-ão sobre di!Teren-
tes par tes de toda a disciplina compre-
hendida no p t·ogra mma do e., LU Jo; 
para o exame de maLlu reza versarão 
sobt•e questões ve!'dad eiramente gerae5 
e abrangendJ assu mptos im portantes 
relat ivos its di versas disciplinas da 
sec•;ão. 

!'i I." Os pon tos par·a os exames de su r-
ficiencia e para os exames finaes ~e t•ão 
forn ecidos pela commissiio examina-
dora, nu dia das provas. 

§ 2. 0 0.> pontos paea o exame de ma-
d ureza se rão, cada an no, pouco a nte> 
da ep:Jclta dus exames, prvpostos pela 
congTegação. submettidos ao exame e 
á ppt·ovação do com elho supeeior, o 
q ual teri sempl'e em vista o fi m es-
pecial a que esta prova se Llestina. 

§ 3. 0 Para. cMla prova escripta deste 
exame de madureza, o cand itJ ato teeá 
o prazo maximo de 5 horas. 

§ 4. 0 O a lu mno inhabi litado nesta pro-
va só podera apresentar-se a nov< 
exame, rleco!'rido o p!'azo de üm a nno. 
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ASSU)1PTO 

18 Organiza a instrucção Art. !58 . A approvação no exame ele 
pu blica do Estado. mad ureza dará di reito, nos ter mos d•J 

ar t. 8.0 do decreto federal de ... de 
novembro de !89 1. á matricula em 
qualquer dos cursos de cara cter fe 
<.leml da Republica e no do Estado de 
Minas Geraes : ao canll 'dato que obti-
ver cl~1s ter~os de notas - plena mente 
- sera conlerlllo o titulo de ba.:harel 
em sciencias e lettras . 

Art . 159 . Ao exame de maJureza serão 
ann ualmente adm ittidos, conjund a.-
mente com os alumn os Lle estabeleci-
mento, quaesqu ee candidatos muniJo, 
Je certilicados de esL udo3 prirnaeio, 
du ]. o g rau, que tiverem recebido in-
st1·ucçii o em e8tabelecimentos particu-
lar·es ou no seio da ft milia e preten-
derem o cer tificado de exames secun-
dar·ios ou o tr t u lo de bacharel. 

Pa ragr a pilo !.0 Os examinandos e-x:t.ra-
nhos ao Gymnao<io, a que se refere 
este a r t igo, pag;u·ão, no acto ela. in-
scri p;ão, uma. t<LXa de 5$000 por secção 
a cujo exame desPjarem submet. ter-se. 

O pagcunento será feito na secre taria ele 
cada esta l.Jelecimento . 

Paragrapho 2. 0 • No reo-imento desta lei 
se especificarão os p~rmenores deste 
proce"so e forma do pagamento da taxa 
de exa mes, e abrir-se- á uma o-ratifica-
ç-ão aos exam inadores obrigaJ~s a se-
melhan tes ser viços. 

Pal'ag t'<l p ilo 3.° Cada commissão julga-
dora dos exames ele madureza com por-
se-á de sete membros : 

Dois lentes do Gy mnasio, dois professor es 
particulares , um len te da E,cola de · 
Pharmacia, o reitor do respectivo esta-
be lecim en to, ou outro mem l.Jro elo con-
selho clir·ector, co mo pr·esillente e ma i ~ 
um ex;Lmrnaclor de li ne nomeacão do 
g01'erno. 

Paragra pho 4. 0 • O Secretario de E"-
tad o ue lnstrucç-ão Publica organizará 
a nnualmente e submette1·a a approva-
ção do Pre~idente do Estado as com 
missões ju lgadoras do exame de ma-
dureza . 

Art. 160. O examinando extranho a::> 
Gymna,:io apr·esenta rà a mesa julga-
dora u rn cuNic ~tlum v itce assignado pelo 
d irecto1· elo estabeleci m' nto par·ticu lar· 
em qu e estudou ou pelos professores e 
lentes qu e o doutr inaram no seio clu. 
familia, donde se possam colher· infor-
mações sobre os seus pl'ecedentes col-
legiaes, procedimento mora l e a.ppro-
veitamento no curso dos estudc•s . 

Art. 161. Todos os exa mes serão presta-
dos in <1Ppendentemente, em cada um 
dos estabelecimentos . havendo previa 
com binac;-ão en t~J os reitores . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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======~ ======= ============= 

!89 1 3 ! de dezembro 18 Organiza a instru cç:ão 
publica do Estado. 

CAPITCLO li Iniciado na camara 

DO PESSOAL DOCENTE E Amii\'bTRAÇ'ÃO 

Art. lG2. Os lentes serão nomeados por 
decreto, mediante concurso efrectuado 
pera n te a co ngregação e na forma pr·e 
scripta por es ta lei. 

Art. 163. Os pr-ofessores serão nomeaJos 
pelo Pl'es iJ.ente do Estado, mediante 
proposta do' r eitor, ou contractados pelo 
mes mo annual"mente co m appro1·ac;-ão 
do governo. 

Art. 10-1 . Os lentes conservarão seus la-
gares em quan to bem ser vire m, e não 
poJe m perclel-os sinão pela fó rma 
pre·cripta nesta lei. 

Ar t. 1U5. E" licto aos lentes e p rolesso-
res dos doi s estabeleci mentos permu-
tarem as respectivas cadeira~ , si lo re m 
das mes mas disciplinas, precedeml o au-
diencia de ambos os reitores e appro-
Yaçào do governo. 

Art. I ô6 . Os len tes ele disciplinas não 
exig idas como peeparatorios pJra ad-
missão aos cursos superiores da Repu-
blica ou do .Estado, atú o anno de 18\.15, 
não tê m dil'eito a gratificação respecti -
va, salvo q uando substitui1·em a ou-
tros, confor·me as r egras elas subs titui-
ções e du rante o tempo dellas. 

Art. lG7. Yel' ificacla uma Va)!a, tem ui· 
rei to de opta r pela respecti va cadeira 
o lente da mesma disciplina , no outro 
estabeleci mento do Gymnasio, indepen-
dente ele concurso. 

Art. 168. Cada um elos estab::lecimentos 
tertl o seg uin te pes•oal ad m inistrativo: 
um r eitor, um vice-reitor, um secreta -
r io , um por teiro , um continuo, um 
inspector dos a lumnos. doi s serven tes 
e um conservaJor d~ sciencias plry-
sicas, de biologia e h istoria nat ura L 

§ 1.0 O m ternato po lerá contractar e 
ter mais : um inspecto r· de a lumnos . 
um roupeiro, um economo e Ji , pen-
seiro, um coz inltei!'o e ajudante, a lém 
dos criados qu e forem necessarios até 
o numero de seis . 

§ 2. 0 O secretario L:o internato servirá 
de guarda li Vl'os; ambos serão ele no-
meação do Presidente Estado, median te 
proposta elo rei tor·. 

§ 3.0 Os outros empregados de admin is-
tração serão de nomeaçiio Jo reitor. 

CAPlTCLO lll 

DAS CO:\GREGAÇÕ ES E DOS CONCuRSOS 

Art. !69 . A congregação constitue-se 
com a ma ioria elos len tes. presidrda 
pelo rei toe em cada um dos ex ~ernatos. 

dos srs. deputados 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza. a instrucção 
publica do Estado. 

Paragrapho un ico. Os professores serão Iniciado na camara 
con vi dados para as sessões da congre- dos srs. deputados. 
gação e terão voto nella não somente 
quando se tratar de assumptos r elati-
vos as suas aulas , como a respei to de 
outros que forem sujeitos á sua cumpe-
tencia e decisão. 

Art. 170. Ver ificada uma vaga, o reitor 
mandará annunciar o concu rso no jor 
nal que publicar os actos officiaes, mar-
cando para a inscripção o prazo de 
tres mezes . 

Art. 171. Para esta inscripção exigir-
se-á prova de moralidade, mediante 
folha corrida ou documento equiva-
lente, e certidão que atteste moralida-
de lP.gal. 

Art. 172. Si depois de expirar o prazo 
· da inscripção nenhum candidato se 

'1presentar, o reitor mandará anuun-
1 ciar nova inscripção, cujo prazo tam-

bem sera de t r·es mezes e , st ainda nin-
guem se apresentar, pode1·á ser pre-
enchida a vaga por nomeação in teri na 
feita pelo governo. 

§ I.•. A interinidade durara emquanto 
não app11recer candidato que req ueira 
o preenchimento defini tivo da cadei 1·a 
por concurso com as formalidades le-
gaes. 

§ 2.• A disposiç:ão supra não inhibe o 
governo de contractar ou mesmo no-
mear naci<mal ou e,;trangeiro de reco-
n hecido mer ito por seus escriptos so-
b,·e a materia ela cadeira vaga. 

At. n a. A commissão examinadora 
com pôr- se-á de dois lentes, eleitos pela 
congregação, e do reitor, que sera o 
presid.ente da mesma. 

Art. 174 . O concur5o constará das se-
guintes provas . 

!.• Prova escri pta; 
2• Prova oral ; 
3.a Prova pratica; 
4.a Arguição pelos examinadores sobre os 

assumptos das provas escriptas e oral. 
Art. 175. Haverá prova pratica para o 

concurso das seguintes materias: phy-
sica e cbimica, meteorologia, minera-
logia e geolngia, biologia, zoologia e 
botanica e geographia. 

Art. 176. O j ulgamento será feito de 
conformidade com o processo precei-
t uado no art .. .. para o provimento das 
cadei ras, vagas nas escolas normaes. 

§ I.• Si houver empate no resultado 
do escrutínio, o presidente terá o voto 
de desempate . 

§ 2.• O reitor organizará uma lista com 
os nomes de todos os cand idatos habt-
l itados e a remetierá ao Presidente do 
Estado, que nomeará um dos primeiros 
na ordem da classificação. 

ANNO 

~31 
I 
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de dezembro 18 Organiza a instrucção DAS suBSTIT UIÇÕES 
publica do Estado . Mt. 177 . Os lentes de linguas substi-

t u ir-se-ão reciprocamenLe por des igna-
ção do reitor, no começo de cada anno. 

Os de mathematicas e astronomia tam-
bem se subst ituirão do mesmo modo. 

Os de physica e chimica, mineralogia. 
geologia e biologia, fica m sujeitos . a 
mesma regra e bem assim os de geo-
graph ia, sociologia e historia uni ver-
sal, de modo que as sub3tituições se 
façam em relação ás séries de sciencias 
neste artigo indicadas. 

Paragrapho unico. Os professores serão 
subsLituidos em suas fal tas por quem 
o reitor designar até o prazo de tres 
mezes. Si a vaga temporaria prolon-
gar-se além deste prazo, o governo 
a preencl1era interinamente. 

Disposições Geraes 
Art. 178. Os lentes são obrigados a ex-

gottar o programma das materias que 
devem ser ensinadas durante o armo 
lectivo. 

Paragrapho unico. Os lentes de línguas, 
de geographia e de mathema ticas ele-
mentat'es darão duas horas de lição 
diariamente e bem n.ssim os professores. 

Os de gy nnastica, esgrima e '?Voluções 
mili tares deverão da r as lições nas horas 
de recreio. 

Os lentes das ou tras sciencias clarão hora 
e meia de aula, em ui a·; al ter nau os, 
como fór determinado em regulamen-
to. O govemo poderá modificar o ho-
rario, como convier ao ensino. 

Art. 179. Até o anno de 1895, é per-
mittida , no Gymnasio Mineit'O, a ma-
tricuhL avulsa no período legal, em 
qualquet' das disci plinas do curso exi-
gidas como preparatorios nos curso~ 
superiores da Republica ou do Estado . 

Art. 180. Ao reitor de cada um dos es-
tabelecimentos compete fazer o respecti-
vo regtmento interno, de accordo com 
a congregação ; organizar os horarios e 
p l'ogrammas de ensino, de conformida-
de com esta lei . 

Art. 18 1. As nomeações de lentes sem 
concurso sú se tornarão defi ni t i v as no 
fi m de um anno, depoi > da publicação 
da presente lei, si contra os nomeados 
não h ou ver declaração da congregação 
por não cumprirem seus deveres ou 
não preenchet·em bem os seus Jogares. 
Estas nomeações, porém. tornar- .;e-ão 
logo defi nitivas si os nomeados es ·re-
verem sobre as di sciplinas que profes-
sarem algum compendio digno de ;,ota 
ou obra que se recommende por seu 
merecimen to e u ti lidade . 

Art. 182. Os casos omissos :::.a presente 
lei serão regularlos pelo decr" to fede -

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 
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An. 183. Touas as disposições regula-
mentares e regimentaes , r eJa ti vas ao 
Gyrnnasio Nacional, constituem legis-
lação subsidia ria do Gymnasio Mineiro. 

Art. 184. O p rofessor de desenho di-
stribui rá, no horario que for adaptado, 
o ensino do desenho pelos seis aunos do 
curso, danuo duas horas L1iarias de li-
ções, de modo que todcs os a lumnos 
possam recebei-as al te rnada e successi-
vn.mente, de conformidade com o pw-
gramma dado em regulamen to. Este 
p rogram ma comprehenderà o úesenho 
linear, geometrico de ornato e de arte 
e imi ta .,:ão seguido de lições de perspe-
ctiva linear e artia e noções de a natomia. 

Para~r·apho Hn ico. O mesmo dever cabe 
aos p l'ofessores de m U>ica. e gymnnstica . 

Art 185. O governo dará as instrU C\Ões 
e fará os regu la.mentos necessario:; p:tra 
a execu\-àO ela presen te lei , i inponuo 
multa até 200. 000. 

Art. 18ô. O lente ele hi storia geral e do 
Brazil leccionarà em dias a lternados, 
do 5.• an no do curso em diante, Do 
mesmo modo, o de sociologia, moral, 
noções de di reito patrio e economia 
política, dividirá o cu rso de maneira 
que possa leccionar em dois ou mais 
an nos, como fôr determinado em regu 
lamento, de accorclo com o plano do 
Gymnasio Naeional. 

Art. 187. Fk a o governo auclorizaclo a 
modelar o actual plano ele ensino e 
drstribuição das materias de accorclo 
com as modificações que fore m feitas 
no Gy mnasio Nacional. 

Al't . 188. Serão postas em concurso as 
cadeiras das línguas grega e f'I•:J.nceza 
do Gymnasio Mineiro, sendo conside-
radas interinas nomeações que fora m 
feitas con tra o disposto no art. 22 do 
decreto de L• de dezembro de 1890. 

:MODELO A QUE SE REFERE O ARTIGO 
DESTA LEI 

Gymnasio Mineiro 
E .\f NOME DA HE PUBLICA DOS EST ADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

Eu .. ... . (o nome do reitor, presidente 
annual da congregnçcio ), faço saber qu':l, 
à vista das approvações obtidas nos 
exames dfl curso secunrl.ar:o funda-
menta l, feitos por .. .. ... . .... . 
. ... nascido a . . . . . . de . .. .. . _ ...... . 
de . ... . em.- . .. ..... .. .. . co nfiro-lhe, 
de conformidade com o artigo ... . . 
desta lei, o presente tit ulo de bacharel 
em sciencias e lettras, como galardão 
de seus meri tos. 

ANNO 

1891 31 
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de dezembro 18 Oro-amza a instrucção Estado de Mi nas Geraes, (aqu i o nome dn Iniciado na camara 
publica do Estado. ciiade onde (or conferido o grdu) em dos srs . deputados. 

(data da collação) . 

O REITOR 

0 BACHAREL 0 SECRETARIO 

T ABELLA DE VENCIMENTOS (A) 

Lentes . 
Secretario .. 
Professores . 
[ n ~pector de 
a lu m no~ r\o 

ORD. GRAT . TOTAL 

2:400$000 I :200$000 3:600$ 
I :600$000 800$tJOO 2:400$ 
I :600$000 500$000 2:100$ 

In terna to I :600$000 800$000 2:400$ 
Inspector de 
alumnos do 
Externato: 

Port iro 
Con tinuo. 
')ervente . 
Taxa de ma-

800$000 
800$000 
666$666 

400$000 I :200$ 
400$000 I :200S: 
333$334 I :000$ 

tricula 
Taxa de exa-
me. 

Certidã ' de 
exaro r 

Emolu en-
tos d cada 
cliplr a de 
bacharel. 

TITULO IV 

DO ENSINO PROFISSIONAL 

lí!iiecção 1.• 

DAS ESCOLAS NOR!IfAES 

CA PITULO I 

IJO ENSINO NORMAL 

800$ 

40$ 

40$ 

5$ 

100$ 

Art. 189. A Escola Normal, sob a fórma 
de externato mixto, é um estabeleci-
mento de ensino profissional , destinado 
a dar aos can.Jidatos à carreira do 
magisterio p rimario a educaçã.o intel-
lectual. moral e prat ic<t, neces~aria e 
sufficiente para o bom dese rnpho dos 
deveres de professor, regenerantlo p~o
gressivarnente a escola publlca de m-
strucção primaria. 

Art. 190. Ficam mantidas as escolas nor-
maes ex istentes nas cidades de Ouro 
Preto , Sabará, S. João d'El- Rey, Caro-

S S. 21. 

,. 
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panh:t, Uberaba, Paracatú , .Montes Cla· Iniciado na camara 
ros. Diamantia e fica creada mais u ma dos srs. deputados . 
na cidade de Arassuahy . 

Art . 191. As materias que fazem obje-
cto do ensino nessas escolas são : 

t::>ortug uez, noções de litteratura nacio-
nal, francez, geographia geral e do 
Brazi l, especialmente deste Estad J, no-
ções de h1storia geral , especialmente a 
moderna e contemporanea, historia do 
Brazi l, noçõ?s de cosmographia, .ma-
the maticas elementares, noções de scien-
cias physicas e naturaes , de physiologia, 
de hygiene, de hygiene escolar, de agri -
cu ltura, de agri mensura e de econo-
m ia polí tica, pedagogia . instrucção mo-
ral e cívica, desenho geometrico , topo-
tographico, de ornato, de paisagem e 
de figura . calligraphia, musica, gy-
mnastica, trabalhos de agulha e noções 
de economia domestica (para as alu-
mnns, lições de co usas .) 

Paragrapho u nico . O estudo destas ma-
terias será d istr ibuído por quatro a n· 
nos do curso, pelo modo por que rôr 
determinado em regu lamento. 

Art. 192. O ensino das materias do ar-
tigo precedente será ministrado na> 
seg uintes cadeiras : 

I De portuguez e litteratura r.acional · 
L De francez ; ' 
L De arithmetica, algebra, geometria e 

agrimensura ; 
1 De geographia geral e do Brazil e cos-

moo-raphia · 
I De "hioto r-ia 'gera l do Brazil, noções de 

eco nomia polí tica e social; 
1 De noções de sciencias ph ysicas e na· 

turaes, hygiene, agronomia e zoote-
chnia; 

1 De pedagogi a, instrucção moral e cí-
vica e legislação rio ensino primario; 

I De deóenho e call igra phia. 
Paragrapho unico. Alem dessas carlei ras 

haverá , para cada sexo, annexa ao 
institu to norma l, uma e:;col a do en;o ino 
primario, regida r espectivamente por 
um professor e uma professora. 

Art. 11:!3. As materias comprehendidas em carla cadeira serão, no horario, dis-
tribuída,; p?los annos do curso e pela 
semana de modo que, por dia, cada 
professor dê. pelo menos, duas a ulas 
de uma hora de duração para cada 
aula . 

Paragrapho uni co . Nas aulas pra ticas 
os trab1lhos começarão ás 10 horas da 
manhã e não passarão das 4 da t,arde, 
havendo para descnnço uma in terru-
pção de uma hora determinada no ho-
rario. · 

Art. 194 . A profe~sora da escola prati· 
ca do sexo femin ino será auxiliada 
por uma professora ·inspectora, que 

ANNO 

1891 

DATA ASSUMPTO 

31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estadu. 

• 
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ensinará t rabalhos de agulha , córte Iniciado na camara 
de roupa branca e exercicios calisthe- dos srs. deputados . 
nicos, sendo adjuntas da profess01-a da 
aula pratica as alumnas me:stras do ul-
timo an no lecti v o com exercício suc-
ce>:si vo entre todas e !las. 

Art. 193. A profe>sora.-impectora será 
nomeada pelo Presidente do Estado 
d'entr-e as normalistas já diplomadas, 
met.iian te propo,;ta do director da Es-
cola Normal ao Secretario da Instru-
cção, independente de exames. 

Ar t. 106. O ensino terá um caracter 
pratico e profi;,;sional, devendo os pro-
ressores se esforçar para que os alu mnos 
adquiram as qualidades intellectuaes 
e moraes indispensaveis ao professor 
primario. 

Art. l!:J7. Não será permittido processo 
algum que anime o trabalho macllinal 
d su bstitua a r eflexão por um es forço 
Ja memoria. Assim o ensino deverá 
ser feiw int ui tivame nte, por meio de 
cousas , em todas as materias em que 
se poder applicar este processo e prin· 
cipal mente nas escolas praticas, quan-
do se t i ver de ensinar a men inos sem 
cul tivo algum intellectual. 

CAPITULO ll 

DA MATRICULA 

Art. 198. A matricula de a lumnos no 
cu rso normal e gTatuita : abre-se no 
dia Iü de novembro e encerra-se no 
dia 15 de dezembro. 

Para a matricula no !.0 anno do curso 
exigem-se estes requisitos : 

!.° Certidão de idade ou documento 
equivalente, com que se prove ter o 
requerente 14 annos, pelo menos . 

2.° Certifieado de approvação na~ mate-
rias de ensi no dao escolas primarias 
urbanas, ou em exame das mesmas 
materias prestado pet·ante dois pro fes· 
sor .-s do estabe!acimento; 

3.0 Attestado medico oom que se prove 
que o requeren te e vaccinado, e que 
não soff re molestia con tagio~a ou in--
compatível com o magisterio ; 

4.0 Attestado de moraliclade,passado por 
pessoa firledigll'L, cuja assignatura 
poderá o director exigi r que seja reco-
nhecida por tabellião. 

Ar t. 199 . A matricula elo 2. 0 anno em 
diante far-se-á por este processo: 

§ !.0 No dia 16 de novembro o secre-
tario ent: egará ao director uma re-
lação nommal dos alumnos approva· 
dos nas ma t erias de cada um dos tres 
primeiros annos, au then t icada por 
elle. 



- 164 -

ANNO DATA ASSUMPTO ANDAMENTO OBSEÍW .AÇÕES 

1891 31 de dezembro 18 Organiza a instr ucção § 2.0 A' Yista dessa r elação o di rector. Iniciado na camara 
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pae ou protEctor, ou de qua lquer dos 
professores, concederá matr icula no 
anno su perior aos approvados no in· 
feri or immediato. 

Ar t . 200. A qualquer pessoa é permit· 
tido I'eq uerer licença para frequentar 
as a ulas como ou vi nte, desde que 
p rove o requisi to de mora lidade e o 
de não solfl·er molestia contagiosa. 

Para gt·apho unico. Ao d irector compe-
te concedel-a ou nega i a, conforme os 
mo t i vos que tenha para isso. 

Art. 20 1. Os alumnos q:.:e t iverem de 
repetir qualquer materia , por delibe-
ra ç-.ão da commissão f'Xaminadora, te-
rão dirt ito á matricu la no anno imme· 
diato até quatro mezes depois de en· 
cerrada a matricu la , uma vez que 
em exame requerido, sejam appco 
vados na mesma materia. 

Art. 202. A matri cula será feita pelo 
secretario, media nte requerimento de· 
ferido pelo Jirector. 

CAPITULO II! 

DOS TRABALHOS ESCOLARES 

Art . 203. O an no lect i v o das escola 
normaes co meçará em 15 de novembro 
e term inará em 15 de agosto seguinte. 

Art. 204. Os t rabalhos escolares come-
çarflo às 9 horas da manhã e não irão 
a lém uas 5 da tarde. 

1Art. 205. As aulas dueaeão 60 minu tos 
e havei'á de uma a outra um inter-
vallo de 10 minu tos para de~canso dos 
a lumn •s,devendo ser alteradas de modo 
que cada protessor não tenha mais de 
duas seguidas, nem a mesma classe de 
alumnos mais de qur•tro em um dia, 
al~m dos exerci cios praticos. 

Art. 206. Em dia determinado para cada 
materia e sob a direcç,ão do r espectivo 
professor, farão os alum nos, do se-
gundo a rmo em diante, exercício sarna-
na! de ensino das materi as de instru-
cção primaria , inclusive li ções de 
co usas. 

Paragrapbo unico. Este ensino far-se- á 
dm,s vezes por mez sob a direcção do 
p rofessor de pPdagogia, applicando-se 
os preceitos referentes á organizaç-ão 
pedagogica, aos methodos e processos 
de en.;ino e á di.;;ciplina da classe. 

Art. 207. Em cada semana, em dia de-
terminado pelo director, deverá o alu-
mno dest·nvolver peran te a au la um 
assum pto que lhe fôr designado com 
oito dias de antecedencia. 

Paragra.--ho unico. O regula mento dará 
• o processo para este exercício. 
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1891 31 de deze mbro 18 Organiza a instrucç.ão Ar t. 208 . As a lumnas e alumnos se re- Iniciado :ri.a camara 
publica do Estado. vezat·ão de modo que ca.da um, no cor· dos srs. deputados . 

!'e r do anno, tenha se exercitado no 
ensino de todas as classes primarias. 

Art. 209. A freq uencia é obriga toria, e 
o alumno que houver dado mais de 
40 faltas, terá ba ixa na mat.-icula. 

Paragrapho unico. Nestas condições, sub· 
sistindo-lhe o direito de frequ en tar as 
aulas como ouvinte só poderá ser ad-
mittido á exame vago na épocha pro-
pria. 

Art. 210. São fer iados os domingos, 
os dias santificado ' e os dias de lu to ou 
festa nacional e du E~taclo . e o;; que 
decorrerem depois uos e:...ame;; de cada 
anno lectivo, até a reabert m a da;-; au-
las no seguinte . 

CAPITULO lV 

DA DISCIPLINJI.. 

Art . 211. Nenhuma pes,3ua estranha á 
escola , salvo auctor idade superior, terá 
nella entrada sem prévia lrcença do 
drredol'. 

Art. 2 1 ~ . o~ alumnosque m g. [ p roce-
der·em nas aulas ou em qualquer P<~rt.c 
do estabelecimento, infeingirem di, po-
sições dcsr.a lei ou reg ulamento ou re· 
gimento, seriio ad1·ert1dos por· qu em de 
di reito, c.nn caso de reincidenc: ia , ~:erão 
par ti cu l arm~· nte reprehendidos pulo di· 
rectOI', l' m tennos que pocl,em ~er se-
vero:;, mas sempre cortezes. 

Art. :21:3. .\l!•m das penas rle êcd moesta-
<;iio c t'l'p t·clwnscto , só ;;orlr;·,i,o se r ap-
pl ic:adas estas: 

1." Suspemii.o por 10 a _o diàs de fre-
quencia, co n ~i d emilos co mo ralha, para 
os ell'c• itos do d t,: posto no art . 209. 

:2." Pri va ~·0o por um anno '.lo direito de 
ft 'l' q ll l' n ci a. C l~ XUTnC'S. 

:~." I( x p ul s~"io del1tti tiva. 
Ar·t. 2 1-1. , \ s pl~l1a3 do": li go ctn~er ione

rão ap pl icadas r; <,~ cu.·os de a~·oúo. 
in 1·ectt 1·", a m<'at;;1, .;, rnpl ici. ladc em 
aSõUl!d a, ue injUI"laS, Cêl. il.lrnn : a~, ten-
tati l;<t r!e aggTcs.,;io t:'ln t!'i1 t' u iiCt:iona· 
rios da escr•b e no:3 ~~o 'ül r.:é .mmo mli· 
dade pror:1da, inscripc,i •es e desenhos im 
mo raes, e de desti' uição proposital de 
moveis e u te nsí lio, , ouvida a congre-
gu~;iio do> pi'o l<·ssores. 

Par<~ gi'Dpho unico. O regulamen to e o 
rrgi m~nw interno esp3citicar~LO os casos 
de appl icabil idade gradativa d e~;; as pe-
nas. 

Art. ·fl5. Os empn•gados sa limit.ariio 
a ali l"et' t;> ncia.; cor tezes aos ~c~ um nos 
que mal procederem. Si Juas ad 1·erten· 
cias não b:1starem, darão parte a.o 
di rector. 
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CAPITULO V 

DO PROVIMEi\TO DAS CADEIRAS DAS ESCOLAS 
NORMAES 

Art. 216. Ficam respeitados os provimen-
tos dos professores que regem actual-
men te as cadeiras das e~colas nor-
maes, si os mesmos forem vital ícios ou 
ob ti veram essas cadeiras em concurso 
ou si forem graduados em escolas de 
ensino superior da RPpublica. 

Art. 217. As que estiverem vagas ou 
que vagarem, serão providas por 
meio de concurso fetto perante uma 
commissão de dois professores da re-
spectiva escola, presidida pelo dtrector. 

Os dtas e horas dos co.1cursos serão, com 
an tecedencia de 8 dias pelo menos, 
publicados por editaes, e pela imprensa, 
onde a h ou ver . . 

Art. 218. Essa commissão será, com a 
necess~ria antecedencia, eleita pela ron-
gregaçao dos professores de entre si e 
de verá compor-se daquelles que for~m 
considerado:; habilitados na materla ou 
mate.ri as do exame. 

Par~agrapho unico. Quando a congrega-
çao reeonhecer que entre os seus mem· 
bros não ha professores habilitados 
numa dada materia , indicará por 
maioria de vo.tos, as pessoas, que o 
d tr·ectur devera con vida r para exa-
mi nadores. 

Art. 219. Os professores, membros da 
commissão, formu larão o progl'amma 
de pontos p:1ra o exame em numero 
n.uuca interior a 20, para cada mate· 
rta, e os submetterão um dia antes á 
approvação do director. 

Esses programmas não pódem ser co-
nhecidos dos examinados. 

Art. 220. O processo dos exames será 
preceituado no regulamento e regi-
mento mtf:lrno, observadas as seguin-
tes regras sobre o julgamento das pro-
vas e a classificação dos candidatoS: : 

!.• O voto de cada examinador sobre o 
valor das provas será expresso, por 
escrutínio secreto, em cedulas con-ten-
do os a lgarismos : O, l ou 2; · 

2.• Con.cluida a prova escripta de um,a 
matena,decidirão os examinadores iri-
clusi v e o pl'e.sidente, si o candidato 
tem direito a prova oral ; no caso afflr-
mativ~ ~ e-.:primirão o seu voto pelo 
modo Ja dtto, e no caso negativo con-
siderar-ão o candidato in habilitado · ; 

3.• Realisada á prova oral, os ex~mi
nadores darão sobre ella o voto pelo 
mesmo modo; 

4. • As cedulas que ate en tão deverão 
estar fecl1adas , serão logo apuradas e 
o resultado determinará a approvação 

OBSERVAÇÕES 
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dos srs. deputados. 
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1891 31 de novembro 18 Organiza a instrucção reprovação e a classificaÇ'-áO dos candi-
publica do Estado. datos por ordem nu merica ; 

5.• Sommados os votos de cada cand ida 
to, serão reprovados os que obtiverem 
numero inferior a 6; approvados os 
que obtiverem de 6 a 8; a pp rovados 
plenamente os que obtiverem de 9 a I I; 
approvados com distincção os que ob-
t iverem 12. 

Ar t . 221. O director,terminado o exame, 
enviará ao conselho superiOI' da Capi· 
pita!, as prova s escri ptas dos canditla-
tos, acompJ nhadas dos programmas de 
pontos pat·a os exames, dos pareceres 
sobre os mesmos e de copia das actas 
do occorrido nelles, r ubricada pelos 
examinadores; e proporá qual d'entre 
os dois primeit'OS classificado.> deve ser 
o nomeado, fundamen tando sua pro-
posta pot• meio de considerações sobre 
a competencia pedagogica do candidato 

§ 1.0 O co nselho superior, ouvida uma 
commi;:são, peon unciar-se-á soLre a 
validade ou utilidade dos exames. 

§ 2.0 No caso de serem julgados validos 
o Secretar·io de Estado proporá ao ' re: 
sirl ente a nomeação de um dos dois 
primeiros classificados . 

§ 3.0 No caso de serem considerados 
nullos, o Secretario de Estado 'Ja In-
strucção Publica mandará proceder 
a novo cor.cm·so. 

Art. 222. No impedimento ou falta de 
professores das escolas normaes, serão 
elles substituídos pelo professor a quem 
couber essa subotituição, de conformi-
dll.de com a designação geral dos sub-
stitutos de todas as cadeiras feita pela 
congr•egação da escola, no primeiro dia 
do anno lect.i 1 o, e sob proposta do 
professor elfecti vo da cadeira. 

§ l." Do mesmo modo serã 1 in terina-
mente preenchidas as cadeiras que va· 
garem, ate que sejam definitivamente 
providas. 

§ 2.0 A nomeação dos substitutos rAa-
lisar-se-á sempre que o impedimento 
exceder de seis dias. 

Art. 223. Logo que se dê vaga de algu-

1 

ma cadeira das escolas normaes, o re-
spectivo director mandará annun-
ciar concurso, marcando o prazo de 
90 dias para a inscripção do can-
didato. 

• 

Art. 22~ . Os professores substitutos per· 
ceberão uma gratificação igl_!al an or-
denado do substituído, e os in terinos, 
os vencimentos da cadeira. 

Art. 225. Nenhum professor das escolas 
normaes poderá reger mais de uma 
cadeira, salva a hypothese de interini-
dade ou substir.ui çãú, em que poderão 
reger duas ate o preenchimento defi-
n itivo da segunda . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 
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.-\.rt. 226. Os _professores tomarão posse In iciado na camara 
p ·rante o dtrector, apresentando o ti- dos srs. deputados 
tu1o de nomeação e tomando o com-
promisso de cumprir com honra e zelo 
os seus deveres . 

CAPITULO VI 

FISCALIZA ÇÃO, DIRECTORIA, CONGREGAÇÃO 
E SECRET ARlA 

Art. 227. A fiscalização das escolas nor-
maes compete ao Secretario de Estado 
da ln,truccão Publica, que a exercerá 
d~rectcl!nent o na Capital, e por interme· 
dto dos tn>pectores escolares, nas outras 
escolas. 

Paragrapho unico. A direccção dt-llas, no 
toC<cn ta ao ensino e regimen in terno, 
compete a u m di rector . qnP- velará pela 
disciplina e moralidade dos alurn'lOS 
e pelo cumpr11nento dos deveres dos 
professores. 

Art. 2i:8. Os professores constituirão 
uma congregação que se reunirá : 

1.0 Dois mezes antes da abertura das 
au las, para organizar o programma de 
pontos de ensino e submettol-o á appro-
vação de consP-lho superior da instru-
cção e para escolher os compend ias 
à 'entre os adaptados no districtos fede-
ra l e neste E;;tado ; 

2.° Cinco dias antes do enseramento 
das aulas para estabelecer o program-
ma de pontos para os exames; 

3. o Todas as vezes que íüc con vacaria 
pelo director ; 

4.0 A requerimento de t res ou mais 
professores ; 

5.0 Para eleger a 14 de novembro o di-
rector, o vice-director, o secretario e 
os substitu tos do secretario e dos di-
vers0s professores etiecti vos, sob pro-
posta destes. 

Art. 22\:1. A congregação cooperará com 
o director na manutenção da disciplina, 
e proporá as reformas e melhoramen· 
tos que convier intr·oduzir no ensino 
do estabelecimento. 

Art . 230. O ser viço do expediente da 
secretaria será desempenhado pelo 
professor que pela congregação for 
eleito secretario e a quern incumbe a 
guarda do re,.pectivo archivo. 

Art. 231. O dit'ector será substit uido 
pelo vice-director e, na falta deste 
pelo secretario . ' 

Art. 232. O secretario será substituído 
pelo seu substituto e este por quem se· 
guir- se em votação abaixo da sua . 

Pa rag rapho unico. Todos os eleitos to-
marão po ·se e prestarão compt'omisso 
p~ra.nte a congregação dos professores. 

• 
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lSIOrganiza a inst.rucç;:'ío Art. 233. O cargo de director e o de se-
publica do Estado. cretario serão exercidos sem gratifica· 

ção alguma, e a sua acceitação e obri-
gatoria para os eleitos, salvo o caso de 
p ro varem impossibi lidade por moles tia. 

Aet. 234. Para as despesas ann uaes da 
directoria e secretaria será consignada 
no oe-;:atmnto da eeceita e despesa do 
Estacto a quan tia in.Jicada na tabella 
annexa . 

§ J.o Havendo sobras dessa quantia se-
rão, a ju izo da congregação , applica-
das á c'Ompea de mobilia, de material 
escolar e de livros para a bibliotheca 
pedagogica da escola. 

§ · 2. 0 No fim de cada a nno lectivo. o 
director e o secretario darão conta do-
cumentada dessa appl i c~tção ao Secreta· 

I i rio de Estado de instrucção. 
§ 3. 0 Essa qu.,nti~. será entregue ao di-

rectoe ou a seu procurador em duas 
prestações semestraes . 

Art. 235 . Incumbe ainda á congrega-
ção resol ver provisoriamente os casos 
omissos nesta lei e no regulamento, 
ficando a sua decisão dependente de 
approva<;ão do Secretario do Estado, 
ou vido o conselho superior em mate-
ria attinente ao ensino. 

Art. 236 .. A congregação não poderá! 
funccionar sem que s .· reu na mais de 
metade dos seus membros. As suas de-
l iberações serão tomadas por maioria 
dos membt'OS presentes. 

Art. 237 . As deliberações da congrega-
ção, quando contrarias á opin tão do 
director, não obrigam á exe..:ução dellas 
sinão por decisão do conselho superior 
ou do governo, para quem o diréctor 
em taes casos recorrerá . 

CAPITULO VII 

DOS EXA:'IIES 

Ar t . 238. Fechadas as aulas e preen-
chidas as formalidades que forem esta-
belecidas no regulamento, começarão 
os exames dos a lumnos pela ordem es-
tabelecida pelo director. 

Ar t. 239. Os exames dos alt1mnos ma-
triculados serão finaes e de suffici encia, 
e versa rão sobre a materia explicada 
dueante o anno lectivo. 

Art. 240. Não podeeão ser admittidos á 
exame sinão os alumnos que tiveeem 

·frequentado assiduamente a au la , no~ 
termos do regu la.mento, e tivert>m me· 
r eciJo boas notas p:Je sua applicação e 
proced imento. 

Art. 24 1. No exame fi nal de uma ma-
teria deverá o examinando fazer uma 
p rova oral pratica, explicanJo nas 
a ula;; o pon to que tirar por sorte. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
do srs. deputados. 
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18 Orcraniza a instrucç:ão Art. 2-!2 . ~o:> exa mes finaes o exami-
publica do Estado . nan1o de veril provar que te m capaci-

dade para exercer o mag isterio. 
Paragrapho unico. Si, r orém , reYelando 

conhecimen to de uma materia, não 
mostrar aptidão para ensina i-a, será 
obr·igado a pra ticar nas au las prima-
rias a te qu e adqui ra capacidade profis-
sional ; e só en tão ser-lhe-á, conrerido 
o dip loma de professor -normalista. 

Os al umnos, porém. que ti verem obt ido 
app rovação em todas as materias do 
curso normal , ::,enJo, ent retantCI inra-
bi li tados no exame pratico final, pode-
rão, quando não quizerem repeLil- o, 
receber o diploma de « nor malista » 
sim plesmente, com o qual lhes d.Ssis-
tirá o Ji re ito, sem mais exame, á ad-
missão em qualquer cargo publico 
para cujo proYimento forem exigidas 
~ú me11 te habili ta ções em materias in· 
cluiclus no curso das escolas normaes. 

Art. 2-1:3. Os alum nos serão approvados 
com clis tincção , plenamente ou sim ples-
men te , con liwme seu merecimento. 

.\ rt . 244 Os que não revel:1rem bas-
tante co nhecimento, ou na hypothese 
elo paragrapho unico do art. 242, serão 
obrigados a repetir a materia, sendo-
lhes tiicultado req uet er exame vago da 
me:<ma, dentro do prazo de 4 mezes, 
contados do encerramen to da matricula. 

Ar-t. 245. São ex tensivas a estes exa· 
mes, no q ue ti verem app licação, as 
regras estabelecidas para os exaõ-.es 
dos cand idatos ás cadeiras das escolas 
noemaes. 

:\.et. 246. Du ran te o prazo da matricu-
la têm os a.lumnos o di reito de reque-
rer exame das mater ias ele qualquer 
rios tres primeiros annos, e ele, si fo-
rem a ppr-o vados. matei culae- se no anno 
immedia tc mente superior. 

Art 247. Aos a lumnos que concluírem 
o cu t'so nor mal com appf'o vação e que 
ti verem a necessaria capacidade pro-
fission al, confeeira o dirt:letor da escola 
um diploma que lhes dará direito ás 
van tagens desta lei. 

Art 248 . Como d istincti vo de clasRe, 
têm os professores das escolas nor-
maes e os diplomados normalistas a fa· 
culdade de usar de um a nel enci-
mado por um livro em que se engaste 
uma turq ueza . 

A ~· t . 249. Os .alum nos e alumnas das 
escolas normaes uzarão de um uni-
Lrme para o verão e de outro para o 
in verno, attendendo- se nos respecti-
vos modelos ás exigenc ias da hygiene, 
da economia e da maior sim 1Jicidade 
possíve l. Esses mode los serão propos· 
tos ao conselho supeeior pelos dit'ecto-
res das di versas escolas normaes, de 

OASER V AÇÕES 

In iciado na camara do.:: 
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acccordo com às condições peculiar~s da Iniciado na camat'a 
v ida e clima das r espectivas locali- dos srs. depu tados . 
dades. 

CAPITuLO Vlll 

DAS Y.\NTAGENS DOS PROF ESSORES l\OR:IL\· 
LISTA~ 

Art. 250. Aos professores normalista> 
assistirão as segu intes van tagens : 

l .a Pref'erencia para o prov imento de 
qualquer cadeira ; 

2 ." Nomeação para ellas indepedente do 
concurso ; 

3." Preferencia para a nomeação de in · 
spectores escola res ,. depois de tet'em 
exercido o magistee!O com re..:onhec1da 
com petencia ; . 

4." )fais 20 °/0 • sobre os venc1mentos do> 
pro lessul'es normalistas não habili ta-
elos, ele con forumlade com est.a lei e 
para os quaes vigorará a tabella an· 
nexa a ell a ; 

5.> Receberem metade c.los vencimentos, 
quando supprimida a cadeira q~e r~
gerem, provarem que a suppressa? nao 
roi motivada por c:ul pa sua, a te ser-
lhes desi gnada outt'a; 

Art. 251. Si para o peovimen to de u ma 
cadeiea Víl"a apresentarem-se dots ou 
mais profe

0
ssores normalistas , teeá pre· 

fet'encia para a nomeação : 
l.o O que exhibir no seu 9iploma melho-

res not<ts 1le approvaçao ; . 
2.0 Em igu:c lclade ele notas, o que estiver 

ha mais tem po diplomado ; 
3.0 Na hyvothese de i_gualdade de ten~ po 

o ma is velho em 1dade ou que ti ver 
maior família a seu cargo ; 

4. 0 t\a equivalenc;a das condi ções acima. 
o que re.,;idir ha mais tempo no Es-
tado . 

C.\ PITULO IX 

RE:IIOÇÕES, L!CE:\ÇAS , VE NC!ME:'\TOS E DE-
VERES DOS PROFESSORES 

Art. 252. Os professores só serão remo-
vidos a requerimento seu com ~> firmn 
reconhecida, sal v a a bypothese Je pro-
cesso rlbciplinar, em virtude de repre 
sen t.ações de auctoriclades ou ele cli ere 
de Jamilia, ou vidos os p ~ ofessores t-
de a.~cordo com o parecer do conselh.• 
superior de Instrucção Publica. . 

,\ rt. 253. As licenças remunet'adas >t' 
serão concedidas com metade dos ven -
mentos e precedendo prova de mo-
lestia : 

I Até um ~nno,p~ lo PresidentedoEstad0; 
li Até seis mezes, pelo Secretario de Es -

tado de instrucção ; 
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li! Até um mez, pelos directores dos es- In iciado na camara. 
tabelecimentos de ensino profissional dos srs. deputados. 
secundaria e superior aos professare; 
respectivos. 

Art. 254. As licenças sem vencimentos 
p~ra tratar de in teresse particular, se~ 
rao concedidas : 

l Até seis mezes , pelo Presidente do Es· 
tado; 

li Até tres mezes, pelo Secretario fie Esta· 
do da in strucç~o ; 

lii Até um mez, pelos directores dos es-
tabelecimentos de ensino profissional. 
secundaria . e superior e pelos inspe· 
ctores mnnJcipaes. 

Art. 255. Os vencimentos dos professo-
res e empregados da escolas normaes 
do Estado são os da tabella annexa. 
constituindo tres quartas partes o or·· 
denado e uma quarta parte a gratifica 
c;ão, para os effeitos das substituições. 

Art. ~6 . ~s dispos!ções . deste capitulo 
relattvas a remoçao e licenças são ex-
tensivas a todos os professores e empre 
g11.dos da Instrucção Publica. 

Art. 257. No regulamento que for ex-
pec~do para a .execução da presente lei, 
serao determmados especialmente os 
deveres dos professores publicas do Es-
tado. 

CAPITULO X 
DOS EMPREG.>..DOS 

Art. 258. Para o serviço interno das 
escolas n~rmaes haverá um porteiro e 
um contmuo, de nomeação dos di· 
rectores desses estabelecimentos na 
fórma que for determinada em ~egu. 
lamento, que tambem pr·overá sobre as 
as obrigações e direitos desses empre-
gados e penas a que ficam sujeitos 
competindo-lhes os vencimentos d~ 
tabella an~exa á presente lei, pelo 
modo app!Icavel aos professores. 

Paragrapho unico. Si em qualquer esco-
la normal houver servente ou serven-
teil , o respectivo sala rio será tirado do 
quota fjue na mesma tabella fôr des-
tinada para o expediente de cada uma 
das escolas. 

CAPITULO XI 
GABINETE, LABORATORIO, BIBLIOTHECA, 

MATERIAL ESCOLAR 

At·t. 259. As escolas normaes terão la-
boratorios e gabinetes de physica de 
chimica e sciencias naturaes, co~ve
nientemente preparados, conforme o 
typo adoptado nas escolas da Capital 
l"ederal, para o estudo pratico dessas 
ma terias. 

Art. 260. Um dos empregados do < sta-
belecimento, indicado pelo director, 
será encarregado da guarda e conser'· 
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vaç-ão do material desses gabinetes e Iniciado nâ camara 
laboratorios, de conformidade com as dos srs . deputados. 
instrucções dos professores dessas ma-
terias. 

Art. 261. Em cada escola normal ha-
verá tambem uma bibliotheca pedago· 
gica, contendo exemplares de todos os 
compendias adoptados pelas congrega. 
çõe,; e pelo conselho superior deste Es-
tado e do da Capital Federal; obras çie 
consulta sobre todas as materias ensi-
nadas no curso normal, e diccion'arios 
portuguezes e francezes. 

Art. 262. Para organização e conserva-
ção desses gabinetes, laboratorios e 
bibliothecas, assim como para o forne-
cimento de mobilia e material technico 
indispensaveis ás escolas normaes, será 
annualmente consignada no orçamen· 
to do Estado uma verba nunca inferior 
a 10:000$ cuja distribuição por aquel-
las escolas ficará ao esclarecido arbi· 
trio do governo. 

CAPITULO XII 
DISPÓSIÇÕES GERAES 

Art. 263. E' permittido a qualquer pes-
~oa requerer exames vagos das ma-
terias constitutivas do curso no~mal, 
afim de obter o diploma de professor 
normalista. 

Paragrapho unico. Estes exames de-
verão se eifectuar após os dos alumno~ 
mestre~ . 

Art. 264. Ao requerimento pedindo in· 
scripção para os exames vagos, deverão 
os candidatos juntar os documento~ em 
que prÇJ vem~oralidade, serem vacÇina-
dos e não sofTrerem molestia con tagiosa. 

Art. 265: Estes exames serão prestados 
por miteria!s, tendo-se em vista a de-
pendcncia logica das mesmas, cofifor-

, me a ihstituição do curso normal. 
Art: 266 ~ Os 'professores das escolas nor-

maes gosarf-o dos direitos e vahta'-
gens de que actuaJmente gosam, e de 
que ve~nhaJll por lei a gosar os l~ntes 
e professores do Gymnasio Mineiro, 
salvo da parte relativa a vencimeó.tos. 

Art. 267. No~ casos omissos nesta le1 se-
rãoobs~rvadas as disposições conger\eres 
da antiga legislação mineira sobr~ in-
strucçã'o pul]lica e da legislação fed~;ral. 

Art. 2681 Para o provimento das ' ca:.. 
deiras das e&colas normaes, creadas' por 
esta lei e n'ã,o preenchidas, terão pre:. 
ferencia os · professores actuaes da8 
mesmas escolas comprehendidos na di~
posição' do ·ah. 216, e aos dos extinctos 
externatos, que estiverem avulsos, si 
os mesrhos professores avulsos eram vi'· 
talicios: ou provarem que obtiveram 
suas nomea'ções para os externa'tos; 
mediante co.ncurso. 
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Paragra pho un ico . Nessas condições , Iniciado na camara 
quando a cadei ra a prvver·se fo r de dos srs. depu tados . 
mater ia iden tica á que e5ses pro t'esso· 
res jà. t i veeem leccionado, serão el-
les nomeados independentemen te de 
exame. 

Art. 269. Aos alumnos das escolas nor -
maes que se matricul aea m sob o regi-
men de disposiç-ões legaes anter io res é 
concedido, até o fi m de 1893, o direito 
de condu irem o seu cu rso noe mal pelo 
progea mma então vigen te. 

Os que não concluírem esse curso até o 
fim de 1893 serão obrigados, p:tra go-
sare rn das ,·an tagens r o~ pro fes~o re~ 
normalistas, a mostrarem -se, a ntes do 
exame pratico, fina l, hab ili tados em to· 
da-; as materias dcs quatro an nos do 
actual curso normal. 
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Secção II 

DO E :\'SI:\'0 AGRI COLA E ZOOTECII KI CO 

CAPITL' LO UNfCO 

Art . 270 . Com os recursos que na lei 
de orçamento do Estado forem oppor-
t unamente determinados, serão fun -
dados e mantidos dois instit u tos agn-
nomicos : u 1n no mu nicí pio da Itabira 
pela transfoemação proveitosa da Es· 
cola Agricoh que ora ahi custeia o Es· 
tado, ou tro no municip:o da Leopol· 
dina ; e dois institutos zootechnicos: 
um na cidade de Uberaba e outro na 
cidade da Campanha . 

Art. 271. Esses institutos têm por fim : 
1.0 Eleva!' gradati va mente pela instru· 
, cção techn ica o ni vel in tellectual da 

população ru ral do Estado, preparando 
agricul tores, veterinarios e industriaes 
esclarecidos pela acqu isicão de conheci-
mentos especiaes immecliamente utili-
saveis, t omados ás sciencias t\m suas 
applicações á agricul tura , á zootechni· 
ca e 'ás industrias ru raes conne:x:as. 

2.0 Estudar e tornar conhecidas as en-
ferm idades do nosso gado, as causas 
de estrago de nossa industria agrícola 
e pastor il e os melhoramentos adapta-
dos em paizes esteangeiros ; 

3.° Fundar museus de productos agrico· 
las e pastoris e promover a institui -
ção de exposições regionaes permanen· 
te::: . 

Art. 272. O CU !'SO será de tres annos e 
são preparatorios indispensa veis para 
matricula nesses institu tos : 

Portug uez (prat ico) ; francez (tradução); 
methematicas elementares; geographia 
ele Minas ; noções de geographia do 
Brazil e r udimentos de geographia ge-
ra l, noções de cosmographia. 

Art . 273. Nos inst itu tos agronomicos o 
ensino será dist ribui•lo pelas segui ntes 
cadeiras: 

lniciado na camara 
dos srs. depu tados . 

n) Physica, mecanica, meteorologia ; 
b) Clümica geral e ageicola ; 
c) Agrimensura; 
d) Botan ica, zoologia e geologia: 
(J Agronomia, machinas agrícolas e eco· 

nomia rural. 
Art. 274. Nos instituto;; zootechnicos, o 

ens no será distribuido pelas ·Seguin-
:tescadei ras : 

a) Physica e chimica ; 
b) Botanica e zootechnica; 
c) Veterinaria: 
d) Em prego industrial dos animaes e dos 

seus productos. 
Art. 275. Nestes institutos o curso de 

zootechnia será feito em todos os annos, 
e particularmente desenvolvido . quan-
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Organiza a instrucção to ao gado bovi no, cavallar, muar, fniciado na camara 
publica do Estado. ou v1n o e caprino. dos srs. deputadns 

Art. 2/G . Em todo~ os institutos o en-
si no sP r<Í. theorico e pratico, para o que 
serão elles dotados de ter re uos, mate-
rial, predio e animaes necessarios. . 

Art. 277. Os professores desses mstl tu-
1o ~ ~erão contractados pelo Presiuen:e 

do Estado, ll'entre prolissionaes nacio· 
naes ou estrangeir·os notoriamente co-
nhecidos e o tempo maximo do con-
tr<lcto se ra de seis annos, podendo ser 
ren~ vado. 

Art. 218 . Um dos professores será, por 
nomeação do Presidente do Estado, o 
director· de cada instituto e enc:arre-
gado de sua orga nização, propondo á 
approvação do conselho sup~rior os re-
spectivos rt>gnlamento e regimen~o .. 

Art. 279. Os pro lessores de cadu. mstt-
tuto, cujos vencimentos serão opportu-
narnente fixados pelo Congresso so b 
pr·oposta elo Presidente do Estauo, além 
dus deveres peculiares a seu cargo, são 
obrigados a : 

1.° Crear um museu; 
2.0 Redigir os annaes do instituto, os 

quaes serão publicados na folha offi.cial 
do Estado; 

3.0 Pr()ruover o estabelecimento de expo-
sições regionaes permanentes de prot,tu-
ctos da industria agricola e pa~toril. 

Art. 280 . Os alumnos, que completa-
rem cr.m approvaçào o curso de ca~a 
instituto, t·eceberão diplomas e terao 
preferencia em quaesquer pmvi mentos 
de carO'os ou commis~ões auministt·ati-
vas .qu~ exijam o conhecimento theo-
rico ou praLico de agronomm ou zoote-
chnica e fica.rão dispensados de quaes-
quer impostos estaduaes duran te qua-
tro annos, si iniciareml tiverem a seu 
cargo explorações de industrias agri-
colas ou Je creação, em condições de 
aperfeiçoa mento, a juizo do governo. 

Art. 281. Pat'a arquisição de terrenos 
e bem!eitorias prelimina.:es necessa-
rias, com desti no aos institutos de 
zootechnia e ao agronomico da Leo-
poldina, o governo fica desde Já a ucto· 
t·izado a fazer opet'ações de credito até 
a quantia tle\:l(l:OOu•, um terço para 
cada um estabelecimento, devendo apre-
sentar na pt'oxirna l'e un ião deste Con-
gresso planos e orçamentos de todas as 
obras a executarem-se e do custeio eles· 
ses institutos e do da Itabira, propon-
do tarnbem, com aud iencia de profis-
sionaes conceituarlos, quaesquer modi-
ficações que lhe pareçam convenientes 
no programma geral dos estudos e de 
organiza.;ão, comtantes dos artigos pre-
ceuentes, no in teresse de sua pr·a.tka'bi-
lidade , effi.cacia e possivel simplificação. 
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!8 jOr"'antza a instrucçiio Paragrapho unico. Para esse fim, e com 
puulica u:' Estado. re t'erencia aos inst itutos agronom icos, 

o governo p Jdera: en tmr em accordo 
com as carnaras municipa.es da Leopol 
dina e ltabira, no sentido de lhes ser 
entregue a administração, custeio e 
proventos rios estabelecimentos que fo-
rem organizados nesses mu nicípios ou 
confiar essa tarefa a empre~as mode 
ladas pela companhia Organizaçao A y r<· 
cola de Juiz de Fora,subvencionada pelo 
Estado, comtanto que, além dos mais 
favores a esta concedidos e durante o 
mesmo prazo decennal, o onus da sub-
venção annual do Esta•lo não ex..:eda 
de 30:000 para ambos os institu tos 
agrícolas, cada um dos quaes deverá 
dar inBtrucção profissional e mante r· em 
sP.us internatos gratuitamente, pelo 
menos, a dez alumnos pobres designa-
dos pelo governo. 

Secção a.• 
CURSO DE AGRI~IEKSURA 

Art. 282. Fica creado, annexo as es-
colas normaes de S. João d'El- Rey, 
Paracatu, Campanha e Diamantina , 
um curso de agrimensura, ( omprehen-
dendo as ~eguintes materias:- tri~o
nometria , topographia, nivelamento 
e levantamento de plantas. 

§ 1. 0 São preparatorios necessarios para 
a matricula neste curso : -portuguez, 
francez, ruathematicas elementares. 
geographia e noções de astronomia 
physica, sendo validos para a matri-
cu la os exames prestados nas escolas 
normaes e gymnasios do Estado. 

§ 2. 0 O ~urso de agrimensura é de um 
anno ; fica subordinado á direcção das 
referidas escolas normaes e o seu pe-
riodo lecti v o bem como os req u esi to:> 
para nomeação de professor serão os 
mesmos estabelecidos para ellas,- de-
terminando-se em regulamento o tem-
po destinado pat'a os trabalhos praticos 
de campo. 

§ 3.0 Aos alumnos que completarem 
com approvação o curso. será cDn te rido 
o diploma Je agrimensor, com n qual 
terão competencia p;tra a mt dição e 
demarcação d.e terras publicas e parti -
cul':.\res no Estado, po·lendo us.lr do 
disti nctivo que em regulamento lhes 
for designado pelo governo. 

Secção 4.• 

ENSINO COl\:li\1E:RCIAL 

Art. 283. O auxilio de 30:000$ consi-
gnado no n. 4.0 do art. 22 da lei mi-

OBSERVAÇÕES 

fniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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neira n . 19 ele 2() ele no,·embro ele 189 1, Iniciado na camara 
em fJ \·o r da Acarle;,úa do Coubn •,-c i• dos srs. deputados. 
de Juiz de Fura , tornar- sr- it effecti vo 
de3de que f'un ccionarem reg ulRt' lllente 
os CUJ'sos cle~se projectado institu to f 
será pe-rmanente , co1 n a clau:s ula de 
sel'em ahi man tido.-; gratuitamente 
pelo menos dez alumnos internos, po-
bt·es, ue:<ignados pelo Pre:sidl' n te do 
Estado que ma ndcná, se mpre que ju l-
g ue conwniente. fi scalizar a rPgulari-
t·iuade e effkacia du ensino n;; quelle 
e:s tabeled men to , c mdi •.;<io dcL per ma-
nencia da su bvenção. 

8 ! 0 Os al Ltrn no:s que , aexpen>as doEs-
tado , fizei·cm com app :·ovaç·ã.u plena c• 
CUI'SO da clcade,n ia do Com,;<ercio pode-
ri:io ser ap l'o'·eitados p2lo go,·ern o para 
regerem cadci J"as J e en:si no com merc'a I 
theo l'iL:O c prat it.:o que seriiu annex<~s , 
cumo cur:<os especi aes, ús escol as nor· 
maes da Capital, 1Jbemba e 11ontes 
Clat·os, com os venci mentos e ma i, 
Yan tagens elos p rofes:-or'PS destas e ' b-
seJ"va.da:s a.s cond i<;ues que forem oppor· 
tuna.men te estatuídas em regulame11LO. 

il 2. 0 Quando app,t reçn m requ eri men t. i' 
de dois ou ma is desses dipL maci os pela 
Academia do Cornme1·cio , pretendendo a 
mesma ca deira ele qu e tl'ata o pa ra-
gi·apho an terior. o go,·erno p t'efiwirá: 
- 1:· o que exibir melhot·es notas de 
lt<J.ui l! ta.;il o e procedi mento; ~-·, ent 
igualdade de notas, o que ti vet· dip lo-
ma mai:s a nt tg·o ; 3.•, n::t hypotltest 
ele Sêrem d::t mesma cl·lta os d ip lo mas, 
o mais ve lho em idade ou que tenha 
maior fam il ia a se u cat'go ; 4°, na 
eq ui valenc ia de todas essas condições , 
o que re~i dir a mais tempo no ,Es 
t ado. 

Secção~.· 

CAPITULO I 

ENSI;'\ 0 SUPERIOR 

EsC·Jla de Pharmacia de Ow·o P reto 
DA ESCOLA E SEUS FINS 

,\r t. 284. E" man t ida a Escola ele Phar· 
macia Je Ou ro Preto , destinad a a pro-
porcionar a instrucção necessaria e 
s utficie n te a toJas as pe~soas , sem di-
st incção de nacionaliuacle ou sexo, qu e 
aspir·am a p,·o!ls;:ão ele pha rmaceuti co . 

Ar t. 285. E' de sua co mpeten t.: ia con fe-
rir di plomas ele pharmaceutico e exa-
minar profissionaes tbrmadus no es-
trangeiro, afim ele lhes ser permittidv 
exercer a profissão no paiz. 

Art. 28f\. Haverá um vice -directnr qm 
substitui rá o director em suas faltas e 
impedimentos. 
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C.\PlTCLO li 

DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO, DO PESSOAL E 
MATERIAL DE ENSINO 

Ar.t . 287. O curs•J profissional , que é ele 
tres annos, comprehende as seguinte;: 
ma·erias, que serão ensinadas com par-
ti cula r applicaç-ão it pha rmacia e à ma-
teria medica, pl'inci pa lmente a bra-
zileira, a cal'go de sete len tes cathe-
Jrati cos e quatro lentes substitutos. e 
elistribuiclas ela maneira ~eguin te : 

J.o AN:'-10 

J.a cacleira-physica medica; 
2." cad rnra-ch imica inorganica e noções 

de mineralogia e geologia. 

2 .0 Ai'\NO 

3.a radri ra -1Jotanica, no,;ões ele anato-
mia descr·ipti va e zoologia . 

4." cacleira-c ltimica organica e biologia. 

3° AN;'\0 

5." cadeira-materia medica,espeeial men· 
te a b t·asi leira e nüç-1ies de physiologia. ; 

G.a calleira-clJi mica analytica e toxico-
logia ; 

7." cadeira-pharmacologia. 
Art. 288 . P;l.ra o dPsenYolv iment0 do 

ensino expei·imental e instrucç-ão pra -
t ica elos alumnos, e para o traba lho ele 
pesq 11i sas scientifir:a-;. tera a Escola ue 
Phar macia os seguintes gabinetes e la -
boratorws : 

1.0 Gabin"te de ph ysica experimental ; 
2.0 Labora torio de ch imica itwrganica ; 
3.0 Gabinete de botanica e zoologia ; 
4.0 Laboratorio de cltimica organica e 

biolol)' ia · 
5 .0 Gabinete tÍe materia medica ; 
6. o Laboratorio ele ch imica analytica e 

tox icologia; 
7. 0 Officina de pllarmacia . 
Art. 289. Havel'á na Escola de Pltarmac ia 

uma bibliotheca que será franquead a 
aos lentes e aos alu mnos e be m assim 
a todas as pessoas decentes que qui -
zercm frequen tal-a . 

An tes de sua completa organização ~:iio 
haverá bibliothecad o re munemdo. 

O Jen te catl ted !'a.tico é o director elo 
laboratorio ou ga binete respectivo e 
r es ponsa vel d irectament.e pelo mate-
rial no mesmo existente . 

Art. 290 . Ha ve rá uma, 4.a série, facul -
tat iva, para aq uelles que. tendo termi-
nado o cu rso ele p ltarmacia, qui zerem 
cursar mai s um a nno e obter o titulo 

• -bacharel em sciencias na.turaes e 

OBSERVAÇÕES 

Ini ciado na camara 
dos srs . J eput<.tdos. 
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pharmace uticas-a qual se comporá Iniciado na camara 
das seguintes materias : - mineralo- dos srs. deputados 
gia , geologia, botanica, zJo!ogia, ma-
teria medica e medicina judiciaria. 

Paragrapho un ico. Os lentes substitu-
tos, emquanto não houver lentes espe-
ciaes, alem dos deveres que são iühe-
rentes aos seus cargos, se encarregarão 
especialmente de leccionar a mineralo· 
gia e geologia, a a natomia descriptiva. a 
zoologia e a physiologia, assim como 
a chimica biologica e a analytica, dan-
do uma. hora de li.;ão diaria, mediante 
a gratificação de .. .. 

I Haverá mai s um lente para a cadeira de 
medicina judici'l.ria. 

Art. 29 1. O exame das materias dest.a 
4.• série será prestado perante uma 
commissão de cmco lentes . designados 
pela congregação da Escola de f'har-
macia, e constará de uma prova es-
cripta ou disser tação e de prova oral 
sobre cada uma das materias formu-
ladas em the:-es. ' 

§ 1.0 A dissertação escripta versará so-
1bre um pon to, sorteado dentre aquel-
es que forem com antecedencia for-
mu lados pela congregação sobre todas 
as materias tia ser.e, e podera ser im-
pressa, sendo concedido ao ca ndidato . 
para apresentai-a, um p('azo nunca su· 
perior a tres mezes, a contar do dia 
em que for tirado o ponto ; todos os 
membros da commissão argu irão o 
candidato sobre a dissertação escripta. 

Sobre uma de suas theses farJ. uma pre-
1ecção de uma hora. 

§ 2.0 O candidato que tiver algum tra-
balho proprio sobre flora, fauna ou 
ther-apeutica brazileira poderá impri-
mil -o, mediante auctorização do go-
verno, si o julgar conveniente, na ty-
pogradüa do Estado e apresentai-o 
junctamente com a disertação; o me-
ri to deste trabalho serà aquilatado 
pela commissão examinadora e pelo 
governo e influirá na nota que ti ver 
de ser obtida pelo cand idato. 

§ 3.• Na prova oral, cada membro da 
commissão arguirá o candidato sobre 
uma das materias, durante o tempo 
que fôr determinado no estatuto da 
Escola ou em regu :amento. 

Art. 292. Desde que o candidato seja 
approvado pela commissão examina-
dora e julgadora, ser-lhe-á conferido 
o titulo de - bacharel em sciencias 
naturaes e phar·maceuticas -, un1co 
que para os pharmaceuticos dará di-
reito a apresentar-se nos concw sos 
para lente da Escola de Pharmacia, 
devendo no referido titulo constar a 
nota da approvação obtida. 

Art. 293. Tanto os alumnos que com-
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publica do Estado. 
pletarem o curso de pharmacia d • Iniciado na camara 
data desta lei em diante , como os dos srs. deputados. 
pharmaceuticos diplomados em epochas 
anteriores, poderão ser candidatos ao 
ti tulo de-bacharel em sciencias natu-
raes e pharmaceuticas. 

CAPITULO lll 

DO DIRECTOR DA ESCOLA 

Art. 294. O director ela E;;;cola de Pilar-
macia, assim como o vice-director, serão 
eleitos biennalmente de entre os lentes 
pela congregação. 

Art. 295. O clirector e o presidente da. 
congregação, assim como das commis-
sões em que figurar no caracter de len te. 

Art. 296. Ao director incumbe : 
1.0 Presidir e dirigir todas as sessões da 

congregação. 
2.° Convocar a congregação, não só nos 

casos expressamente determinados, 
como naquelles em que, ou por delihe 
ração sua, ou a requerimento de qual-
quer lente, feito por escrip to e com 
declaração do objecto da convocação, 
o julgar neces~ario, marcando o dia e 
a Lora da reunião, J e forma que evite, 
sempre que tür possi vel, a interru-
pção dos trabalhos Pscolares. 

3.• Transfer·ir, em circurnstancias gra-
ves, para outra occasião, a ~eunião da 
congregação já convocada, ainda no 
caso em que ella de va verificar-se em 
epochas certas, e suspender a sessão 
quando se torne indispensavel esta 
medida, dando em qualquer das hypo-
theses, immediatamente, parte ao go-
verno dos mo ti vos de seu procedimento. 

4.• Nomear comrnissões, quando o objecto 
dellas for de simples solemnidade, ou 
não Jor de expressa competencia da 
congregação. 

5.0 Assignar com os lentes presentes as 
actas das sessões da congregação e a cor-
respondencia official, asstm como todos 
os termos e despachos lavrados, em 
nome ou por deliberação da mesma con-
gregação ou em virtude desta lei ou por 
ordem cio governo. 

6. 0 Executar e fazer executar as decisões 
da congregação, podendo sobrestar na 
sua execução si as julgar illegaes ou 
injustas, do que dará immediamente 
parte ao Presidente do Estado, ao qual 
compete neste caso decisão definitiva. 

7.• Determinar e regular o servi..,o d 
secretaria e da bitliotheca e providen-
ciar sobre tudo quanto for neces~ario 
para as sessões da congr gação, cele-
bração dos actos e serviço das aulas, 
gabinetes, laboratorios e officinas phar · 
maceuticas. 
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publ ica do Estado. vezes que lhe for possi ve l, ao · actos 

e exert:it.:io; e~cohres e Yel ar pela boa 
Ot'dem e andamento elos mesmos . 

9.0 Prnmover o apel'feiçoamento dos la-
l.Jot-a tot·ios, gabinetes c offici na phar-
maceut:ca , bolicitanclo do go\·erno ou 
pt'O!JOndo à congregac;ão as providen-
eias que não e.; t i \·erem nas Süas attri-
bu iç<-les. 

lO. \'éli1r pela obsernm cia desta lei e 
pl'opor ao go \·er:JO t ud'l quan to Jor 
cond ucente ao apedeiçoamente do en-
sino e ao rigimen da Escola, não só na 
parte ad ministrativa que lhe é perten-
cen te, co mo ainda na parte scientifica, 
de \·endo nrste raso ou vir previa:ne n-
te a congt'ega<;ão. 

11. Exen;c t a policia no r ecinto da Es-
cola, procedendo pelo modo prescrip to 
nesta lei e nos regu lamentos appro-
Yaclos contra os que per turbal'em 
a ol'Jem, e cmpt'egat· a maior vigilan-
cia na manutenção dos bofls cm•tu mes. 

12. Suspendet' a té oito dias, com priva-
ç-ão dos vencimentos , todos o empre-
gados da Escola, a exrepção elos lentes. 

13. Conceder aos empregados de que 
tra ta o numero an te;·io,•. dentro de um 
anno, a te 15 dias el e dispen:;a do se;· vi-
ço, sem pt'ejuiw dos seu-; venci mentos . 

!4. Propor ao PrP-sidente elo Estado a 
noméat;ilo elos empreg-ado~, cujo provi-
me ntO não depender ele concurso. 

15 . ~Ja•Hiat' J~l.zet' as d e~pesa s auctori-
zadas por lei ou orueltadas pelo Presi-
den te do Esta,lo . 

16. Attés tar a íollia mensal de f,·equen-
cia e cumpr imento ele cleveees dos len-
tes e empl'egados da Escola. 

!I . Encena c d lãri:onnente o poiltJ dos 
Jen Lo>.<, no tãntlo a Cal La dos que deixa-
r em de comptteecer ás horas marcttdas 
no horario . 

18 . De ~el'Ít' juramento ou affil'ma·;ão e 
dar pos:>e aus lentes e mais em!Jrega-
dos . 

19. r\ pl'e;;en tar ao !;residente elo Estado, 
no fi m elo anno lecti\'O, um relatol'io 
circumstanciaclo sobre toclos os traba-
lhos da Escola e occurrencias mais im-
poi'tantes . 

20. Prestar ao governo todas as informa-
ções que lhe fo re m exigidas. 

CAPlTCLO IV 

DOS l\IE)IBROS DO )!AG!STERIO E DOS CON-
CURSOS P ARA OS LOGARES DE LEJ'\TES 

Art . 297. São con;;iderados membros do 
magis terio os act uaes lentes ela escola 
e os substit utos no exercido elas sub-
stituições. 

OBSERVAÇÕES 

rniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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18 Organiza a instrucção :\.rt. 208. Só poderão ser lentes da Es-
publica do Estado. cola de Pharmacia os med icas ou phal'· 

maceuticos lega lmente habi litados. 
Art. 20J. Os rn .;mbros elo magister io só 

perderão seus logar·es si forem co n-
demnaclos nos termos dos ar tio-os da 
presen te lei. o 

Art .. 300 . Kenhum ~en te poclel'i reger 
etlect1vamente ma1s ele uma cadeira . 

Al't . 30 !. Os lentes serão nomeados pelo 
Pl'es ulente do Estado e só depois ele 
provarem as suas haiJ ili ~ ações em con-
cul'~O ef!'ect ua•lo perante a maioria ela 
cong t·egaçilo ela Esco la . 

Art. 302. Para ser ad mittido a concur-
~o pam qualquer elos Jogares de lente, 
e neces~a r1o qu e o candidato esteja no 
exerci cio de se us direitos c i \·is e apre-
sen te diploma de medico ou ph;tr rria-
ce utico, valido seg undo as leis da Re-
publi ca . 

Art . 303 . As proYas elo concurso, par:1 o 
Jogar de len te, consis~em: 

!. 0 Em um:l. prova e~cri pta ; 
2. 0 Em uma prelecÇ'ão oral esturlada · 
3.0 Em uma pro\·a pratica ; · ' 
-1. 0 Em uma prelecçii.o oral de impro\'iso: 
5 o Em argui<;ões pela congregação ~o-

bre os aSSLlmpto~ elas proYas oracs 
e escriptas . 

Paragr-aplto uni co . O director ot'O'ani-
zará uma li.<ta com os no1nes de todos 
os candi Lla tos habilitétclos e a remetterá 
ao Pre~id e n te do E:;tado, que nomeará 
de p r-efe1·encia, segundo a Ol'dem da 
ela~~; tkação: 

CAPlTCLO V 
DOS LE:\TES SUBSTITUTOS E PREPARADORES 
Art . 304. Havera na Escola de Pharm a-

cia quatro l"n tes su bstitutos e outros 
tantos preparadores , medicas ou p '1 ar-
maceut1cos, nomeados pelo Presiden te 
do Estado, mediante co11 cur ;o. 

Paeagrapho unico. Os len tes substitutos 
e preparadore8 serão distribuidos pelo 
modo seguinte : um paeJ. cada an no e 
um especialmen te pam a cadeira de 
pharmacia . 

Art. 305. Os lentes substitutos e prepa-
radores serão con;:;er vados emquanto 
bem servil'em e só perderão seus loo·a-
res nos termos tios al'tigos. . . o 

Art. 306. Aos candida tos ao Jogar ele pre-
p.lt'ador sào applicaveis as di:>posições 
do artigo r·elativo as habil itações par·a 
os concur;os ao Jogar de len te, e fica m 
sujeitos a concur so si pretenderem o 
loga l' de lente. 

J Art. 307. Para o logar ele lente substi-
tuto e preparador, •J concurso se ef-

1 fectuari perante os len tes do anno ou 
secção respectiva, sob a presidencia do 
director, e consistira : 

OBSERVAÇÕES 

[niciado na camara 
elos srs. deputado~ . 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

18 Organiza a instrucção !.0 Em uma prova escripta ; 
publica do Estado. 2.0 Em prova oral estudada ; 

3. 0 Em uma prova relativa a todas as 
cadeiras de anno ou secção. 

§ ! .0 .()candidato ao Jogar de lente sub-
stituto e pr·eparador especial de phar-
macologia fa rii concurso perante uma 
commissão composta do lente da re-
spectiva cadeira e ele mais dois len-
tes desigtlados pe!a cungregação, sob a 
presidencia do dir-ector, e, alem das 
provas escri pta~ e oral , estudada e pra· 
tica , seriL arguido sobre a prova escrJ-
pta e oral pela commissão dos exa-
mi nadores. 

§ 2. 0 A nomeação dos professores pelo 
Presiden te do E$tado se fará de confor -
midade com o disposto no paragrapho 

• unico do art. 415. 
Art . 308. Os bntes substitutos prepara-

dores acompanharão as li;,:ões theoricas 
e os trabalhos praticas dos lentes a cu-
jas secções pertencerem, auxilia ndo-os 
no que for mister e tendo sob sun 
guarda e conservação todo o materia l 
tech nico existente nos gabinetes ou la-
boratorios a seu cargo. 

CAPITULO VI 

DA AmfiNISTRAÇÃO 

Art. 309. O director •erá au xiliado na 
admi nistração da Escola pelos funccio-
nar-ios: 

O secretario, que será o chefe da secre-
taJ'ia da Escola e o secretario da con-
gregação; 

O amanuense ; 
O bibliothecario , quando estiver organi-

zada; 
O porteiro ; 
O continuo; 
Os serventes em numero de quatro. 
Art. 3 10. O secretario e o blbliothecar io 

serão nomeados pelo Presiden te do 
Estado. 

Art.. 3!1. Os demais fu nccionarios de 
que trata o artigo . . .. serão nomeados 
pelo Preside11 t. · do Estado, mediante 
proposta do dil'edor. 

Para~ra ph o unicJ . Os serventes serão 
nome.~. . to:; pdn tlirector. 

CAPITULO VII 

DO REGIMEN DA ESCOLA 

Ar t. 312. Os trabalhos da Escola prin-
cipiarão no dia 7 de janeiro e termina-
rão em fins de outubro. 

Dentro desse prazo deverão ser feitos 
todos os exames e actos escolares. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 
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s. s. J(. 

18 ' r:;an1za a ms•.rucçao 
publica do Estado. 

.c\ rt . 31:' . A 18m do peri0do das fpri a>, 
comprehendido ent1 e o encerramento 
e a aoortura das au'a~, ser;;o fe,. i r do ~ 
os Jo~ingo.~ . os dia~ de carnaval, atL· 
quarta-feira de cir>za , os de festa na-
ci.onal ou estaooal. 

Art. 314. Terão livre in g-resso nas au-
las theoricas os alumnos matriculados 
ou não matricu lados : nos laboraw-
r ios, porem, o ilJ czres'o só é mrmitti -
do aos matriculaik~ ou aos não ma-
tri_cu l~dos que pagarelJl tax'1 igual á 
pr1me1ra pre~tação de m'lt,"icula, con-
stante da tabe 'la aanexa, sob a Iettra 
B, a qua l lhes será 1evada em conta 
por OC::!asião de pre,:arem OU opectivo 
exame. 

Ar v. 315. A frequencia e obrigatoria 
para os a.lu mnos ma;r ie:u •ado'-, não po-
tlentlo ~er admiWúo á exame o que 
der dez faltas . não abonadas ou qua-
re!1ta j u~;ifiradas . 

Paragrapho unico. O alumno e obriO"a -
do a responder ás a"gui t:ões do le~te 
ou de quem suas vezeg fizer . 

Ar t. 3 16. A' matricula na Eg,..o!a de 
Pharmacia só seriio a:.:mit~;rl03 os indi.-
viduos que apL"e~enLarem cerLidõe3 de/ 
approvação nog exameJ de pchu g- uez, 
fc~nc6z, ari thmetic~. , ~ l gebra ~ geome- 1 
tr1a elementar e n, ,_v'· ,~ r t ·:_;')nJme-
tria, elementos de pby1>ica, c11im ira 
e historia natu ral , prP,.;ac;.os no Gy-
mnasio Nac;onal, ou e·n ou:ros esta-
belecimentos a elle equiparaCo~ . 

Art. 317. Haverá duas ervchas de exa-
mes, começando a pr:meira do dia 1.0 

de outubro em d.ian te, e a segunda do 
dia 1.0 de fevereiro em diante . 

Art. 318. Nenhu m candidato, alumno 
livre ou matriculado ou prolh~io..,a l es-
t rangeiro, ~em que ten ba pa:;o no the-
80uro do Estado a taxa cvnstA nte da 
tabella annexa sob a letra B, será ad-
mittido a exame. 

Art . 319. Nenhum alumno da Escola de 
Pharmacia matriculado ou livre, ou 
profissional estrangeiro poderá reque-
rer exame tle 11m armo, sinão depois 
de ter sido a.pp1·ovado em todas as ma-
terias do an no anteri.or. 

Art. 3'20 . Os alumn'J ~ não matriculados 
assim como os profissionaes dioloma-
dos por instituições esLrangeiras· pode· 
rão requerer exames li vres, satisfei-
tas as condições exigidas na peesente 
lei. 

Paragrapho unico. A prova oral sera 
vaga e o lente arguirã sobre qualquer 
assumpto referente á materia. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na ca'flara 
do srs. depuü· :io.s . 
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CAPITULO V IIl In iciado na camara 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 321. Fica o Pre5iriente do Estado 
auctorizado a despender annualmente 
a quantia de quatro co ntos de r f' is 
(4:000$), para o custeio dos laborato-
rios e arquisição de instrumentos e ap-
parel h os para os gabinetes . 

Art. 322. Os vencimentos do pessoal do-
cente e administrativo constam da ta-
bella a nnexa, sob a lettra- A. 

Art. 3':23. Os emolumentos relativos ao;: 
diplom as, bem como às taxas de ma-
triculas e de exames, constam da ta-
bella- B. 

Art. 324 . São garantidos premios aos 
le~ tes que escreverem compewlios que, 
merecendo a approvação da congre-
gação e conselho superior e do gover-
no, sejam adoptados na Escola . 

Art. 325. O director da E;:cola, ouvida a 
congregação dos lentes, expedirà um 
regimenw interno. 

Art. 326 . Os casos omissos na presente 
lei sPrão resolvidos como ma.teria re-
gulam r.ntar pela congregação e sub-
mettidos á approvação do Presidente 
do Estado . 

Art. 327. Fica em vigor o reg . expe-
dido para execução da lei n. 3732, no 
que nC•o ti ver sido alterado pela pre-
sen te lei . 

Art . 3·28. Os lentes darão diariamen tP 
hora e meia de l ição. Os de pratica 
clarão duas horas , conforme fôr deter-
minado em rPgulamento, que poderá 
modificar o horario como convier ao 
melhor methouo de en~ino . 

Art. 329. Perderá metade dos venci-
mPntos" lente que não preencher com 
a lição o horario a que é obrigado, sal· 
vo motivo justo. 

A mesma di~posição é appl:cavel aos len-
tes ~ubstitutos e preparadores . 

Art 330. Emquanto não estiver comple-
ta e organizada a bibliotheca da Es-
cola, serà dispensado o respectivo bi-
bliothecal'io . 

Art. 33 1. Os concursos serão feitos , sem-
pre que fór possível , em presença do 
Presidente Estado ou de p·~ssoa de sua 
confiança, para esse fim nomea.da. 

Annexo unico 
DIPLOMA DE PHARMACEUTICO 

ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

Estado de Minas Geraes 
Em nome do governo do EstaLlo de Mi-

nas Geraes. eu, F .... . . director da Es-
cola de Pharmacia de Ouro Preto , 

dos srs . deputados . 

ANNO DATA ASSUMPTO 

1891 31 de novembro 18 Organiza a instrucção 
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usando da auctoridade que me confe · 
re a lei e te ndo presente os termos de 
exames prestados pelo cidadiio I" . . . . . 
nawral de . . . filho de ... nascido a ... . 
ma ndei P:lssar este diploma qP e lhe 
clara dtret to de exercer a protissii.o d.,. 
phannaceutico em todo o ter-r tto!'io da 
RP.p ubli ca , de conrvrmidade co m O> 
decretos ns. 3072 de 27 de maio de 
1882, 8930 de 9 de junho de 1883 e 
aviso do ministerio da Instrucção Pu -
blica , Correios, e Telegraphos de 30 de 
março de 189 1. 

O director , 

O pharmaceutico 

Nome Jo portador do diploma. 

TABELLA-B 

Lente . . . . ... . . . 
Secretario .... . . 
Lente substituto 

preparador ... 
Bi'1liotnecario . . 
A .natw ense ... .. 
PoPtei t'O .... .•. 
Con tiuuo ...... . 
Taxa ele matri-

cula .. ... . . . . 
« « exame 

Emolumentos de 
diploma .. .. . . 

Certificado d e 
exame ou de 
qualquer do-
cumer t,, exis-
tente na se-
cretaria . . . . . 

OR D. 

3:600.' 
:>:9~1) . 

2:000$ 
1:500 .. 
1:200$ 

900$ 
630$ 

GRAT . 

1:200, 
"50~ 

1:000$ 
500$ 
400$ 
300. 
2 10$ 

Titulo V 

CODIGO DISCIPLINAR 

CAPITULO UNICO 

TOTAL 

4:8008 
" :000$ 

3:000<:: 
2:000~ 
1:600:3 
I :200$ 

840$ 

408 
40$ 

100$ 

5$ 

FALTAS DOS PRCFESSORES PUELICOS; PEl\'A S 
A QUE FlCAi\1 SUJEITOS 

Art . 3:::2. O professor que faltal' á aula 
sem causa justifica9a pe,·derà os venci-
mentos . 

Art. 333. O que justificar as faltàs e;om 
attestarlo de molest.ia em su a pes>oa ou 
em pes~oa de sua f<t milia perd eni, me-
tade d11s vencimen tvs, si as fa ltas não 
excederem de trinta successi vas em 
um anno. 

Paragr-apho unico . Além deste nmtlero 
deve o professor ped ir lice nça, e, si o 
nãv flzer, peruerà todos os lenr; imen-
tos,alt:m da pena em que J>ossa inc01'rer. 

OBSERVAÇÕES 

Ini ciado na camara 
dos srs. deputado<. 
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18 Organiza a instrucção Art. 234. As faltas de que trata o arti- Iniciado na camara 
publica do Estado. go anterior serão respectivamente dos srs. depu tados . 

abonadas pelos directores, reitores e 
inspectores locaes , mediante attestado 
medico ou docllmentos equivalentes. 

Art. 335. lndepen,·entemente de do-
cumentos serao consideradas justifica-
das até tres faltas por mez . 

Art. 336. Os professores que faltarem 
ao cumprimento dos seus deveres, in· 
fri nginrlo disposições desta lei ou do 
re;su:amento e r~gimento interno,ficam 
sujeitos ás penas de : admoestaçãa ; r e· 
prehensão ; m ulta de 10$ até 50$ ; sus· 
pensão do exercício e vencimentos por 11.m 
a tres mez ·s ; dem issão. 

Art . 007. A pena de admoestação con-
sistirá em advertencia particular, es-
cripta ou verbal, feita pela auctori· 
dade compe~enLe ao -proí'essor que : 

§ 1.0 Por negligencia ou má vontade 
não cumpr:r bem os seus deveres ; 

§ 2.0 Instruir mal os alumnos ; 
§ 3.0 Exercer a disciplina sem criterio; 
§ 4.0 Deixar de dar aula 3em causa jus-

tificada por mais de tres dias em um 
mez; 

§ 5. 0 Infringir qualquer disposição do 
regulamenLO ou reóimento. 

Art 338. A pena de reprehensão sera 
imposta pelo Secreta rio tle Estado da 
Insrrucção Publica, por meio de nota 
enviada por e<~rip~o ao d.irector, rei-
tor, inspector municipal ou dis tr;ctal. 
aos professa re~ que reincidirem nas 
fa.ltas pelas quaes já tenham sido ad-
moestados quanJo por estas auctori· 
clade~ for communicacla áquelle a rein· 
ciclencia ela falta. 

Art. 0:..!9. A pena ele multa, de 10$ a 
50$, será irnposfa pelo Secretario do 
Estado da Instrucção : 

§ i." Na reincidencia de faltas pelas 
quaes os professores já tenham sido re · 
prehendidos ; 

§ 2.0 Quando deixarem de entregar, 
sem motivos jus•ificar'os, mappa~ e bo-
letins no prazo ma1·cado pelo reói· 
mento ; 

§ 3.0 Por infracção do programma e pla:. 
nos do ensino. 

Art. 340. A pena de suspensão será im· 
posta pelo Secretario de E<>tado, quando 
tiver in rormações dos direcLores, inspe-
ctores escola;·es e demais auctoricla-
des propostas ao ensino de que o pro-
fessor : 

§ 1." Reincidiu em faltas pelas quaes 
já tenha sido multado ; 

§ 2 ." Cont.ribu:u pa.ra approvac:ões in-
dev;das, em exames de alumnos ou 
ca.ndid.ato3 ao magi&terio ; 

§ 3.0 Da maus exemplos ou inculca 
• maus princípios aos alumnos · 
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18 Organiza a instrucção § 4.° Foi ar"uido dos crimes a que o co-
publica do E~tado. digo penal impõe esta pena; 

§ 5.° Falsificou a matricula a escri-
pturação ou a estatística escolar ou 
deixou de fa.zel-as. 

Art. 34 1. A pena de demissão Sf<rá im· 
posta pelo Presidente do Estado, sob 
proposta do ministro da nstrucção ao 
professor que . 

§ i." Já tenha sido suspenso tres veses; 
§ 2.° Fomentar immoralidade entre os 

alumnos; 
§ 3.° For condemnado por crime a que 

o codigo penal impõe a pena de per-
da do emprego ; 

§ 4. 0 Abandonar o exercício das fun-
cções do emprego por mais de trinta 
dias ; 

§ 5. 0 Estiver no caso previsto no 
art. 11 8 da Constituição do Estado . 

Art. 34? . As penas de multa, suspensão 
e demissão ~ó poderão ser applicadas 
depois do processo perante o conselho 
superior da Instrucção Publica, e me· 
diante parece r approvado pela maioria 
dos seu3 membros. 

Paragrapho unico. No caso de faltas ou 
crimes que offendam a moral, será 
o professor suspenso immediamente 
pelo director, reitor ou inspector, e o 
liwto será levado ao conhecimento do 
Secretario do Estado. que o submettera 
com as provas, ao juizo do conselho 
director. 

Art. 343. Os direc tor~s , r3itores e inspe· 
ctores escolares fica:n sujeitos ás mes· 
mas penas dos professores, impostas 
pelo Secretario do Estado, duplicada, 
porem, a multa. 

Art. 344 . Ao accusado será remet· 
tida copia da accusação e de todos os 
documentos que a acompanharem. 

Art. 345. O accusado remetterá ao 
con.selho superior a sua detesa escripta, 
no prazo de um mez. a contar do dia 
do recebimento das peças da accusação, 
podendo juntar·! he os documentos que 
julgar convenientes, ou poderá defen-
der se-se por si ou por procurador pe· 
rante o conselho. 

Paragrapho unico. No regulamento se 
d.eter·minará prazo razoavel para es5a 
defesa, devendo ser .levada em co nta a 
d1stancia da séde da escola a esta Ca-
pital. 

Art . 346. Em caso algum serão toma-
macias em consideração accusações ano· 
O ) mas, nem serão instaurados proces· 
so;; antes de ouvidos os conselhos es-
colares municipaes, districtaes ou con-
gregações. 

Art. 347 Da sentença do conselho su-
perior condemnando às penas de sus-
pensão e demissão haverá recurso ne-

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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publica do Estado. 
cr.ssaeio para o P resid ente do Estado, Iniciado na ca mara 
que deverá decid il·o no p razo de 10 dos srs. depu tados 
dt as. 

Pa ra!!ra pho uni co. Si o P residente não 
pt·onuncia r- se sobre o r ecu rso dura nte 
esse prazo, en ten de-se que elle confi r-
mou a sentença . 

Ar t . 348. Os 11rocessos fi ndos não po-
derão ser r es.tabeleciclos q ua nrlo con-
clui re m pela absolv iÇ<'ío do pr ol'essor . 

Art: 349. O conselho só p 1J et·i fun-
cciona r estando p resen te mais da me-
tade de seu'> m E' mbros . 

Ar t . 350. As di sposições deste codigo 
di~ciplinar são extensivag a todos os 
profr'>so re~ d'- e~eolas ,., ;notitu tos de 
ensino, creados e man t idos pelo Estado. 

Titulo VI 

RE\"ISTA DO E NSINO : - C01\!PEI'i DIOS E 
UT ENS l L !lOS ESCOfJAP.ES 

CAI' !Tl.:;:..O UNICO 

Art. 351. Fica creada um Revista rio F:n-
sino, destinada a promove i' o de:;:~nvol 
Yimento da instrucção e eol ucaçao no 
Esiado, a r eproduzi!' todos os acto'l offi-
cias a ellns cc•ncernen tes e a vu lga rt-
zar o conhecimento dos prccE's>os peda -
gogicos mais modernos e aperfeiçoa-
dos . 

§ J.o A impressão e adm inistraçfio eco-
nomica de Reois ta fica ra a cargo da 
Im pt·ensa do Estado, q tte terá a re-
speito escrip.tu ração especial. de ve~d o 
a pu blica<;io ser encetada no l. 0 deJa-
neiro de 1893 . 

§ 2. o A Revistf! ri o Ert.~ ino será ed i tacla 
mensal ou quinsenalmente. no fot·ma~o 
e com o numer o de pagtnas que fo r 
dcter·minado pelo governo em rPg ula -
mento ; sendo a resp·•c ti va as;igna tura 
obri ga t.oria pat'a toJos os p t·ofe,sores e 
mai"s ru ncctonar ios re mun erados da 
instrucção pu blica, não excedendo para 
elles de 6$000 annuaes. nem de IOSOOO 
par-a q uaesq uer ou tras P f'L'o;:~s. A todas 
as auctot·idade~ inspectoras do enstno 
no Estauo. collecti v as ou singul ares , 
a re me,Ra ela revista se rá g ratuita . 

§ 3 .o Seriw co lla boradore~ da r ev ista os 
proft>s;:orrs p ublicas do Estad o. fi cando 
sua rerlacção e revisão efl'ecrtvas a car-
uo de u m p rofessor do Gy m nasio. da 
ic •la Mal' mal ou da de Ph ~ r macia da 
Ca pital, que para esse fim for a nnual-
men t.e eleito pelos p ro fessores dc:sses es· 
tabelecimentos. O redactor -revisor re-
cebr rá cotn <1 gra t ificação por seu 
tra balho, I :000$000 an r.u ae;: , pagos 
em prestações mensaes , á vis ta ele 
certificado U.o direc tor da Imprensa do 
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E;tado de ter sido a r evista reg ular-
mente publi ca•Ja em o mez a que se 
referir· o cer tificado. 

Art. 352. Terão direito à publicação 
gratu ita de sua defesa na revist.:'t : 

I. Os p t·ofessores e demais funccionar ios 
da instrucção pu blica, processados ou_ 
conde mnaclos di sciplinarmente; 

li. Os candidatos que se julgarem in-
justa mente repro vados ou prejudicados 
na classificação, das provas em concurso 
ou exame. 

A ' redacÇ'.ào da revista imcumbe, exami-
na nJo ·prev ia men te os autbographos. 
desses escrip tos, supprimir-lbes as de-
ma~ias inn uteis ou incon venien tes, e 
expurgai-os de qualquer expressão des-
COI" tez ou menos acceitavel. 

Ar t . 353. O governo estabelecerá e a n-
nu nciará premios a a uctores de t raba· 
lhos d idacticos que, em concurso, fo-
re m a•lopta dos para compendio das es-
co las prima rias e que se tornarão pro-
pr·iedade do Estado. O julgamPnto do 
concurso caberá ao conselho superiot' 
da in~trucçã,o publica , observados os 
p receitos e formal idades que forem es-
tabelecidos em reg ula mento especial, 
a fi m de assegurarem a mais esru pulosa 
justiça nas decisões . 

Pat'agrapho 1.0 Esses premias poderão 
vartar ele 1 :000$ a 4:000$000 para cada 
compendio, conforme a importancia da 
mate t·iêt, não excedendo de 20:000$ o 
total delles. Os compendias devem 
versar so bre todas as materias lecci-
onadas tt<tS esco las tu·banas. 

Pal'ngrapho 2.0 Quando , sobre o mesmo 
objecto, fo, em ofierecidos mais de qua-
tro trabq lhos de auctores di ffe rentes, 
os qu e forem classifica !os logo após os 
p reteri dos , l.JOderão obter. si o merece-
re m, um segundo premio, nunca su-
perior à qua r-ta par te do valor do pri · 
meiro . Nesta hypothese, será elevada 
até 25:000$ a des pesa ma xima de que 
trata o paragrapho p l'ecedente . 

Art 354. AdoptadJs defini t ivamente os 
co mpendias a que se re fere o art. an-
tel"ior, o go verao mandará imprimil-os, 
tl en t l'o ou fóm do paiz, em edições 
st.e r-eoty padas , nunca inferiores a 50 
mil exemplat'es cada uma, reservados 
o cl icl!es para subseq uentes tira-
gem. 

§ 1.• Com destino a cada uma escola 
publica pri maria do Estado serão re-
mettidos semestralmente tantos com-
pendias das di versas ma terias nellas 
leécionadas, quantos fore m julgados 
precisos á vista dos mappas de frequen-
cta . O respectivo professor, responsa vel 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado n a camara 
dos srs. deputados. 
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por esse dPposito, com assistencia do Iniciado na camara 
impector ou do com elho de inspecção d.os srs. deputados. 
local, fará distribuição gratuita dos 
compendias no começo do anno lectivo, 
aos alumnos r-econhecidamente pobres 
e que como taes figurem na matricula . 
Aos que não forem pobres e a quaesquer 
outras pos.;;o!!s os compendias serão ven-
didos pelos preços que o governo pre-
viamente fixar. 

§ 2. 0 A distribuição mencionada no § 
acima constará de acta especial, que 
servü·cí. opportunamente de descarga a 
responsabilidaue do professor pelo legal 
destino dos livros. 

§ 3.0 De accôrdo com a mesma acta serão 
'Liradas ües relações dos meninos pobres 
(com referencia d~' S nomes de seus pais, 
tutores ou protectores)a quem forem da· 
dos os compendios,para :serem: duas ve- . 
zes affixadas na porta de entrada da es-
coia e na da egreja matri z ou capella da 
localidade, sendo a terceira enviada 
sob registro à secretaria do Interior. 

Art. 355. Aos professores publicos pri-
marias serà, tambem, semestralmente, 
feita a remessa precisa de papel, pennas 
lapis e tinta para a distribuição gra-
tuita desse~ utensí lios pelos alumnos 
pobres das suas escolas, e na acta e re-
lações de que tratam os§§ 2. 0 e 3.0 do 
artigo anterior, se fará igualmente re-
ferencia d~~~(L distribuição, cabendo á 
inspecção iocal atte nder á,s reclamações 
justas que appareçam acerca de quaes-
quer omissões, irregularidades ou 
abusos que se dêm nesse serviço. 

Art. 356. Para occorrer ás despesas com 
a acquisiÇc'io dos compendias e utensilios 
re feridos nos ar '.igos precedentes, con-
signar-se-á annualmente no orçamento 
do Estado verba nunca inferior a 
50:000$000, cujas sobras, quando se ve-
rifiquem, irão r eforçar o fundo escolar 
creado por esta lei. 

TITULO VII 

PREDIOS E MOBILIA PARA ESCOLAS PRIMA-
RIAS 

CAPITULO UNICO 

Art. 357. Durante dez annos, a contar 
de 1893, fica o governo auctorizado a 
fazer em cada exercício financeiro, ope· 
rações de credito até a somma de 
330 :000$ annuaes, destinada à constru· 
cção de predios para as escolas pri-
marias·do Estado e acquisição de mo-
bilia para. as mesmas, tudo pelo modo 
adian te determinado. 

• 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a insti'ucr;ão § 
vublica uo Estado. 

1.0 Nos exercícios finan :::eiros de 1893. 
1894 18!:15 e 18\:J6 serüo construidos o" 
predios escolares ' nas cidade~ e vi ll as, 
tri nta Pm cada anno, e no• exercteiO" 
tle 1897, 1898, 1899 , 1000, 190 1 e 19U2 
os elos actuaes districtos , nas re~pecti · 
vas sédes, sendo em cada anno edifica-
dos ta ntos p t'edi os qua ntos corre~pon
tlerem i sexta pJ.rte tios districtos, e 
nunca menos de cento e cinco por 
anno. 

§ ::>.o A" designação das cidades , vi llns e 
uistrict"s onue tenham de se reali ~a r 
essas construcções , pre~uerá accortlo 
com a respectiva camar<t mu nici pul. 
que deverá contribuir com a metaue 
da despe:;a a fazer- se com esse sel'-
vi~o e at:q uisiçào da mob lia neces:::a-
ria a caua. esco la, t uuo de con!orm i-
daue co m as plan:as tlesi gnaçào de lo-
cal, orçamentos e instruc<;ões, nas cre· 
tar1a das Obras P ublicas do E:;tad o. 
p>dendo as municipR lidades . qu ando 
quei i'am, ser encarreg<luas ua execu· 
çclo das obt·as, unm vez que se obl'i · 
g uem a eiiectual-as nas condições ue-
te i'Illinadas e prazo esti pulado , que 
não deverá exceder de um anuo. 

§ 3.0 Tan to para as escolas urbanas 
como para as distt·ictaes, os pt'euios se-
rão di vididos em quatro classes qua n-
to á importancia maxima de seu custo. 

A- Para as escolas urbanas sf:rão con-
struiclns em cada um dos quatm annos 
mencionados no§ t.o os seguintes p re· 
dio:; :-dois de 1.• ctasse; custo mi:ixi -
mo 50:GOO. cada um; cinco de 2.• 
classe ; custo maxirno de 34:000$ cado 
um ; dez de 3.• cla~se ; custo maximo 
de 20:000. cada um ; e tr·eze ele 4." 
closse ; custo maximo de 10:000: · cat.la 
um. 

B- Para as escolas districtaes, em cad rt 
um elos an nos constantes do me8 mo 
§ 1.", serão construidos, pelo menos, 
C ·ntO e Ci llCO prediOS , H'IldO : - Jez dP 
I .a classe ; custo maximo de 10:000:3 
cada um; quin ze de 2.a classe ; cus1o 
maximo ue S:UOO caua um ; tr in ta de 
3• classe; custo maxirno de ti :OOO$ 
ca,Ja um ; e ci ncoen ta de 4 ." cla,sse ; 
custo maxim n de 4:0uO cada um. 

§ 4. o Os pre~·os refecidos no paragrap !10 
precede nte com preh P.nd em o tota l do 
re:: pnmabilidade do Estado e das mun i· 
ci p diüatles, ca bendo a estas uma me-
tade e áq uelle outra metade, co rno 
preceitúa, o pa t·agrapho 2.". não sendo 
UI'c~en <vla nenhu ma construcção p: [,. 
gov~ rno s~ m p1·evio C• mp romisso ri.Jr-
ma l e o·aran tia ua munic p.1. li daue re-
specü ~a , no sentido ue se di vit.l1rem 
igualmente os onus da obra. 

S. S. 25. 

OBSER. V AÇÕES 

Iniciado na camãra 
dos srs . depu tados. 
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18 Organiza a instrucção § 5.• No mez de outu~ro de cada an no. 
pubhca do Estado o go verno mandara annu nctar p tl la 

f<• lha official o nu mero e classes do, 
p redios escolat'es pa 1-a cuja C••nstru-
c-;ão conteibuirá nos termos d.·sta lei. 
e ã. vista, das peopostas que t iver da> 
c~mai'a.s muntci paes , no s.~ntir!o d· 
co ncorrerem i ~ ua lmente para ts•as edi 
fica<;ões, ou lhes com metterá , q uantl(• 
ellas assim queiram , a execução du ; 
obi'as. ou ma ndará pôr estas em hastll 
p ublica, de mo·lo a oer o ser viço ence-
t.>ldo no começo do anno seguin te e, an-
tes do fim delle, concluído. · 

§ 6.0 Quando as propostas das camarns 
para cada classe de predios a t on-
steuir-se, excederem ao numeeo d ~ 
si!rnado, t erão preferPncia as qu e fb-
rPm mai~ cerlo apresentadas ou as qu L 
offerrcere.m mais vant<~gens ao gover-
no, ficando as prejudicadas com prefe· 
rencia para o anno seguin te. 

§ 7. 0 As casas ce escolas das cidades e 
villas de verão ter de tres a seis sala-
para au las, conforme a <' l a~se a q11e 
perten.:erem, alem do vesti bulo. sala de 
e!' p er a. gabinetes reservado;; p~ !'B 
carla sexo, e com modo para o arcln vn 
e b; bliotheca. As casas de es~olas do-
districtos tPrão as mesmas accom moda · 
ções, mas somente de duas a tres sala• 
para a ul as, sendo p?lo menos uma 
para cada Sf' XO. Em qualquer . das es· 
colas, nas salas destmadas as aulas 
de meninas, poderão ser admittido;;: 
meninos até 12 annos de idade, si est. i 
ver· lega lrn en te_ permittida na localid.a 
de a co-educaçao dos sexos. 

3 8 .0 No planodas casas para escolas pri -
rnar:as. qu~ l quer que seja a cla;se del -
las, e dt> harmonia com a importancia 
e di memões do predio, se iuduirá a 
creacão de doi~ ppquenos e mo lesto• 
jard ins (para recreio e estudo,; botan i-
cos de hor ticultura e arboric ultura\ E' 
a de dois pateos pnra exercícios rali s-
thenicos ou gymnasticos e evoluções 
mili tares, sendo um jardim e um pa 
teo. divididos por gradis de ferro ou 
madeira. d e.~tinadc s aos al umnos e os 
outros ás a lumnas da escola.. 

§ 9.0 No mesmo plano, qne attenderã. ri-
gorosamente ás exig-encias de boas co n-
dições de hygiene. luz e ven l ila•;•~o . se 
proverá sob!'e o abastl·cimPn to de agu» 
nas e' c la.s para todas as ~ ppl ca~,:ÕH> 
nec~>ssarias , h a vendo, sempre q 11e fôr 
possível canaliza.l-a , torneiras p;tea mo 
in terno e la vatorio, e tanque~ de na-
tação . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
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1891 31 de dezembro 18,0rganiza. a inst.ruc<;ão Art. 3"8. Harmonicamente com o dis-

p ublica do Estado. posto no arti go precedente, e na ordem 
e for ma nelle estabelecidas, o governo, 
dentro do credito no mesmo artigo con· 
cedido. proverá sobre o fornecimen to 
de mobilia decente e a propriad a ã.s 
escola s pu blicas primarias de todos os 
municípios do Estado. desde que para 
esse fim as ca maras mun ic paes respe 
c ti vas concorram com a metade da 
despesa p recisa, cujo maximo é fixado 
na decima parte do valor de cada pre-
dio escolar. 

Paragr;~pho unico. O fornecimento da 
mobilia, cuja escolha e acqu isição o go-
verno incumbirá. á. pessoa competente, 
r ea I bar-se-á , para cada casa de escola, 
apt>nas termi ne a r espectiva constru 
cção, entendendo- se pllr mobili a , além 
dos bancos, carteiras, mesas, armarios, 
cadeiras de p rofessores, etc.-as lousas 
e p~dras para demonstrações ma the-

1 

maticas, mappas pari '3taes, globos geo· 
graphicos, livros didacticos, quadros 
commemorativos de acon tecimPntm 
memoraveis, photographias, gravura~ 
ou oleographias que recordem pe:'sona 
gens illustres e benemeri tos, ou repre 
sen tem factos e scenas cujo con heci-

• mento po,;sa despPrtàr no espil'ito e lll• 
coraçã o da in fa ncia ideas nobres 01 
sentimPn tos generows ; e ainda os sim· 
ples om atos das salas de aulas, jar·-
dins, pateos, etc., que possam contri-
bui:' para ~ornar a eacola alegre, apra-
zível e attrahente para os alumnos. 

TITULO V I I I 

CAPITULO UNICO 
DO FUNDO ESCOLAR 

Art. 359. Fica instituído o fundo escolar 
destiuado a auxiliar o desenvolvimento 
da instru cçiio do Estado, de conformi-
dade com a Constituição e sobre as se· 
guintes bases: 

.~ 1.0 O fundo escolar compõe-~e : 
a) Do producto das mul ta.s cobt'adas em 

vi r tude das leis, regulamentos e regi-
men tos da instru cção publica ; 

b) Da importancia dos emolumentos pa-
gos por certidões, nomPações, remoçõeO' 
e licenças. c dos descontos dos venci-
mentos. não s dos professores , como dos 
demais funccionarios da in;;trucção pu-
blica · 

c) DJs Jona t i vos e legados expt'essamente 
fe itos á instrucção; 

·l) Das quotas desti narias ao fundo esco-
lar, votadas pelo poder legislativo; 

.:) Das sobras que em cada exercício dei-
xarem as clilferentes verbas da despesa 
da secrttaria do Interior ; 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na cnmara 
do srs. deputado;. 
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18 Organi;.a. a i n , tr_u~ção f) De metade do producto da ven da dt: 
puuhca do Estado. tena s pu blicas e devolutas. 

§ 2. 0 A ú r·ecaua<;ão do fun uo escolar será 
Ce ita pelo t:1e~ouro do E" tado. 

3 3." A recei ta J f , c,e funtlo cera escri-
ptur;ttb e m livro e<pcc,al. 

§ 4 .0 i\en ilunH~ !]Uan"ia se di~L~ab iri d• 
rundo e~colar emquan to nii.o se e le •·ar 
aa V<.oiOI' nomi na l de fi .oon:nou , ral v H 

<~ p>~t' ta uev id<l a.os mun icipio.>, de con 
ti>rmi laue com o a rt. 11 2 e parm is~àn 
q ne tPII1 o EsLado de, com o nec ·s:n ·;, 
JOgtl d P. fundo ou da cai xa , u r, ili~ar · Sf> 
do fundo escoh r p H a (] u al q u edim. 

§ 5." Completad a essa q uan1ia, a meta· 
de ~era a pplic~da a a uxil ü,.r o E- ta cl , 
na'l cles pe"as da i n ,truc~;ão . A outr 
metade fi ca rá inta-::La a té Je no vo tl t-
tin gir a (] Ua ntia de 5.000:000$000 qw· 
serA. di viu ida ela mesma fôr ma e com .., 
m e~ ma a pplicação . E assim se procede· 
rá de enwo em diante . 

§ 6 ." Te rào pre:'erenci a u a appliea \1í O da 
p r irn e ,r a quota rl.P. 1.600:000;-(iUOO : 

I." A const.ru cçào de p r e rl ios e a acquisi· 
ção d" mobi lta e materia l technico para 
a.s ;,scolas pl'imarias; 

~ . " A d rffusào do t nsino profissional f' 
technicll; 

3.0 No pa gamento ao Estado do u1p it ~l 
e.illi'OS da opet·ação de crec.lito de qm 
trata o ar tigo . 

TITULO IX 

CAPITULO UNICO 

DO ENSINO P ARTICULAR E MUNICIPAL 

Das subvenções 

. .\r t . ::!60. E' completam en te li vre a pw· 
t icu l.;r es ou ass•,cia<;êies o ensino pri-
m u·io, sec un•iar io, sup <Jrior e teclmi-
co. 

. \r t. ::!6 \. 0' p rofessor es OU di rertOrP~ 
ri o~ e~ t~ belecimen tos par t icul a res de en · 
Fi no p ;·imario, que a cl mittire m meninos 
Prn id a• le escola r, são obr·1gados, sob 
p ena da multa de 20$ a IOOS, , a : 

1." Ter livros ele matricula e ponto di a -
ri o para registro das falhas dos a lu· 
mnos; 

·~.o Remetter trime~tra I mente um mappa 
da freq 11encia co m espe<.:ificação dos n o-
mes dos alumno; e dos responsaveis 
pela sua edu cac;ào ao conselho escolar, 
e ou tro a:1nualmen te ao conselho su pe-
rior. 

\r t . 362. Os pr·o fessore~ e directores ele 
q naPsq ue r e~ta he ltlcime n tos p Htrcula -
r e.; de erl ucação e ens ino sãu ubr·igaJ os, 
sob pena de ;nu1ta de 20$ a lOV' - a : 

OBSERVAÇÕES 
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1." Communicar ao com elho escolar, ao 
co nselho su p ~r i o r e á r Ppal'tiçào centraI 
da inst,·u cção, na Ca p ita l, a in ,l all ação 
e encerramen to de seu s estabelecimen· 
t •S; 

~. " Man tel- os em condições h ygienicas; 
!." Fra n!J ueal ·os ás vi;i[as das a uctori-

d<Ldes p t'o postas ao ensino publico e do 
delegado ue hygiene ; 

4." H.Pme tter mt- n :>almente á r epartição 
centra l de instru çií.o, na Capital, o re-
s um o da f'r·eqnen cia dos alum nos . 

\r t . 3()3. E' ter m inan temente proh ibida 
em qu a lquer est" bP!eci mento a aJopção 
de li vros e com p'\n·Jios condemn ado~ 
pelo consP!ho su ]Je t'ior, comu con tPnd o 
dou trin<t con ti'ar ia á moral, sob pPnH 
de incorre rem em mul ta de 100$ a 300$ 
os p1'ofessrores ou ili i'ectores. 

Art. 36 L Os estabelecimen r.os particu la -
res de ensi n1 podem ser sub ven ciona-
do~, tendo p!'eleren cia : 

i." As scola> de inst ru cção p r imaria 
onrle n ào h ou ver esco la p ubl ica ; 

~. " Os es tabelecimen tos de ensino te-
cbnico; 

3.0 Os jardins de infancia , diri g irias por 
sen hor as, para educação dos menores 
de 3 a 7 anno~ . 

4.n Os Rsy los de educação de cegos e 
s ut'do~- mudos ; 

'J ." As escolas de traba lhos ma nuaes do 
gPnet'o da de Naas dos instit u tos Sa1e· 
s iano' e ou tros . 

Ar t. 36'>. Aqu elles qu e solicitar em taes 
subvenções deverão p rovar: 

i. " Que est.es esta belecimentos funccio-
n a.or• ha mais de um anno; 

~ . " Que dão instrucção gra tuita a mais 
de dez alu mnos ; 

3." Que os prt>di 0s em que funccion am se 
acha m em boas condi ções b yg ienicas; 

4. " (Si fore m escolas primaria s) q ue só 
ensinam as materias ob r·i gato l'ia~; 

5.0 Que for'a m en tregu es o~ mappas de 
que tra ta o a rt. 100 , n. 2 . 

Ar t. 3l'l6 . As condições dos ns . I, 2. 4 e 
5 serão p rovadas por meio de a Ltesta-
do' rlo com elho esco l ~. r do d istrictc e, 
na falta deste, pelo m ais v isin ho ou 
p elo inspector escola r . 

Art. 367. A.> condições do n. 3 provadas 
por aUrstado do delega do de hygiene 
do mun icípio, e. na fal ta, p··lo conselho 
esco la,r ou in:;pecto r escola r . 

.\ rt. 3118 . Será s u sp~nsa a su bvenção , 
quaJhlo : 

1.0 O Pst:tbelecirn ento de ixar , ilurante um 
trimesti'e, de ser fre quen tauo por dez 
a lumnos ao m enos ; 

2." O profr.sso r ou di rector incor rer em 
a lg1 1m dos casos de sus p&nsão ou de-
m issãco tios p t'o!essores pu bllcos ; 

OBSERVAÇÕES 
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publica tio Estado. 
Art . 369. A sub venção será de 30$000 [niciado na camara 

mensaes para as escolas primarias. dos srs. deputados. 
Par<~gra pho unico. Quando o numero de 

a lurnn os fôr superior a dez, se addicio-
nari a quota de mil réis mensaes por 
cada a lumno que exceder de dez, até 
p erfazer a quantia de 50$000, que não 
será excedida. 

Art. 370. Os peofessores e directores de 
estabelecimentos particulares, que re-
quererem sub \·enção, são obrigados a 
rnantel·os dur·ante o tempo em que 
fo r·em subvencionados. 

Art. 371 . Os e>:tabelecimentos municipaes 
de ensino serão subvencionados com a. 
m eta tle das despesas feitas com o pro-
fessorado, qua ndo um anno depois de 
crearlos. se ver·ificar o bom resultado 
do ensino n elles ministrados, tenJo 
preferencia : 

a) a esco:a p ri maria estabelecida em loca-
lidade. onde não exista escola estadoal ; 

b) as cscol:ts a mbulantes primarias ou de 
trabal lios manuaes ; 

c) a s escolas dllminicaes ; 
rl) as escolas nocturnas; 
e) a s escolas technicas ; 
() Os estauelecimentos de que tratam os 

n s. 3 e 4 do .artigo. 
Paragrapho unico. Quando em um muni-

cípio a frPquencia das esc0 las p ri ma-
ria,; municipaes não tôr s upel'iol' á das 
estadoaes, durante um anno, a in<tru-
cção primaria fi~ará a cargo do municí-
p io. si este en tender conveniente. 

i\'esse caso o Estado lhe cederá fontes 
de rendas eq ui valen tes a 50 por cento 
da receita arrecadada pelas cvll c)ctorias 
em seu territorio e no prec~dentfl ex ~r
cicio, OLl lhes restituirá annunJmente 
qua ntia equiva len te áquella, qua ndo a 
pa ssagem des,;as fontes fór irrev l i:o:avel; 
passará tambem a pertencer ao muni· 
c i pio a rec"i ta do fundo escolar arreca-
daua em seu territorio. 

Art . 372. O governo, no regulamento, 
poderá determinar para os alumnos do 
Gymna~io Mi neiro etambem para os das 
eSC(•las normaes unifurmes simpl ~s . mo-
destos e apropriados ás estações do anno. 

Art. 373 . Logo que se organ ·zem as se-
cretarias de Estado, o actualedificio em 
que tunccionaa reparti ção de instrucção 
p ublica passará a ser occupado exclusi-
vam .. nte pelo externato do Gy mnasio. 

Par;•geaph'> unico . Tambem se annexa-
rá a es~e estabelecimen to a biblh>t lte -
cada Capital, e fi ca r á a ca rgo do re~pe
cti v o secreta rio, median te a gratificação 
de 400$000, de ve ndo aJuptu-se para a 
mesma bibliotheca o competente regu-
lamento. 
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l8 Organiza a instru::çi\o E m 7 de junho entra e~ 2.• dis-
publica do Estado. cussao por art1gos success1 vos. 

O art. I.• é approvado sem debate. _ 
,\. requerim n to do sr. Gomes Vallad<.Lo 

a di ~cus•ão é feita p w capítulos ou se 
cções, visto o projecto ser extenso. 

O st·. Mello Franco, por par te da com-
missão, funLlamenta e offerece o se-
guinte 

Requerimento 
Requeremos que se considerem como 

emendas suppres~i v as, á proporção q llP 
se discutir o projecto n. rg e seus arti-
gos, as disposições desse mesmo pro . 
jecto não contempladas nas emenLla5 
offerecidas pela commissão. 

~ala das sessões, 7 de junho de 1~92 -
V. M. Mello Franco -J. P. Xavier do 
Veiga -J. N. K ubitschek. 

Posto em discussão, é a pprovado depois 
de algumas observações do sr. Gome~ 
Valladão. 

A secção 1.•. artigos 2 a 22, do parecer 
da commissão, é approvada, sendo 
rejei t<.Lda a secção !.• do titulo I.• do 
projecto. 

A' secção 2.>, artigos 23 a 30, é offere-
cida,apoiada e posta. con,ju nctamente em 
discussão a seguinte emenda : 

« Supprima-se a secção segunda do ca-
pitulo 1.0 » 

Sala das sessões, 7 de junho de 1892. -
Antonio Ma rtin s. 

Encerrada a discussão, é approvada a se-
cção e prejudicada a e.men la . _ 

As Sêcções 3.a e 4.a, art1gos 3l a 44, sao 
successivamente approvadas, depois de 
algum debate. 

A' secção 5. ~ . artigos 45 e 46, são offe-
recidas, apoiadas e postas conjuncta-
mente em discus,;ão, as seguintes emen-
das: 

N. I 

Ao art. 45. Em vez de- serão eleito, 
pelas respectivas congreg~çães - di· 
ga-se: serão nomeados pelo Pres,dente d· 
Estadfl. 

Sala das sessões, 7 de junho de 1892. -
C. Alves, 

N. 2 
Depois da palavra- serão - ao artigo 

45 accrescente-se : u,nnualmente. 
Sa la 'das sessões , 7 de junho de 1892.-

V. M. 111. Franco. 
Encerrada a discussão, é approva.da a 

secção com a emenda n . 2, sendo re-
jeitada a de n. I. ~ , _ 

Ao capitulo 2.0 arts. 47 a 5;:>, e offe-
recida, apoiada e posta conjuncta.mente 
em discussão a seguinte emenda: 

Ao art. 48. «As mulheres maiores nas 
conuições do§ r.o e 2.0 .» 

OBSERVAÇÕES 

[niciado na camara 
dos srs. deputaJos. 
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18 Or ganiza a instrucção :\.o a r t . 49 . «A's mn1heres de que trata In iciado na camara do;; 
publica do Estado o ar t . 48 serão conle r idos títulos con-

te uuo ide ,,tica declara<;ã o.» 
Sala da~ sessões , 7 de junlJO de 1892.-

U. de lJ,·itto . 
B:nce rraua a discussão , é approvatlo o 

c<tpitu lo com a ementla. 
A dt~cus:;ão hca au iada pela hora. 
~nl 8 pruseg ue á '2.' ubcu:;são : 
Ao ca pitulo L.• do ti t,u1o 2 .0 , at"tigos 56 a 

77. é off<Jrt>c icla. apoiada e posta con· 
j u uct.a mente em dtscus::;ão a seg u inte 
emenda: 

« Sup!Jrima.-se o n.rt. 68 . » 
Sala dus sessões, 8 de junho de 1892. -

(;. de Brilln. 
Encerraua a di:;cussão, é approvarlo o ca-

pitulo, sendo rPjeitada a emr nda . 
. \o ca pit,ul o 2.• , a rts . 78 a 105. é 

off .. reci la , a!Joiada e posta cunjuncta-
tllente em dt :;c u~:;ão, a sPguin te<-' rn t:' nda : 

Art. V6 . E m vez de - !5 J e setemuro-
dig ..L- se : 15 de de~emb,·o e r.ü 15 Je no· 
vemb o a 15 de jrmeir ·J. 

Sup prima-se - q n: n ta~ · feiras . 
::-:ala das sessões, 8 Je jut.ho de 1892.-C. 

Alves . 
Encer-rada a discussão, depois de lon-

go dbb.t te, é a !Jprovado o referiuo ca· 
p ttulo 2.• com a emenda. 

Ao capirulo 3.", a r·t,gos 106 a 126 , são 
onereciJas , apo i:tclos ~ postas cunj un-
ctameute em discussão , as segumtes 
emenuas : 

N. I 

Ao art. 124. Supprima·se - e recipro· 
came nte . 

Sala Jas sessões , 8 de junho de 1892.- C. 
d e britto. 

N. 2 

Art. 109. «Os professores prov isori os 
servirão emquanto be m ser vi rPm e não 
1ot·en• requ eridas por normal tstas as 
rPSpccl,i v a < cade1 ras. » 

Sala das se~sões , 8 de junho de 1892.-
C. Alves. - S. R. 

N. 3 

Su pprimam-se os arts . 11 8 e 125. 
Sa la das sessões, 8 de junho de 1892.-

c. S na. 
Ence iTada a d iscmsão . e a pprovado o ca· 

vi tulo 3." CI •m as enwndas m. I e 2, 
sE- ndo rrjeitada. a de n 3. 

Ao capitulo 4 °, ar·ts. 127 a 135 (in r lusi· 
vé as t<~ be llas ,) são otfe r~cidas, a poia-
das e postas co ujun ct,a men te em t.ltscus-
são, as s~guintes ell1enJas : 

N. 1 
O art. 135 substitua·se por este: 

SrS. ll UH CO :o . 
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1891 31 de dezembro 

S. S. 6 . 

18 Organiza a instrucção «As escolas não serão installac\as nos di· 
pubhca do Estado. strictos, povoados e cidades, sem que os 

habt ta.nte8 offereça m predios em que 
funcc10nem e o material escolar indis· 
pensa vel ás mesmas.» 

Sala das sessões, 8 de junho de 1892. -
C. de Britto . 

N. 2 
Art . 133. Suprima-se a ultima parte. 
Sala das sessões , 8 de junho de 1892. -

C. Alves . 
N. 3 

Supprimam-se o art. 135 e seu paragra-
pho. 

Sala das sess)es , 8 de j unho de 1892. - J. 
P. Xav ier da Veiga. 

N.4 

Na tabella sob o n. J.o suppri ma -se a pa· 
lavra- norma1istas; supprima-se a 
tabella sob o n . 2. 

Sal a das sessões, 8 de j unho de 1892. -
Frederico Attgusto. 

N. 5 

Art . 127. Em vez de -os actuaes pro-
fessores - diga-se : os novos professo-
res. 

Supprima- se paragrapho unico do art. 
127 . 

Supprimam-se mais os arts. 128, 129, 130. 
Ao art. 132. Depois das palavras, - Em 

quanto os - di ga-se: novos , e o mais 
como no art. - S. R. 

Sala nas sessões, 8 de junho de !1892. 
- V. M. de Mello Franco. 

Encerrada a discussão, é approvado o 
capitulo 4.• 

São approvadas as emendas ns. 2. 3 e 5, 
rejeitada a de n. 4, e prej udicada a de 
n .I. 

Ao capitulo 5.•, artigos 136 a 139, é 
offerecida, apoiada e lJOSta conj uncta-
mente em discussão a seguinte emen· 
da; 

Capitulo 5.• Supprimam·se t odos os seus 
artigos. 

Sala das sessões, 8 de junho de 1892. -
C. Alves. 

Encerrada a d iscussão, é ap -,rovada a 
emenda su ppressi va, e portanto rejei-
ta•io o capi tulo. • 

A discussão fica adiada pela hora. 
En1 9 prosegue a 2. • discussão. 
Ao capitulo 1.0 do titulo 3.•, arts. 140 a 

149! são offerecidas, apoiadas e postas 
conJunctamen te em dh:cussão, as se· 
guintes emendas : 

fniciado na camara 
dos srs. depu.ados. 
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N. l 

18 Organiza a instrucção Emenda ao art. 148 . Redija-se assim : 
publica do Estado. «As disci plinas do curso serão distribui-

das por annos e fórma que em regu-
lamento fot• determinada.- S. R.» 

s~ Ja das sessões, 9 de junho de 1892 .. -
J. P. X . da Veiga . 

N. 2 

Artigo addit i vo ao capitulo 1.0 do titulo 
Ill: 

«Si, em virtude de nova organização do 
Gymnasiu Nacional, houver augmento 
ou diminuição de cadeira no plano do 
mesmo instituto, tambem serão har-
monicamente, supprirnidas ou ~reaJas 
iguaes cadeiras no Gymnasio Mineiro.~ 

-S . R. 
Sala das sessões, 9 de junho de 1892. -

J. P. Xav ier da Veiga . 

N. 3 

Emenda ao art. 146. 
Substituam-se os ns. - 6• e 7•- por : 6 ." 

De mathematica elementar . 
Sala das sessões , 9 de junho de 1892.-

R . L a_qôa . 
Encerrada a discussão, e approvado o ca-~ 

pitulo 1.• do titulo 3.0 com todas as 
emendas ao mesmo otferecidas. 

Os capítulos 2.0 , 3.0 e 4. 0 , arts. 150 a 176. 
são successivamente approvados serri 
debate . o art. 177 (das su bstituições) e approva-
do dPpois de algum debate. 

A's disposi ções geraes, arts. 178 a 188 (in-
clusive o modelo e a tabella), são offe-
reci-las, apoiadas e postas conjuncta-
mente em discussão as seguintes emen-
das: · 

N . 1 

O art. 188. Supprima-se. 
Sala das sessões , 9 de junho de 1892.-

C. de Brito . 
N. 2 

Na tabeHa : 
« Inspector de alumnos do externato. 
Ordenado Gratificação Total 
l :200$000 600 000 I :800$000 » 
Sala das sessões, 9 de junho de 1892.-

C:. de B r ito . 
N. 3 

:'.o ar t. 178. 
c O horario, uma vez organizado, não 

será modificado durante o anno 1ec1,ivo, 
si não .pelo governo, quando convier ao 
serviço , a requerimen to da congrega-
ção.» 

Sala das sessões, 9 de junho de 1892.-
C. de Brito . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
do srs. deputados. 
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N. 4 

18 Organiza a instrucção Emenda ás disposições geraes : 
p ublica do Est,ado. Supp r ima-se o art. 181. 

Sala das sessões, 9 de junho de 1892.-
A. Martins . 

N. 5 

Ao art. 182. Depois das palavras - no-
vembro de 1890 - accrescentem- se : l 
toda a legislaçéío federal relat iva ao as -
sumpto no que for applic,zvel . 

Sala das sessões , 9 de junho de 1892. -
V. M. llf. Franco . 

N. 6 
A' tabella: 
« Ao conservador do gabinete de scien-

cias physicas e naturaes do internato , 
depois que se organizarem esses gabi-
netes - 600 000. 

Ao reitor do internato - gratificaç-ão 
1:200$. 

Ao do externato - 800$. » 
Sala das sessões, 9 de junho de 1892. -

V. ilf. !oi. Franco. 

N. 7 

Suppei rna-se o artigo 187. 
Sala das sessões, 9 de junho de 1892. -

F,-eder ico Augusto. 
Encerrada a discussão, depois de longo 

debate, sãc> ap provadas as clesposições 
geraes , arts . 178 a 188, inclusive o mo-
delo e a tabella, com a~ emendas ns. 
3, 4, 5, 6 e 7, sendo :oejeitadas as de 
ns . I e 2 . 

Ao capitulo 1.0 do titulo 4.0 , arts. 189 a 
197, são otferecidas, apoiadas e postas 
conju nctamente em discussão, as se-
guin tes emendas: 

N . I 

Emenda. Art. 190. 
Supprimam-se :- e fica creacla mais uma 

na cidade de Arassuahy. 
Sala das sessões, 9 de junho ele 1892. -

C. A.lves . 
N. 2 

Accrescente-se onde con vier : 
« Art .. Quando uma ou mai~ carnaras 

municipaes se reunirem para o fi m de 
fundat·em - esccla normal - ficarão 
garantidos os mesmos direitos aos pro-
fessores nella diplomados, uma vez que 
seja o programma de ensino approvado 
pelo governo e seja o ensino feito sob a 
immet.liata fiscalização de accordo com 
esta lei - S. R . » 

Sala das sessões, 9 de junho de 1802. -
C:. Alves . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados 
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31 de dezembro 18 Organiza a instrucção Depois de longo debate, a discussão fica Iniciado na camara 
publica do Estado adiada pela hora. dos srs. deputados. 

Em 10 prosegue a discussão. 
Ao capitulo 1.0 do t itulo 4.0 , arts . 189 a 

197, são mais oft:'erecidas, apoiadas e 
postas conjunctamente em discussão, 
as seguintes emendas : 

N. 3 
Accrescente- se onde convier : 
« As escolas normaes que não tiverem a 

freq uencia pelo m'lnos de 50 a lumnos 
no curso superior, serão suppri midas. 
- S. R. » 

Sala das sessões , 10 rle junho de 1892. -
C. Alves . 

N. 4 

Ao art. I 90. Accre~cente- se - na cidade 
de Juiz de Fóra . 

Sal a das sessões, lO de junho de 1892. -
Costa Reis - .Anton io Ma. rtins - Camillo 
de Brito. 

N. 5 

« Art. Fica creada em cada escola nor-
mal do Estado e junto ao in ternato do 
Gymnasio uma cadeira de agricultu ra, 
noções de zootech nia e economia rural. 

O governo organizara o respectivo pro-
gram rn a distribuído pelo curso, que 
seeá de tres annos . 

§ J. o O provimento dessas cadeiras será 
feito median te concurso, para cuja 
admissão os candidatos deverão provar 
maiori•lade legal, nacionalidade brazi-
!eira, apresentarem certificados de 
!ll:ames de língua nacional,fra nceza,al-
lemã ou italiana, de mathematicas ele-
mentares, ou diploma de bacharel em 
sciencias ou lettras, ou de qualquer 
inst ttuto agronomico ou escola de agri-
cultura da Repu blica ou estrangeira, 
reconhecidas pelo Estado. 

§ 2.0 O go verno fica auctorizado a con-
tractar no estrangeiro, por meio de seus 
agentes ele immigração, professores di-
plomados de reconhecido merito e ca-
pacidade profissional, para o provi-
mento dvs lagares creados pela pre-
sente lei. 

Art. No prazo de seis annos, a contar 
el o dia em que 8e t ornar obrigatorio no 
Estat.Lo, crear-se-á uma cadeira de agri-
cultura na séde de cada municíp io. 

Estas cadeiras se dividirão em quatro 
classes e o curso será de tres an nos. O 
programma de ensino comprehenderá 
todos os ramos ele exploração agrícola e 
aproveitamento das terras e mais es-
pecialmente o estudo das culturas pro-
prias das respecti vas regiões. 

ANNO DATA 

rn g 
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1891 31 de dezembro 18 Oro-amza a instrucção Art. Os professores serão escolhidos em Iniciado na camara 
publica do Estado. concurso e tirados da lista organizada dos srs . deputados. 

pela commissão exa minadora, compos-
ta de um lente de chimica, outro de 
physica ou de sciencias naturaes e de 
tres agricultores intelligentes e prat i-
cos, nomeados pelo governo,que, em re-
gulamento, deter minarão a fórma e 
condições do mesmo concurso. 

Art. Os alumnos do curso de agricultu-
ra, e bem assim os das escolas nor-
maes, no acto da matricula, assign~~.rão 
compromisso de se dedicarem á carrei-
ra a que se destinam, ao menos duran-
te um decennio. 

Durante esse prazo é vedado ao governo 
provei-os em emprego de natureza di-
versa. 

Art. Os lentes contr·actados pelo gover· 
no ficam dispensados do concurso du 
rante o tempo do contracto que abran-
gerá sómen te o per iodo do curso. » 

Sala das sessões, lO de junho de 1892.-
Virgil io M. Mello Franco . 

N. 6 
« Quando qualquer municipalidade hou-

ver organizado estabelecimentos de en-
sino secundaria, segundo o plano das 
escolas normaes do Estado, poderá, ob-
ter do governo,por decreto,para aquel-
les estabelecimen tos, as prerogatrvas 
de que gosam as diLas escolas normaes. 
- S. R. 

Sala das sessões, 10 de junho de 1892 . -
V. M. M. Franco. 

Depois de longo debate encerra-se a dis-
cussão e é approvado o capitulo com 
as emendas ns. I, 3 e 6, sendo rejeita-
das as de ns. 2 e 4, e ficando para ser 
discutida no final do tit ulo 4.• a de 
n. 5, a r equerimento do sr. Mello 
Franco. 

0 SR . CARLOS ALVES declara ter votado 
contra a emenda que creara a Escola 
Normal de Juiz de Fóra . 

O capitulo 2.•, artigos lH8a202, é ap-
provado sem debate . 

Ao capitulo 3. 0 , art igos 203 a 210, são 
offerecidas, apoiadas e postas conjun-
ctamente em discussão, as seguintes 
emendas: 

N. I 

Ao artigo 203. Em vez de- em 15 de no-
vembro -diga-se : no 1. o dia util, de -
pois de 15 de novembro. 

Sala das sessões, lO de junho de 1892.-
Frederico Augusto. 
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N. 2 

31 de dezembro 18 Organiza a instrucção Ao artigo 203. Substituam-se as pala- Iniciado na camara 
pub!tca do Estado. vras - 15 de agosto - para : 15 de dos srs. deputados 

outubro. 
Sala das sessões, lO de junho de 1892.-

V. M. llá. Franco . 
Encerrada a discussão, é approvado o ca -

pitu;o com as emendas offerecidas. 
O capitulo 4.•, artigos 211 a 215, é ap-

provado sem debate. 
Ao capitulo 5.•, artigos 216 a 226, são 

offerecidas, apoiadas e postas conjun-
ctamente em discussão, as seguintes 
emendas: 

N. 1 

Supprima- se o ·§ 1. do art. 222. 
Ko ar t . 22, depois da palavra - igual -

diga-se : ao terço dos vencimentos . 
Sala das sessões, 10 de _' junho de 1892. -

Frederico Attgusto . 

N. 2 

Supprima- se o art. 21 6. 
Sala das sessões , W de junho de 1892. -

Antonio Martins. 

N. 3 

Em vez de - respectiva escola - diga-se: 
da Escola Normal da Capital, presidida 
pelo dwector e perante uma commissl7o 
especial do governo. 

Sala das sessões, lO de junho de 1892. -
C. Alves. 

Encerrada _a discussão, depois de algum 
debate, e approvado o capitulo 5.• com 
as emendas ao mesmo offerecidas. 

A discussão fica adiada pela hora. 
E m 11 prosegue a 2.a discussão. 
Os capí tulos 6.•, 7.• 8•, 9.•, lO.• e I!.• ar-

t igos 227 a 262, são successivamente 
approvaclos, depois de algum debate. 

Ao capitulo 12.•, artigos 263 a 269 (inclu-
SITe a tabella) s~o offerecidas, apoia-
das e postas conJunctamente em dis-
cussão, as seguintes emendas : 

N. I 

Ao art, 268 . . Em vez de - pr.ragrapho 
umco - diga-se: I.•. 

« § 2. • As cadeiras providas contra as 
disposições deste artigo ou da legisla -
ção vigente serão postas em concurso. 

§ 3.• Ficam mantidos os professores vi-
talícios, cujas cadeiras t iverem sido 
supprimidas pela presente lei, effectu-
ando-se a suppressão quando se der a 
va,ga, nos termos da legislação em 
VIgor . ~ 

I 
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31 de dezembro 18 Organiza a instrucção Sala elas sessões, l i de j unho de 1892.- Iniciado na camara 
puolica do Es tado. V. M. de Mello Franco. dos srs. deputados . 

N. 2 
A' tabella : 
« Gratificação ao director da Escola Nor 

mal da Capital . . . 800. 000 li> 
Sala das sessões, ll de junho de 1892. 

V. M. de Mello Franco . 

N. 3 
Supprima- se o art. 268 . 
Sala das sessões, l l dejunho de 1892. 

A . Martins 
N. 4 

Additivo (Para ser collocado onde con 
vier:) 

«Art. Aos professores de instrucção se 
cunclaria, lôra das horas das respectivas 
aulas, será pet'mi tt ido o exercício das 
ind:.:strias liberaes para que se mostra 
re m habilitados. S. R. » 

Sala das sessões , l l de j unho de 1892. 
Rebello Horta. 

Encerrada a discussão, depois de ai 
gum debate. é approvado o capitulo 
com as emendas sob ns. 2, 3, 4 e a de 
n. 5, hontem offerecida pelo sr. Mello 
Franco , na parte relativa ao compro 
misso que o salumnos têm de prestar 
no acto.da matricula em qualquer das 
escolas normaes do Estado. 

A emenda n . l. foi rejeitada na 3.• parte 
ficando prejudicada nas duas outras. 

O capitulo un ico da secÇc'io 2.• , artigos 
270 a 28 1, é approvado depois de algum 
debate, sendo rejeitadas todas as outras 
partes da emenda n. 5, offerecida ao 
capi tulo ! .• do t itulo 4.• 

A secção 3.•, artigo 282, é rejeitada de 
pois de algum debate . . 

A secção 4.3 , artigo 283, é approvada 
sem debate. 

Ao capit ulo J.o da secÇc'io 5. 3 , artigo 284 
a 286, são offerecidas, a poiadas e 
postas conjunctamente em discussão as 
seguintes emendas : 

N. 1 

Art. 286 . Transferindo para o capitulo 
3. ; depois do art. 296 . 

Sala das sessões 11 de junho de 1892. 
C. Sena 

N. 2 

Supprimam-se as palavras - ensino su-
perior - logo após a designaÇc'to da ca-
pitu lo. 

Sala das sessões, ll de junho de 1892. 
Xavier da Veiga . 

r r 
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N. 2 

18 Organ isa a instr·uc ção Encerrada a discus~ão é approvado o ca-
publlca do Esta do. pitu1o com as emendas olfereciJas. 

Ao capitulo 2.0 , artigo 287 a 293, são 
offerecidas, apoiadas o postas conjun-
ctamente em discussão as seguintn 
emenJas: 

N. 1 

Ao art. 287, 5.0 cadeira , onde se diz -
ma teria medica ...,.... accresce::tte-se : e the-
rapeutica. 

Sala d~ sessões, 11 de junho de 1892. -
C. Reis. 

Vão à me~a , são lidas, apoiadas e entram 
conjuncLamente ew discussão as seguin-
tes emendas: 

Ao art. 292 . Supprimam-se as palavras , 
depois do vocabulo - unico. - V. 

M . M. Franco. 
N. 3 

Capitulo 2.0 Da organização da escola : 
« Art. 287. O curso de pharmacia com-

prehenderà as seguintes cadeims, dis-
tribuídas por 3 séries correspondentes 
a 3 annos. 

P r imeira cadeira . - 1°. anno, physica 
medica. 

Segunda cadeira. - Chimica inorganica e 
noções de mineralogia. 

Primeira cadeira . - 2.0 anno, botanica e 
noções re zoologia . 

Segunda cadeira . - Ch imica organica e 
noções de chimica biologica . 

Primeira cadeira . - 3." anno, materia 
medica, especialmente a brazileira. 

Ch imica analytica e tox icologica. 
Pharmacia theorica e pratica . » 
Sala das sessões, 11 de junho de 1892. 

C. Sena. 
N. 4 

Art. 288. Como està, accrescentando-se 
depois de - labarator ios : « que fica -
rão sob a direcçüo e inspecção dos lentes 
das respectivas cadeiras .» 

Sala das sessões, 9 de junho de 1892. -
C. Sena. 

N. 5 

Art. 289. Suppprimam-se os dois ulti-
mas §§ desde - antes de sua - até o 
final. 

Sala das sessões, 9 de junho de 1892. -
C. Sena. 

N. 6 

Art. 290 . Supprimam-se as palavras -
• medicina judiciar ia. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado . na camara 
dos srs. deputados. 

ANNO 
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I 

DATA ASSUMPTO 

31 de dezembro 18 Organizaa instrucção 
publica do Estado . 
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« Paragrapho unico. A congregação de- Iniciado na camara 
signarà annualmente d'entre os lentes dos srs. deputadns. 
cathedraticos ou substitutos os que de-
verão se encarregar do ensino das ma-
terias da dita série, mediante a gra-
t ificação . » 

Sala das sessões, 9 de junho de 1892. -
C. Sena . 

Encerrada a discussão, depois de algum 
debate, é approvado o capitulo com as 
emendas ns. 1 e 2. sendo rejeitadas as 
de ns. 3 a 6. 

O capitulo 3°, ar tigos 294 a 296, é ap-
provado sem deba~e. _ 

Ao capitulo 4°, artigos 297 a 303,, sao 
o1l'erecidas , apoiadas e postas conJun-
ctamente em discussão as seguintes 
emendas: 

N. l 
Capitulo 4.•. 
Epigraphe Accrescente-se: «substitutos 

preparadores .» 
Ao art . 278. Depois do vocabulo-lentes-

accrescente-se : «e substit utos .:. 
Ao art. 300 . Depois de-'-lente- accrescen-

te- se :«ou substituto .» 
Ao ar t. 301 . Depois de - lentes- accres· 

cnete-se : «e os substitutos.~ 
Ao art . 302 . Depois de -lente- accres-

cente-se: «OU dos substitu tos. :~> 
Ao art. 303 . Depois de -lente-diga-se: 

.:ou substituto.» 
Sala das sessões, 11 de junho,de 1892.-

V. M . de Mello Franco . 

N. 2 

Capitulo 4•. Dos lentes cathedraticos e 
substitutos, etc. 

Art. 197. Transferindo para o fim e 
red igido do seguinte modo : 

«Fica mantido o provimento dos actuaes 
lentes e substitutos .,. 

Sala das sessões, 11 de junho de 1892.-
C. Sena. 

N. 3 

Ao art. 198. Accrescente-se depois de-le-
galmente habilitados : ou quaesquer pes-
soas que apre$etttarem titulo scientifico 
valido, cuja acceitaçáo ficará a jui~o da 
congregação. 

Sala das sessões, 11 de junho de 1192.- C. 
Sena. 

N. 4 

Ao art. 299. Em vez de- membros do 
magisterio - diga-se: lentes cathedrati-
cos e •ubstit«tos. 

Sala das sessões. 11 de junho de 1892.-
C. &na. 
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dezembro 18 Organiza a instrucção N. 5 
publica do Estado. 

Art. 303. Supprimam-se-prelecção oral 
e de improviso. 

O n. 5 diga se : «Em organização por uma 
commissão de tres lentes eleitos pela 
congregação sobre a ma teria das provas 
escripta, oral e pratica, sobre qualquer 
ponto da materia do concurso.» 

Sala das sessões , 11 de junho de 1892.-
C. Sena. 

Encerrada a discusão, é approvado o capi· 
tu!J 4.•, com as emendas ns. I, 2, 3 e 
4, sendo rejeitada a de n. 5. 

Ao capitulo 5 .0 , arts. 304 a 308, são offe-
recidas as seguintes emendas : 

N. 1 

Ao art.304. Supprimam·se as palavras que 
se seguem a - pharmaceuticos. 

Supprimam- se os arts. 306, 307, 1.• parte 
e§ 2.• 

Sala das sessões, 11 de junho de 189':2.-
v. M. M. Franco. 

Vão à mesa e são lidas as seguintes emen-
das : 

N . 2 

CAPITULO V 

Ao art. 304 e paragrapho unico. 
« Haverá na Escola de Pharmacia 4 lentes 

substitutos nomeadas pelo Presidente 
do Estado, mediante concurso, sendo 
um para cada. anno e um especialmen-
te para a cadeira de pharmacia.» 

Em vez de - outros tantos preparadores 
- diga-se : lentes substitutos preparado-
r~s.- S. R. 

Sala das sessões, 11 de junho de 1892.-
C. Sena . 

N. 3 

Art. 305. Supprima·se e diga-se : ao lo-
gar de lente substituto. 

Sala. das sessões, li de junho de 1892.-
Costa s~na. 

N. 4 

Art. 306. Supprima-se desde- e ficam 
sujeitos a. concurso -até o final. 

Sala das sessões, 11 de junho de 1892.-
Costa Sena. 

N. 5 

Ao art . 307. «Para o Jogar de lente sub-
sticuto o concurso versará sobre as ma· 
terias de cada uma das cadeiras da 
respectiva série com intervallo, a juizo 
da congregação, nunca excedente a 3 
mezes e constará das mesmas provas 
exigidas no concurso para os Jogares 
cathedraticos. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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1891 31 de dezembro 18 Organi~a a instrucç.ão Paragrapho unico. Para 0 provimento 

pubhca do Estado. das cadeiras que vagarem serão nomea-
dos os substitutos da respectiva série. » 

Sala das sessões, li de j unho de 1892.-
Costa Sena . 

i emenda numero I é apoiada e posta 

I conjunctamente em discussão, e as de 
ns. 2 a 5 não são acceitas pela mesa 
por ja se ter o senado manifestado a 
respeito, em votações an teriores. 

J Eecerrada a discussão. é approvado o 
capitulo co>n a emenda n. I. 

O capitulo 6. ·, artigos 309 a 311, é ap-
provado sem debate . 

A.ú capitulo 7. ·, artigos 312 a 320, é offe-
recida , apoiada e posta conjunctamente 
em discussão , a seguinte emenda: 

Emenda 

Ao art. 312. Em vez de-7 de janeiro-
diga-se : 1. · de outubro ; e em vez de -
fim de outubro- diga- se: de junho. 

Supp rima-se o final do art. 
Sala das sessões, 11 de junho de 1892.-

Costa Sena. 
Encerrada a discussão, é approvado oca-

pitulo e rejeitada a emenda. o capitulo 8.·, art igos 32 1 a 331 (inclusi-
ve o annexo e a tabella) , e os t ít ulos 
5. ·, 6.·, 7. ·. 8. · e 9:, artigos 332 a 373, 
são successi vamen te approvados, depvis 
de algum debate. 

Adoptado em 2.• para passar à 3.• discus-
são, vai o projecto com as emendas ap· 
p rovada,s à respectiva commissão. 

Em 23 é offerecido para ser submettido 
á 3. • discussão, acompanhado das se-
guintes emenda!: 

A commissão de instrucção publica 
apresenta redigido e impresso com as 
em 1nd·1s approvadas em 2.• discussão, o 
proj ecto de lei sobre a orga.nização do 
ensmo publico, e bem assim propõe 
novas emendas para 3.• discussão, 
que são as seguintes : 

N. I 
Ao art. 2.0 Depois de - particular -

a.ddite-se : sendo estes facultativamente . 
ln fine, depois da palavra - capital -

diga-sa : e dois do particular, sendo e$tes 
tambem fa cultativamente. 

N. 2 
Ao· art. 5.• Depois de- eleitos - diga· 

se : 1 or seus pares ; e supprima-se o 
resto do artigo. 

N. 3 
Ao art. 19, § 1.• n. IV. Em vez de-

instituição - diga-se : ramo. 
Ao§ 2.0 Depois de- escolas publicas-

diga-se : «e o uniforme dos alumnos». 

In iciado na camara 
dos srs. deputados. 
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de dezembro 18 Organiza a instrucção Ao § 5.• Em vez de- condemnar - Iniciado na camara 
publica do Estado. diga-se : « julgar da conveniencia ou dos srs. deputados. 

inconviniencia dos» . 

N. 4 

Ao art. 23 . Supprimam-se o artigo -
os - e a palavra- são- e accrescen· 
te-se no principio : « ficam cre 1dos 6 
Jogares :.. 

Substitua-se o final do artigo desde as 
palavras- na circumscripção- por 
estas outras : « de comformidade com 
as exigencias do ensino publico •· 

N. 5 

Ao art. 24. Depois de- ambulantes-
diga-se : «creados na presente lei.» 

N. 6 

Art. 26. Supprima-se. 

N. 7 

Ao art. 28. Em vez de- ser-lhes-á-
diga-se : « poderá ser-lhes :.. Em vez 
de -setecentos- diga-se: « seiscen· 
tos ». 

N . 8 

Arts. 29 e 30. Supprimam-se. 

N. 9 

Ao art. 57. Em vez de- 7 a 13 annos 
completos - diga-se : « escolar ». 

N. lO 

Ao art. 62. Supprima-se- rural- de-
pois de- cursos. 

In fine : em vez de - rural - diga-se : 
« districtal ». 

N. ll 

Ao art. 64. Supprimam-se as palavras 
finaes até - 15 de outubro - assim 
como os §§ do mesmo artigo. 

N. 12 

Arts. 65, 66 e 68. Supprimam-se. 

N. 13 

Ao art. 70. _Em v_ez de- serão - ponha· 
se a conJuncçao : « e ~-

N. 14 

Ao art. 74. Supprima-se o paragrapho 
uni co 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 25 
publica do Estado. 

Ar'. 75. Supprima.-se com os respe 
ctivos §§. 

N. 16 

Ao art. 78. Supprimam- se-ruraes, e-
superiores. 

N. 17 

Arts. 79, 80 e 81. Supprimam-se. 

N. 18 

Ao art. 82. Em vez de- 12- diga-se: 
10. 

Ao seu paragrapho unico. Em vez de -
a mixta se converterá em escola -
diga-se : -uma será do sexo masculino e 
outra. 

N. 19 

Ao art. 85. Substitua-se o resto do artigo 
desde- mínima- por estas outras: 
exigida por esta lei ; e bem assim o pa-
ragrapho unico. 

N. 20 

Ao art. 87. Depois de - perímetro -
accrescente-se : « fópa da cidade ». Sup-
prima-se o resto do artigo, desde a 
palavra- sexo - ex-::lusivé. 

N. 21 

Art. 88. Supprima-se. 

N. 22 

Ao art. 89. Supprima-se o final que diz 
assim : « para cada turma, etc. 

N. 23 

Ao art. 90. Supprima-se - ruraes ' 
em vez de- 2 tempos - diga-se : « 2 
secções » ; em vez de - 9 - diga- se : 
< 8 e meia», e depois de -3- diga-se : 
c e meia ». 

Ao paragrapho unico. Em vez de-
tempo- diga-se : «secção». 

N. 24 

Artigos !Jl, 93 e 94. Supprimam-se. 

N. 25 

Ao art. 97. Supprima-se o paragrapho 
uni co. 

N. 26 

Art. 98. Supprima-se. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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N. 27 

Ao art. 99, lett ra a. Em vez de - ru-
raes - diga-se : « districtaes " Suppri-
ma-se a materia contida sob a lettra b ; 
comprehenda-se entre as disciplinas do 
curso districtal- geographia do Esta-
do de Minas, elementos de geographia 
do Brazil . noções de historia do Estado 
de Minas e rudimentos de historia do 
Braz i!. 

Na lettra c supprimam-se - rural e, -
pondo- se no singular as palavras pre-
cedentes. 

N. 28 

Arts. !03 e !04. Supprimam-se. 

N. 29 

Ao art. !05. Antes de - por formar -
colloque-se a conjuncção <te». 

N. :o 
Ao art . !06. Supprimam-se- e contra-

ctados. 
N. 31 

Ao art. 107. Em vez de- nos artigos ... 
diga-se : « nesta lei ». 

N. 32 

Arts. 108 até !!4. Supprimam-o:e. 

N. 33 

Arts. 117 até 121, inclusi v é. Idem. 

N. 34 

Ao art. 121. Em vez de - o ordenado-
diga-se: « a metade dos vencimentos. » 

Supprima-se o n. 3.•. 

N. 35 

Arts. 122 até 126, inclusivé. Suppri-
mam-se. 

N. 36 

Ao art. 127. Em vez de - fôr- diga-se : 
«ti ver sido.:. 

N. 37 

Ao art. 128. Depois de- consideradas -
substituam- se as palavras seguintes 
até - districto - por estas outras : 
«urbanas as de vi !las e cidades» ; e ac-
crescente-se no fim do artigo : «e po-
voados .» 

OBSB:RV AÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

~:t 
- --· l 

1891 31 

DATA 

de dezembro 

r/1 o 
c::: 
[il ASSUMPTO 
~ 
::::> z 

18 Organiza a instrucção 
puolica do Estado . 

. 

- 215 -

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES .r r 

N. 38 Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

Ao art. 130. Em vez de - ruraes - di-
ga-se : «de po voado. :~> 

N. 39 

«Nas tabellas dê-se aos professores norma-
malistas de escolas urbanas I :800$, di· 
stl'ictaes I :400$ e de povoados I :200.> 

Em vez de - r uraes - diga- se ; cde 
povoado.» 

Substitua-se o n. 3. • assim : 
~Professores actuaes não habilitados na fór-

ma desta lei, os mesmos vencimentos 
acima com ded ucção de lO •f•·" 

N. 40 

Ao art. 135. Depois de - principaes -
accrescente- se : «e diversas.» 

N . 41 

Ao art . 139, in fine . Ac•!rescente-se: «que 
não farão parte da congregação. • 

N. 42 

Ao art . 143, n. 2. Supprima-se a palavra 
- districtaes. 

N. 43 

Ao ar t . 145. Accrescente- 3e : 
«Paragrapho unico. Na segunda quinzena 

do mez de fevereiro haverà outra épo-
cha de exames de sufficiencia e finaes 
para os que, por moti vo de molestia 
provada. não tiverem podido compa-
recer ás provas do fim do anno prece-
dente .» I 

N. 44 

Art . 152 § 2.•. Em vez de- regimento-
diga-se : «!'egulamento.» 

N. 45 

Art. 162, paragrapho u nico. Redija-se 
assim : «OS professores serão convida-
dos para as sessões da congreg~o e 
terão voto sómente quando se tratar 
de assumptos relativos ás suas aulas .:. 

N. 46 

Ao art. 170. Depois da palavra- arino-
accrescente-se «ou vidaja congreg í!>ção., 

' N. 47 

Ao art . 171, infine. Accrescen te-se: ,c D;l&S 
sempre de accôrdo com o Gymnasio Na-
cio na!.» 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 48 
publica do Estado. 

Art. 178. Supprima-se. 

N 49 

Na epigraphe do modelo do diploma de 
bacharel, supprimam -se as primeiras 
palavras- em nome. 

N. 50 

Na tabella, depois tle - secretario - ac-
crescente-se: «bibliothecario do exter-
nato, com o vencimento annual de 
2:400$; guarda-livros do internato, 
3:000$000. 

Na mesma, depois da palavra-internato 
- accrescente•se :..-e externato.>> 

Depois de - gabinete - accrescente-se : 
.:a cada um 

Porteiro ... . .. . . ........ . . . . 1:400$000 
Taxa de matricula ..... .. ... 50$000 
Emolumentos de diplomas de 

bacharel .... .... . ... .. ... 200$000 
Nota á palavra professores - : 
«0 professor de desenho que não t iver 

cursado a escola nacional de Bellas Ar-
tes ou qualquer outra extrangeira, mas 
reconhec ida pelo Estado - 1:200$000.» 

N. 51 

Ao art. 182. Supprimam-se as palavra:<:-
de hygiene escolar, musica, gymnas-
tica,-e accrescentem-se as seguintes : 
«de zootechnia» (depois de agricultura) 
e- «legislação do ensino » (depois de 
-lições de cousas.) 

N. 52 

Ao art. 183. Noslogares competentes, sup-
primam-se as palavras : - e agri-
mensu ra ; e accrescentem-se, depois das 
palavras- geographia geral e doBra-
zil - as seguintes : «especialmente 
deste Estado». 

N. 53 

Ao art. 185. Accresccnte-se o seguinte: 
«Mas quando a frequencia da aula pra-

tica exceder de 50 alumnos, haverá 
u m_a a~junta effectiva, cuja nomeação 
sera fe1ta sob proposta do director da 
escola, auxiliando-a as alumna.<-mes-
tras, como acima se dispõe.» 

N.54 

Ao art. 191. Emjvez de-um decennio-
dig a-se : «cinco annos». 

OBSERVAÇÕES 

rniciado na camara 
do srs . deputados. 
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publica do Estado. 
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ANDAMENTO 

N. 55 
Ar t . 105. Substituam-se as palavras -

depois de 15 de novembro e terminará 
no dia 15 de outubro- pelas seguin-
tes : «ele fevereiro e terminará a 14 de 
novembro.» 

N. 56 

Art. 196. Onde está - 5 da tarde - di-
ga- se : «4 ela tarde.» 

N. 57 
Art. 198, paragrapho unico . Em vez de 

- far-se- á duas vezes por mez - diga· 
se : «far- se-á pelo menos uma vez por 
semana .» 

N . 58 
Art. 201. Depois ela palavra - faltas -

accrescentem-se as seguintes : «justifi -
cadas ou mais de 20 não justificad 1S». 

N. 59 I 

Art. 208. Onde está - as que esti verem 
vagas - diga-se : - «As cadeiras que 
estiverem vagas, etc.» 

N. 60 
Art. 212. (2.• linha). Supprimam-se as 

palavras- «da Capital». 
N. 61 

Art. 214. Em vez - do candidato- di-
ga-se : «dos c;;.ndidatos». 

N. 62 
Art. 219, n. I. Depois da palavra -

instrucção - accrescentem-se as se-
guintes : «Para estabelecer o horario 
das aulas que deve vigorar durante o 
anno» . 

~1esmo art. n . 5. Onde está - substitu-
tos - diga-se : «substituto». 

N. 63 

Art. 224. Supprima- se. 
N. 64 

Art. 227. Depois da palavra - maioria 
- diga-se : <~de votos». 

N. 65 
Art. 233, paragrapho un ico. Supprima-

se a 2.• parte . 
N. 66 

Ar t. 235. Onde e:;tá - art. 242 - es-
creva-se : «art. 233• . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados 



ANNO DA 'f A 

1891 31 de dezembro 

rn o p: 
C::::;1 

:;;; 
p 
z 

- 218-

ASSU~IPTO ANDA>I ENTO 

!======! 
18 Organiza a instrucção N. 67 

publica do Estado. 
Art. 239. Eliminem-se as palavras -

em que se engaste uma turqueza. 

N. 68 
Art. 241 . Supprima-se o n . 4. o, passan-

do o 5. 0 a 4.0 

N . 69 

Art. 246. Onde está - tres quartas 
partes do ordenado e uma quarta parte 
da gra tificação - escreva-se : « duas 
terças part~s do ordenado e uma terça 
parte da gratificação». 

N . 70 
Art. 251. Em vez de- dessas materias 

- diga-se : «das respectivas mate-
rias». 

N. 71 
Art. 257. Supprima-se. 

N. 72 
Art. 258, paragrapho unico. Suppri-

ma-se . 
N. 73 

Art. 259 . Onde está- I 893 - escreva-
se« 1894 ». 

N. 74 
Art . 261. Onde se diz- poderão- di-

ga-se : « poderá ». 

N. 75 

1Va secçcw 1. a deste titulo 

Accrescentem-se os seguintes artigos, no 
capitulo- disposições geraes. 

«Art . Os actuaes professores de musica, 
e gymnastica das escolas normaes con-
tinuarão no exercício de seus cargos 
com os vencimentos que actualmente 
percebem, mas quando vagarem esses 
Jogares, por qualquer motivo, ficarão 
su ppl'i midos . 

Ar t. No provi mento de cadeiras das 
escolas normaes, vagas ou que vaga-
rem, ou das que forem novamente 
creadas, terão preferencia, para as 
mesmas matarias que houverem Ieccio-
nado, quaesquer cidadãos que tenbam 
legalmente exercido o magisterio nes-
ses estabelecimentos ou nos extinctos 
ex ternatos. 

Ar t . Não serão consideradas .como ca-
deiras novas as existentes nas escolas 
normaes, as quaes se tenha addicio-
nado o ensino de noções de outras 
ma terias. » 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs . deputados. 
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189 1 31 de dezembro 18 Organiza a instrucr;ã o N. 76 
pu blica do Estado 

.-\. tabella de vencimento das escolas 
normaes seja modificada assim : 

Onde se diz- professores , excepto os das 
aulas peaticas - escreva- se : «Profes-
sores, inclusive os de agr imensura, 
excepto os das aulas praticas. » 

Onr!e se diz :- Professoras- inspectoras-
accrescente-se : « ou adjunctas. » 

Vencimentos do porteir·o : Onde está -
I :200$ - diga-se : « 1 :400$000. » 

E de conti nua: onde esta - 960$ - diga-
se : « 1 :080 000. » 

Onde se diz- gra tificação ao director da 
Escola Normal da Capital- 8 O O$ -
diga- se: «Grat ificação ao director da 
escola normal : 

« Em comar·ca de 4.• entrancia 
800$000 

«Em comarca de 3.• entrancia 
650$000 

« Em comarca de 2.• entrancia 
500$000 

«Em comarca de I .• entrancia 
350$000 

N. 77 
Art. 270. Em vez de - seis annos -

diga-se «tres annos.» 

N. 78 

Art. 273. Depois da palavra - zoote-
chnia- suppri ma-se o resto do artigo. 

N. 79 
Art. 274. Paragrapho unico. Em vez 

de - dez alumnos - diga-sn : « doze 
alumnos » e accrescente- se no fim : 
«tirados das di versas zonas do Estado.» 

N. 80 
Art. 275 § 2.0 Depois da palavra -

professor - accrescente-se: «e venci-
meu tos deste. , 

N. 81 
Art. 278. Seja assim redigido : - « E' 

de sua competencia conferir diplomas 
de pbarmaceutico e titulo de bacharel 
em sciencias naturaes o pharmaceu-
ticas , e bem assim examinar profiss io· 
naes formados no estrangeiro, afim de 
lhes ser perrnittido exercer a profissão 
no paiz . ., 

N. 82 

Art . 279. Seja assim redigido: - «0 
curso profissional, que é de tres annos, 
comprehende as seguintes materias, 
que serão. ensinadas_ com _p~.rt i cular ap· 
plicação a pharmacta e a m~tena me-
dica especialmente a braztletra :-phy· 
sica 'medica, chimica inorgancai, mnei-

In iciado na cama.ra 
dos srs. deputados. 
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publica uo Estado. 
ralogia, botanicit, zoologia, chimica 
oegamca e biologica, mateeia medica 
therapeutica , chimica analytica. toxi~ 
cologm, phaemacologia, e mais as ac-
ceescidas na 4• série . Estas materias 
são distribuídas do modo seguinte : 

P,·imeiro anno 

I.• cadeira :- Physica medica . 
2.• cadeira :-Chimica inorganica e mine-

ralogia. 
Segundo anno 

I• cadeira:- Botanica e zoologia. 
2.• cadeira;- Chimica organica e noções 

de chimica biologica. · 

Terceiro anno 

I.• Cadeii·a: -Materia medica, especial-
. mente a brazlleira e therapeutica. 
2.• Cad~Ira: - Chimica analytica e toxi-

cologiCa. 
3.• ~adeira: - Pharmacia theorica e pra-

tiCa.» 
N . 83 

Ao art. 281. Onde se diz -0 lente cathe-
dratiCo é o director,etc. -diga-se: «0 
len te cati:edratico e o substituto prepa-
rador t~rao sob sua di recçiio, guarda e 
mspecçao o respectivo laboratorio, ga-
bmete ou officina. » 

N . 84 

Art. _282. Seja assi m redigido:-« Ha-
veeauma 4.• série, que se compora das 
segumtes mater~as :-anatomia descri-
ptiva, physiologia, historia natural me-
di ca, clumiCa biologica e med;cina ju-
diciarl a , as quaPS são distribuídas do 
modo seguinte : 

I. • cadeira: -anatomia desceiptiva e his-
toria natural medica· 

2.> . cadeira :-:-_physiologla. chimica biolo· 
giCa e med1cma j udiciaria. 

Paragrapho unico. Os alumnos dos 1.•, 2.o 
e 3._o annos do curso pharmaceutico são 
obrigados a frequentar: os do I .0 anno, 
a aula de anatomia descriptiva; os do 
segundo, a de physiologia, e os r!.e 3.",a 
de med1cma judiciaria , devendo pre-
star exames das referidas ma terias jun-
tamente com as demais do respectivo · 
anno.» 

N. 85 

Art. 283. - Seja assim redigido: -< E' 
!acultad~ aos pharmace uticQ.S legal-
mente diplomados a obtenção ao t itulo 
de - bacharel em sciençias naturaes e 
pharmace'!'t cas , devendo para esse fim 
serem saüsfe1tas as seguintes condições: 

OAS ERVA ÇÕES 

rn iciado na camara dos 
srs. deputados. 
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1.• Pag:tmento das taxas e emolumentos Iniciado na camara 
estipulados na tabella -B- da presen· dos srs. deputados 
te lei, para esse fim . 

2.a Freq uencia obrigatoria nas au las, 
das materias componentes da 4.• série. 

3." Exame de habilitação prestado sobre 
as materias da 4. • série, e constante 
de uma prova escripta sobre ponto 
sorteado d ·en tre os f'ormula•los sobre 
todas as materias da série ; de uma 
prova oral sobre pontos sorteados e pa-
ra esse fim formu lados pela congrega-
ção, devendo ser sorteado um de cada 
materia ; e de uma prova pratica, a 
JUIZO da mesa de exame. 

4.a Apresentação de uma dissertação 
escripta, que podera ser impressa , so-
bre u m ponto escolhido pelo candidato 
d'entre aquelles que,sobre as materias 
da série, forem com antecedenc1a for-
mulados pela congregação, e defesa de 
t!leses de cada materia . 

Ao candidato sera concedido um prazo 
nunca superior a tres mezes para apre-
sentar a disser-tação escripta. 

§ J.o O candidato sera argu ido na dis -
sertação escripta e nas theses por uma 
commissão de cinco lentes designados 
pela congregação, devendo ser deter-
minado nos estatutos ela escola o tempo 
que deve durar a arguição. que jamais 
poderá ser inferior a uma hora. 

§ 2. 0 O candidato que tiver algum tra-
balho proprio sobee flora, fau na, the-
rapeu tica ou materla medica brazilei-
ras, podeea impl'imil-o gratuitamen te 
na typographia do Estado, mediant~ 
consentimento do governo, que julgará 
do caso, e apresen tai-o juntamente com 
a dissertação escripta ; o merito deste 
trabalho sera aquilatado pela commis-
são examinadora e influíra na nota 
que ti ver de ser obtida pelo candi-
dato. ~ 

N. 86 

Art. 284. Seja assim redigido : 
« Os pharmaceuticos legalmente diplo-

mados, me~mo sem a frequencia obri-
gatoria nas aulas elas m:.terias compo-
nentes da 4." série, poderão ser can-
didatos ao titulo de - bacharel em 
sciencias naturaes e pharmaceuticas , 
desde que sejam satisfeii.as as seguintes 
condiçõe~: 

I .a Pag~ mento das taxas e emolumentos, 
conforme prescreve o artigo antece-
dente. 

2.a Exame de habilitação, prestado pe-
rante a mesa examinadora da 4.' série, 
sobre as mateeias da referida série. 
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de ma teria de cadeira di versa, devendo 
ser sorteados tanto as materias como 
os pontos; de uma prom om l vaga 
sobre cada uma das materias da serie 
e Je duas provas praticas, a juizo da 
mesa exami nadora. 

3.• Apresentação de dissertaçào escripta , 
defesa de the>es e facu ldade de apre-
sentar a lgum trabalho proprio, tudo 
nas condições do artigo anterior, sendo 
a arguição feita perante commissão 
identica á do ar tigo antecedente e não 
devendo durar menos de hora e meia ; 
as t heses serão em numero de cinco 
para cada materia da serie. » 

N. 87 
Ar t. 285. Seja assi m redigido : 
« Desde que o cand idato seja approvado 

pela commissão examinaJ ora e julga-
dora , ser··lhe-á conferido o titu lo de-
bacharel em sciencias naturaes e phw·ma-
ceuticas , - no qual constará a nota 
tina! obtida. » 

N. 83 
Art . 290 . Seja assim redigido : 
« Haverá na Escola de Pharmacia nove 

lentes cathed raticos e cinco substitutos 
preparadores, medicas ou pharmaceu-
t icos legalmente habili tados, ou quaes-
quer pessoas que apresentarem títulos 
scientificos va liJos, cuja acceitação 
ficará á j uizo da congregação e do 
govet•no. » 

N. 89 
Ar t. 295. Seja assi m redigido: 
« Paragrapho unico. O director organi-

zará uma lista com os nomes de toJos 
os candidatos habil tados, d'entre os 
quaes o Presidente do Estado fará as 
nomeações. » 

N. !)O 

Art . 296. Redija- se a~sim : 
« Ficam mantidos os pt'ovimentos legal-

mente feitos de lentes e substrtutos . 
O primeiro provimento das duas cadei· 

ras da quarta série será feito pelo 
Presi dente do Estado, que nomeará 
pessoas de reconhecida capacidade o 
idoneidade. » 

N. 9 1 

Art. 297. Seja assi•r. redigido : 
« Os substitu tos preparadores serão dis· 

t ribuidos do modo seguinte : um para 
cada série, e um especialmente para a 
cadeira de pharmacia . » 

N. 92 
Art . 288. Supprima- se. 

I 
' A NNO DATA 
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18 Organisa a instrucção N. 93 
Publica do Esta:lo . 

Ao art . 299. Supprr ma- se 

N. 94 
Ao art. 300. Antes de - lentes - accres· 

cer1te·se : os actuaes - e su ppri:na·se o 
período que começa pelas palavras: e 
tendo sob sua guarda , e termma nas 
palavras : a seu cargo . 

N. 95 
Ao art. 304. Em vez de - 7 de janeiro-

diga-se : 1.0 de março . 

N. 96 
Ao ar t . 368, Suppr imam-se .as palavr as 

- e noções de trigonometria , elemen· 
tos de physica, chimica e historia na tu· 
r ai. 

N. 97 
Ao ar t . 309. Em vez de - 1.0 de outu-

bro em diante- diga-se : !.·de novem· 
bro em diante. 

N. 98 

Ao art. 312. Seja assim redigido : . 
«Os alumnos não matriculados , ass!m 

como os profissiona~ diploma<!_os por m· 
stituições estrange1ra~, _poderao ~eque
rer exames livres, suJertando-se as pro· 
v1s escriptas e oral, s~ndo esta v~ga, e 
satisfazendo as demars prescr1pçoes da 
presente lei». 

N. 99 
Ao art. 313. Redija-se assim : «Fica o 

Presidente do Estado auctorizado a des· 
pender a verba que fôr annua lmen~e 
consignada no orçamento_para ~ustew 
dos laboratorios; acqms1çao de mstru-
mentos e a pparelhos para os gabmetes .» 

N. 100 

Ao ar t . 3 19 . Redija-se assim : «Fica em 
vigor o regulamento expedido pa:a 
execução da lei n. 378~, no que nao 
t i ver sido a i terado e for a prove1 tado 
pela presente lei.» 

N. 101 

Ao ar t . 320. Seja assim redigido : «A con-
gregação estabe lecerá !los estatutos da 
Escola, com approvaçao d~ governo, 
não ~ó o con veniente horarw para as 
aulas como tambem as condições dos 
exam~s das ma terias dP. cad_a anno, de 
modo~ porém que. a durac;;ao de cada 
aula nunca seja mferwr a uma hora 
e haja sempre nos .exames provas es· 

, cripta , oral e pratica. 

OBSE R VAÇÕES 

Iniciado na carn ara 
dos srs . deput&dos. 
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1891 31 de novembro 18 Organiza a instrucção N. 102 
publica do Estado . 

Ao art. 321 . Supprima- se. 

N. 103 

Ao art . 323. Supprimam- se as palavras 
- sempre que fôr possíveL 

N. 104 

A's disposições transitarias accrescentem-
se os seg uintes : 

«Art. Esta lei entrará logo em execução 
na parte que não depender de regula-
menta. 

Art. O presente anno lecti v o terminará 
um mez antes do prazo marcado em 
lei, e, logo que fin dem·se os exames 
começará o seguinte anno Iectivo qu~ 
terminará em 31 de outubro deste 
mesmo an no . » 

N. 105 

A' tabella- B -
«Gratificação ao director .. . 800 000 
Secretario e bibliotecario .... 3:000$000 
Supprimam-se as palavras-

bibliothecario e a verba. 
Amanuense ... . . . . .. .. . ..... 1:200$000 
Portei ro .... ....... . ...... . . I :400$000 
Taxa de matricula em qual-

quer das series ........... 50$000 
Taxa de exame na 4. a serie .. 50$Q00 
Emolumentos de diplomo s ... 120$000 
Dttosde bacharel em sciencias 

naturaes e pharmaceuticas 200$000 

N. 106 

Substitua-se a ep igraphe do titulo 5.o 
pelo seginte : 

DAS li'\FRACÇÕES E PE;'\AS DISCIPLINARES 

N. 107 
Substituam-se os a r t igos 324 e seguintes 

pelos que se seguem : 
Art. 324 . «Os professores que infrin crirem 

as disposições da presente lei, não °CUm-
prindo as obrigações que ella impõe , 
ou commettendo as infracções que ella 
define, serão punidos com as seguintes 
penas, cor~forme a culpa : admoestação, 
rellrehensao, multa, suspensão do exer-
ctcto , perda de vencimentos e demissão. 

Paragrapho unico. Incorrerão em cada 
uma dessas penas e serão effectivamen-
mente punidos, quando commetterem 
as infracções mencionadas nos seo-uin-
tes artigos. o 

Art. 39-5. Faltar ás aulas sem causajus-
tificada, pena: perda total dos venci-

I 
mentos correspondentes ao numero das 

faltas. 

OBSERVAÇÕES ANNO DATA 

--- -

Iniciado na camara I 91 3 1 ele dezembro 
dos srs. deputados. 
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Yencimentos . · 
Pat•n gt'apli o unico. A j uatificaç-ão das 

fa ltas ~er<i. fei ta median te attestado me-
dico ou outra prova equi Yalen te . 

Art . 326. Instruir mal aos a lumnos, exer-
cer disciplina sem criterio, não dar au-
la ate tres dias em cada mez, sem 
mo ti v o justo, pena: ad moestaç-ão. 

ParaoTapho u nico. Esta pena comiste em 
ad ~erte nc i<.1 verbal ou por escr ipto da 
auctoridade competente . 

Art. 327. Reincidir nas in fracções a que 
esteja imposta a pena de admoesta-
ção, pena: reprehensão, a qual constste 
em nota escei pta pelo Secretn r to elo 
E~tado e remettida ao professor rein-
ciden te. 

Art. 328. Deixar de entregar sem motivo 
justi f;c:1do mappa~ e boletim no~ peazos 
marcauo~ pelo regulamento; nao cum-
pr·ir o pr.,g r·amma e plano de _ ensino, 
pemts: reprehensão e, nas r emctu.:nctas, 
multa de lOS a 50$ im,osta pelo Se-
cretarie uo Estado. · 

Art. 320. Concorrer dir ectamente par~t 
a approva ç:ão indeYitla de alum nos •. ou 
candidatos ao mag1sterl0; dar maus 
exemplos ou inculcar máus princípi-
os; fa lsificar a ma,tricula , escr ip t uraç<"w 
ou estat ística escolar ; a bando11ar o em-
prego p n' mais de tr in ta dias ; fomen-
tar im moralidade en tre os a lumnos, 
pena: suspensão do emprego, de um 
a seis mezes . 

Art. 330. Reincidir nas infeacções neste 
a r t io·o enumeradas, pena: demissiío. 

Parag~apho un ico. Esta pena será innin-
~icla pelo Presidente do EstcJ.do sob pt'O· 
posta. do respectivo secre ta. do. 

Art. 3:3 1. As penas ele mu lta, ~ u spen:;ão 
e demissão só P•)dem ser impostas em 
.. irtude de processo peran te o conselho 
superior de in,trucÇ'ãO p ublica e por 
maiori a de voto~ , com as formal tdarl es 
que forem deter mi nadas em regula-
mento, concedendo-se aos accusados 
amplos meios de defesa. 

Art . 3:!2. Da decisão condemna toria pro-
ferida velo r eferido conselho, haverá 
recurso para o Peesidente Li o E;tado . 
no prazo e com as formalidaues tam-
bem determinadas em regu lamento . 

Art. 333. As in fracções commetticla ~ pe-
los lentes. professores e mais fun cciona-
r ios rio Gymnasio l\lineiro e E,;cola de 
Pharmacia , definidas nas respectiva:: 
leis e regulamentos , serão peocessadas 
e punidas de conformt dau e com essai' 
mesmas leis e "C egulamentos. 

OBSERVAÇÕES 

In iciado na camõ.ra 
dos srs. deputado::;. 
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Art. 35!. § !. • Accrescente-se : g ) «Das 
quotas em favor da instrucção publi -
ca. arrecadada8 em virtude de clausu-
las de contractos feitos com o gover-
no do Estado. » 

Mesmo art. §§4.•, 5.0 e 6.• Supprimam-se. 

N. 109 

TITULO IX 

Na epigrapht> do capit ulo. Supprimam- se 
i as palavras - e municipal. 

N. 11 0 

Art. 354., n. 4. Supprima-se. 

N. lll 

Art . 357. , n . 5. Em vez de - 100 - di-
ga-se: 353. 

N. ll2 

Art . 358. Supprima-se. 

N. 112 A 
Art . 359. Supprima- se. 

N. llS 

Art. 36!. Supprima-se . 
N. 114 

Art . 362. Supprima- se. 
N . 115 

Art. 363. Supprima-se. 
N. ll 6 

Os ar ts . 364 e 365 passem para as «dispo-
sições geraes» do titulo Ill, supprimin-
do- se no art. 364 as .palavras: <<e tam-
bem para as escolas normaes.- no art . 
365 a palavra « exclusivamente » e no 
paragrapho unico do me~mo ar t. 365, 
as palavras: « mediante a gratificação 
de 400$000. » 

Sala das ccmmissões, 231 de junho de 
1892. - V . • 'J. Mello Franco - J. M. 
Iútb itscheck - J. P . Xavier da Veiga. 

En• 27, antrando em 3.• discussão, são 
mais offerecidas , apoiadas e postas con-
juctamen te em discussão, se seguintes 
emendas : 

N. 117 

Ao ar t . 279 . Sub-emenda á emenda da 
commissão. Supprimam-se as palavras 
- « e mais as accrescidas na quarta 
série. » 

ANNO 

1891 

I 
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N. 118 

Ao art. 283. Sub- emenda á emenda da 
commissão. Onde se diz (terceira contli-
ção) - e de uma prova pratica,- sub-
stitua-se pelo seguinte: « e de proY as 
praticas.» Em vez de dizer-se: - e de-
fesa de these de cada materia (na 
quarta condição), diga-se : «e defesa de 
these sobre as materias da série , de-
vencto o candidato escolher tres theses 
de cada materia». Onde se diz in fine 
(ainda quarta condição) - para apre-
sentar a Jissertação escripta,- accres-
cente-se: - « e para estudar as mate-
r ias da these.» 

N . 119 

.lo art. 284 . Sub- emenda á emenda da 
commi,·são. Seja assi m redigido o prin-
ci pio do artigo : « Tam bem aos phar-
·maceuticos , legalmente diplomados, 
que não queiram sujeitar-se à fre-
quencia obrigatoria das materias da 4." 
série, é facultada a obtenção do titulo 
de bacharel em sciencias naturaes e 
pharmaceuthicas, desde que sejam sa-
tisfeitas as segu intes condições. » O 
mais como na emenda da commissão. 

N . 120 

Ao art. 294. Em vez de- exercícios de 
seus direitos civis, diga-se : - « goso 
de seus direitos civis.» 

N . 1:2 1 

Ao art. 295. Substitua-se o n. 5 pelo se-
gu inte: «Em arguições sobre os as-
sumpto::: das provas oraes e escripta. 
ou sobre qualquet' ponto da materia, 
feitas por uma commissão com posta de 
tres a cinco membros d~signados pela 
congregação.» 

Seja o paragrapho unico redigido confor-
me a emenda da commissão. 

N. 122 

Ao art. 296. Seja assi m redigido : «Ficam 
mantidos os provimentos dos actuae~ 
lentes cathed!'aticos e substitutos pre-
paradores. 

Paragmpho unico. O pri meiro provi-
mento das duas cadeiras da 4.• sél'ie 
será feito, independentemente do con-
curw, J:lelo Presidente do Estado, que 
nomeara pessoas de reconhecid a ido-
neidade .» 

N . 123 
Su bsti tu ti v o. 

I Ao art. 304. « O anno lecti vo da Es~o la 
de Pharmacia pr incipia no primeiro 
dta uttl do rnez de outubro e termma 

OBSERVAÇÕES 

fniciado na camara 
dos srs. deputados . 
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publka do Estado. 

na segu nda qui mena do mez de junho, [niciado na camar a 
lia vendo duas epot;has ele exames, co· dos srs. dep utados. 
meçanclo uma do primeiro dia uti l de 
jullw em diante e a outra do primeiro 
Lha u t!l de outubro em diante.» 

N. 124 

Ao art. 308. Seja assim redigido - « A 
matricula nos di versos annos da Escola 
ele Pharmacia consistirá na imcripção 
elo nome do candidato no competen te 
li vro da K;cola e no pagamento ua pri-
meira pt>estação da respectiva tn xa. 

§ 1." Os al umnos matri culados na Escola 
de Pltarmacia só serão admittidos a 
exames, depo is que tiverem pago a se-
gunua prestação da respectiva taxa e 
uep01s que apresentarem certidões : -
os do 3.• anno , de approvação nas ma-
terias do 2.0 , e os do 2.•, de approvação 
na::; elo !.•, e os do !.•,de approvações nos 
exames de portuguez, fcancez, arith me-
tica , algebra e geometria elementar, 
prestados na inspectori a geral ela in-
strucção pubiica do Rio de Janeiro, no 
Gymnas;o Mineiro ou em outros esta-
beledmen tos a elle eq uiparados . 

§ 2.• Os alumnos não matriculados, 
assim como ~s profissionaes diplomados 
por mstitwçoes estrangeiras, poderão 
prestar exame~ li vres elos differentes 
annos da Escola, desde que paguem as 
duas prestações da respectiva taxa , e 
desde que o exame de um anno seja 
precedtclo pela approvação obtida nas 
materias do anno anterior ; os profis-
swnaes estrangeiros são isentos dos 
exames de prepar<1torios. 

Estes éXames li vres constarão ele uma 
prova oral de habili tação , vaga, e das 
dem.aiS provas escripta, oral e prat ica , 
contorme for estabelecido no regula-
mento.» 

N. 125 

Aog arts. 310, 311 e 312. Supprimam-se. 

N. 126 

Ao art. 31 9. Seja ass im redigido: 
« Fica m em vigor as diEposições do regu-

lamento expedido para execução da lei 
n . 3782 que não tiverem sido alteradas 
pela presente lei, ficando o governo 
auctorizado a consolidar eEsas disposi-
ções com as da presente lei, expedindo 
para esse fim um regulamento.» 

N. 127 

Art . (para as disposições transitarias): 
« Terminados os trabalhos do actual anno 

lecti vo, principiados em janeiro do cor-
rente anno as aulas da Escola de Phar-

DATA 
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S. R.> 
Sala das sessões, 27 de junho de !892.-

S ilv icmo Brandc7o . 

N. 128 

Sub-emenda á emenda da commissão : 
Ao para~rapho u nico do ar t. 282. Depois 

das palavras - curso pharmaceutico 
- acr.rescente-se :« que quizerem obter 
o t itulo ele bacharel em sciencias natu-
raes e pharmaceuticas » ; o mais como 
està. 

Sala das se,:sões, 27 de junho de 1892.-
Silviano B randcio . 

N. 129 

Na ta.bella de vencimentos dos emprega-
dos elas escolas normaes , supprimam-se 
as palavras -excepto das aulas prati-
cas; e tambem a 2.• columna ela mesma 
tabella, que diz -professores das aulas 
praticas, 2:400$000 - e seguintes -
-S. R. 

Sala das sessões do senado. 27 de junho de 
1892. - Frederico A ugusto. 

N. 130 

Ao art. 130. Elimi ne -se a palavra - só-
mente-e accrescente-se antes da pala-
vra - Escolas - a palavra : actuaes 
- S. R. 

Sala das sessões , 27 de junho de 1892. -
A . Martins. 

N . 131 

Art. 179. Supprima-se. 
Sala das sessões , 27 de junho de 1892. -

.A . 1liartins . 
N . 132 

Sub-emenda a de n. 39 . 
Na ul tima parte depois da palavra -

actuaes - accre~centem-3e as palavras 
Não normalistas : e em Jogar de -
não - diga-se : nem habilitados , etc. 
- S. R . 

Sala das sessões, 27 de junho ele 1892. -
A. Mart ins. 

N . 133 

Suppri mam- se os arts. 31 a 44 e 47 a 55, 
componentes das secções IIl e IV e capi-
t ulo U do ti tulo I.• e accrescente- se o 
seguinte, no referido t itulo, cuja secção 
V p[\ssará a IV : 



ANNO DATA ASSUMPTO 

1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estado. 

- 230 -

ANDAMENTO 

SECÇÃO Ill 

Conselhos e juntas de inspecç<lo ~scolar· 

Art. Alem dos inspectores ambulantes 
de 9ue tr~ta a sec1,·ão pt>ecedente, ha· 
Yera nas sedes : de cada comarca um 
con;:elho, e de cada uistricto uma j ~nta, 
incumbidas da inspecção u<1s escolas 
publicas primarias, con forme for pre-
ceituado pelo governo em regu lamento, 
e das pat'ticulares nos casos restrictos 
que a constituição do Estado permittir 
e que o mesmo regulamen to especi-
ficara . 

Art O con~el iw de inspecç,ã,o da comarca 
terá cinco membros, a saber :-O p!·o· 
motor publico que o presidi ra e sera 
seu orgam e intermediaria para com a 
aumin istração do Estado, o delegauo 
ue policia e tres cidadãos eleitos annu-
a lmente pela camara ou pelas camaras 
mu nicipaes da comarca. 

Paragraplto unico . Si a comarca se com· 
puser de um só municipio, a respectiva 
camara elegerá os tres ciuadàos vo-
tando cada vereauor em dois nomes e 
ficando eleitos os tres mais votados . 

Si a comarca se compuzer de do1s muni-
cípios - á camart municipal da sede 
incu mbe eleger dois membrl)S do co n-
selho de inspecção esc0lar, votando 
cada vereador em um nome - a a 
ou tra, cé' mara pertencendo eleger o ter-
ceiro membro dentee os cidadão~ resi-
dentes na sécle Lia comarca. 

Ar t. A jun ta inspectora de uistricto terá 
igualmenete ci nco membros : - O ins-
pector escolar de distrJCto ele nomeação 
do inspecto r escolar de comarca, e que 
a presidirá , sendo seu orgão e inter-
mediaria para com o inspectoe da co-
marca e administração Llo Es tado ; -
0 juiz ele paz em exeecicio, o subdele-
gado ele policia e dois cidadãos elei tos 
annualmente pelo conselho districtal. 

Art. Serão substitutos dos membros 
dos conselhos dasj untas de inspecção 
escola!:' : - os cidadãos que, em suas 
faltas ou tmpedimentos, substitutl'em o 
promotor publico, o delegado e subde-
legado de policia e o juiz de paz , e 
aquelles que, respectivamente, segui-
rem- se em votos aos eleitos pelas ca-
mara~ municipaes e conselhos distri-
ctaes. 

Na bypothese de f>:t ltar quem esteja nes-
tas condições, as camaras e conselhos, 
por maioeia absolu ta de votos, desio-na-
rão os substitutos, que deverão se~v ir 
como taes durante o anno, e:n quaes -
quer fa ltas ou impedimentos dos mem-
bros effecti v o~ dos conselhos e j untas 
de inspecç>-âo escolar . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

ANNO DATA 

1891 31 de dezem.bro 

- 231-

ASSUMPTO Al\"DAME!\"TO OBSERVAÇÕES 

18 Or(J'aniza a instrucção Art. As attribuiçõt;s dos conselhos ejun- Iniciado na camarà 
publica do Estado. tas ele inspecç>ão e~co lar, e dos re>pecti- elos srs. deputados 

vos presidentes- inspPctore.s de co-
marcas e de districtos - tempo de reu -
nião, e o mais que for conveniente aos 
interesses da fisca li zação do ensino será 
determinado em regulamento, no qual 
se preceituará aos collectores munici-
paes ele renda estadoal o dever ue in-
rormarem mensa lmente á administra-
ção elo Estado do que souberem ou lhes 
constar a respeito do procedimento dos 
profes;:ores publicos, regularidade ou 
irregularidade elas a ulas, lrequencia 
des tas e estado elos predios em que 
fu nccionarem . 

Sala das sessões , 27 de junho de 1892. -
José P. Xavier da Veiga. 

N. 134 

Sub-emenda á emenda de n. 39 . 
No 3.0 período, depois de - professores 

- accrescente-se : normalistas. - S. R. 
Sala elas sessões, 27 ele j unho de 189-2.-

J. P. Xavier da Veiga . 

N. 135 
Art . Additivo (para ser collócado onde 

convier.) 
«Em caua clistrif!to haverá , pelo menos, 

uma e~cola primaria para cada sexo, 
funccionando na sede. 

Nas cidades e vi llas que ora têm mais de 
duas escolas para cada sexo, nenhuma 
outra serà creada sinão quando a fre-
quencia de cada uma das existentes 
exceder de 50 alumnos . Sendo a fre-
quencia in ferior a este numero, ficará 
supprimid a qualquer dessas escolas ora 
existentes, quando vagar . - S. R.» 

Sala das sessões, 27 de junho de l8(j2. -
J. P. Xavier da Veiga. 

N. 136 
E SCOLAS PRIMARIAS 

Tabellas de vencimentos 
Professores normalistas das 

escolas urbanas : 
Em comarcas de 4.• entrancia 2:000$000 
~ » » 3.• » 1:800$000 
» » » 2.• » I :600$000 
» » » !.• » 1:400$000 

Professores normalistas de es-
colas districtaes : 

Em comarcas de 4.• entrancia 1:800$000 
» » » 3.• » 1:600$000 
» » » 2.• » 1:400$000 
» » » [. • » 1:200$000 

Professores não norma1istas : 
De escolas urbanas ...... . . .. 1:000$000 
» » clistrictaes .. . .. . .. 800 ·000 



ANNO 
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DATA ASSUMPTO AXDAoiENTO OBSERVAÇÕES 

31 de dezembro 18 Organ iza a instruc<;>ão N. B .. - .Os vencimentos da tabella supra Iniciado na camara 
publ1ca do Estado. se d1v1dem e!ll duas partes iguaes para dos srs . deputados. 

os casos de licença, e em dois terços de 
orden~do e um ele gratificação para os 
effeitos elas substituições. 
Sala das sessões , 27 ·de junho ele 1802.-
J . P. X-a vier da l'eiga. 

N. 137 

Art . 14-! § 8.0 • Supprimam-se as pala-
vras - excepto os gratuitos. 

N. 138 

Art . 152 § 3.0 • Depoh elas palavras -
dois professores particulares - accres-
cente-se : «que acceitm·am a nomeaçao .» 

N. 139 

Art. 156. Supprima~-se na 2." linha as 
palavras-mediante proposta elo reitor · 
- e na 3." linha as seguintes : - com 
approvação do go verno. 

N. 140 

Art. 159. Onde está - gratificação re-
spectiva- diga-se : vencimentos . 

N. 141 

Art. 160. Depois da palavra - concurso 
- accrescente-se : « se em concurso ob-
teve a cadeira que occupa . 

N. 142 

Art. 161. Redija-se assim: - « Cada um 
dos estabelecimentos terá o seo·uinte 
pessoal administrativo: - reitor~ vice-
reitor, seuretar io-bibliothecario , por-
teiro, con tmuo, inspector de alumnos 
conservador de gabineteR e laboratorios 
de sciencias physicas e naturaes. No ex· 
ternato haverá um servente, e no in-
ternato, alem ele mais um impector ele 
alumnos, ele um economo , um dispen-
seiro, cosinheiro e ajudante, os serven-
tes e criados necessarios até o numero 
ele seis. 

§ 1.0 Os reitores, vice-reitores, secreta-
rio;; , porteiros, continuas, inspectores 
ele alumnos e conser vadores de gabine-
tes e Iaboratorios serão nomeados pelo 
Prestdent~ do Estado. Os demais empre· 
gados serao contractados pelos reitores. 

§ 2.0 • O secretario-bibliothecario do in-
ternato será,'tambem o guarda livros do 
estabelecimento, tendo para isso mais 
600 000 (Alterada nesta parte a respe-
ctiva tabella) . 

N. 143 

Art. 162, paragrapho unico. Em ver. das 
palavras - serão convidados - escre-
va-se : « ap resentar-se-tío ». 

ANNO 

1891 31 

S. S· 30 • 

- ~33-

DATA ASSUMPTO ANDAMENTO 

de dezembro 18 Orgamza a instrucção N. 144 
publica uo Estado. 

Art . 164. Onde está - moralidade legal 
-diga-se: « maioridade legal:» . 

N. 145 

Art. 165. § 2. 0 • Supprimam·se as pala· 
vras- ou mesmo nomear. 

N. 146 

Art. 171, paragrapho unico. Supprimam-
se as palavras:- de l!nguas , de geo-
graphia e de mathematicas elementa-
res. 

Supprima-se o 3.0 período do mesmo § 
que começa pelas palavras: « Os lentes 
das outras sciencias,-e acaba na pala· 
vra: congregação. 

N. 147 

Art. 173. Depois da palavra- organi-
zar- accrescente-se: « annualmente:.. 

Sala das sessões , 27 de junho de 1892-
J. P. Xavier da Veiga. 

N. 148 

Art. 275. Onde se diz :- S. João d'El-
Rey - escreva-se : « Uberaba ». 

N. 149 

Art. 276, § ].n. Onde está - Uberaba-
diga-se: «S. João d'El-Rey. » 

Sala das se sões, 27 de JUnho de 1892. -
J. P. Xavier da Veiga. 

N. 150 

Art. 45. Em vez de - eleitos- diga-
se « nomeados pelo Presidente do Es· 
tado. » 

Sala das sessões, 27 de junho de 1892. -
C. Alves. 

N. 151 

Art. « O director e vice-director do Gy-
mnasio serão annualmente escolhidos de 
uma lista de tres nomes eleitos pela 
respectiva congregação.» 

Sala das sessões, 27 de junho de 1892. -
C. Sena . 

N. 152 

Art. «0 director e vice·director da Escola 
Normal serão annualmente es.:olhidos 
pelo governo de uma lista de tres 
nomes eleitos pela respectiva congre-
gação.» 

Sala das sessões, 27 de junho de 1892. -
C. Sena. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado nacamara dos 
srs. deputados. 



I~ 
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ASSUMPTO Ai''DAMENTO 

Organiza a instrucção N. 153 
publica do Estado. 

Art. 2R6. « O director e vice- director da 
Escola de Pharmacia serão annual-
mente escolhidos pelo governo, de uma 
lista de tres nomes elettos pela con-
gregação e poderão ser reeleitos. -
S. R.» 

Sala das sessões , 27 de junho de 1892. -
C. Sena. 

N. 154 

Art. 183. Depois da palavra- geome-
tria - supprimam- se : e agrimensura. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1892. -
C. Sena. 

N. 155 

Secção terceira. Art. 275. Su pprima-se . 
Sala das sessões, 27 de junho de l89i.::. -

C. &ena . 
N. 156 

Art. 297. Supprimam- se as palavras--
outras tantas. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1892. -
C. Sena . 

N. 157 

Art. 301. Em vez de - os serven tes em 
numero de quatro- diga- se : « os ser-
vent?s em numero de cinco » - S. R . 

Sala elas sessões, 27 de junho de 1892.-
C. Sena . 

N. 158 

Art: 307. Em vez ele - 40 - di ga-se: 
30 - na mesma cadeira. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1892. -
C. Sena . 

N. 159 

Art. 320. Diga-se: « Os lentes darão 
quatro aulas por semana de hora e 
meia cada uma e as aulas praticas se· 
rão de quatro horas. » 

Sala das sessões, 27 Je junho ele 1892. -
C. Sena . 

N. 160 
Art. 322. Supprima- se . 
Sala das sessões, 27 de junho de 1892.-

C. Sena. 
N. 161 

Sub-emenda á de n. 50. 
Elimine- se: Nota a palavra professores 

ate 1:200$00. 
Sala das sessões. 27 de junho de 1892. -

Camillo de B,-itto - R . L agoa.- A. 
1llm·tins - Fe,-reira Alves. 

Depois de longo debate a discussão fica 
adiada pela hora. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. depu tados . 
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dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estado. 
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f 
OBSERVAÇ ÕES ANDA)fENTO 

Em 28, proseguindo a 3.• discussão, são Iniciado na camara 
a inda oflerecidas, apoiadas e postas con· do srs. deputados. 
junctamente em rliscussão as seguintes 
emendas: 

N. 162 

Ao art. 8. Accrescente·se in fine - ha-
vendo pelo menos uma em cada mez . 

N. 163 

Sub-emenda ao art. 275, que a com missão 
restabelece como emenda additiva ao§ 
2.0 elo refertdo artigo. 

«Al tere-se no sentido de ser o curso de 
agrimensura ele dois annos .» 

Sala das sessões, 28 de junho de 1892.-
J. N. Kubitscheck . 

N. 164 

Elimine-se a ultima parte da emenda 
n. 39. 

Sala das sessões , 28 de junho ele 1892. -
J. N. Kubitschech . 

N. 165 
Art. 313. Supprima-se. 
Sala das sessões, 28 de junh>J . de 1892.-

J. P. X . da Veiga . 

N. 166 
Sub-emenda à emenda n . 136: 
Professores não normalistas : 
De escolas urbanas, em vez ele - I :000$ 

- diga- se : 1:200$000 . 
De escolas clistrictaes, em vez de - 800$ 

-diga-se : 1:000$000 . 
Sala das sessões , 28 de junho de 181:12. -

J. P. X . da Veiga. 

N. 167 
Sub-emenda á emenda n. 75 : 
No art . 2.0 elos additivos offerecidos, onde 

diz- legalmente - escreva-se : etfe-
ctivarnente. 

Sala das sessões , 28 de junho de 1892.-
J. P . X . da Veiga. 

N. 168 
Ao ar t . 282. Sub-emenda à emenda da 

commissão: 
Ao par-agrapho unicJ . Em vez de - são 

obrigados - diga-se : poderao . 
Suppri ma-se o final elo §, das palavras-

devendo prestar exames - em dia.n te. 
Sala das sessões, 28 de junho de 1892.-

Silv iano B randão . 
N. 169 

Ao ar t. 99 (Iettra c), onde se diz- geo-
metria elemen tar - diga -se : noções de 
geornet·ria. 

Sala elas sessões, 28 de junho de 1892.-
Silviano B randão. 



ANNO DATA 

= 

1891 31 de dezembro 

- 23õ -

ASSUMPTO ANDAMENTO 

18 Organiza a instrucção N. 170 
publica do Estado 

Para ser collocadoo nde convier : 
«Art ... Haverá no externato um profes· 

sor de stenographia, contractado pelo 
governo. 

§ A frequencia nas aulas de stenographia 
será permittida aos alumnos matricu-
lados ou não no curso de estndos. » 

Sala das sessões, 28 de junho de 1892. -
C. de Bt·itto.- R. Lagôa. 

N. 171 
Na tabella: 
< Professor de stenographia 3:600$000. » 
Sala das sessões, 28 de junho de 1892.-

C. de Britto.- R. Lagôa. 

N. 172 

Art ... Ficam supprimiclos os arts. 155, 
156, 157, 158, 159 e 160. 

N . 173 

Art ... O art. 161 redija- se assim como 
está , menos os s§ 2.• e 3.•, que serão 
redigidos do seguinte modo : 

« O secretario do internato servirá de 
guarda-livros e bibliothecario, com o 
vencimento total de 3:000 .000 annuaes, 
alterada nessa parte a respectiva ta-
bella. Igual vencimento terá o secreta-
rio do externato, que será o bibliothe-
cario (annexada á do estabelecimento 
a bibliotheca do Estado). Estes funccio-
narios serão de nomeação do Presidente 
do Estado. 

O actual inspector de alumnos do exter-
nato continuará a perceber os venci-
mentos que tem. » 

Sala das sessões, 28 de junho de 1892. -
V. M. M. Franco. 

N. 174 

Art. 276 . Supprima-se o período que 
começa - tornar-se-à-até- instituto 
e. Em seguida :em vez de -dez alu-
mnos,- diga•se: « doze, de differentes 
e principaes zonas do Estado, na fórma 
do art. 135 . » 

N. 175 

Accrescente-se ao§ 3.• «0 auxilio de que 
trata a citada lei mineira, n . 19, con-
tinuará a ser prestado regularmente 
cabendo, porém, ao Estado nos bens d~ 
Associação, Academia do Commercio 
uma parte correspondente ás quantia~ 
adiantadas, si os respectivos cursos não 
se installaram». 

Sala das sessões, 28 de junho de 1892. -
V. M. M. Franco. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

- 237 -

li ê 
'I ANNO I====D=A=T=A===~=~=~ 

ASSUMPTO AN DA)fE NTO 

1891 1 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 176 
Publica do Estalo 

A' tabella B- (Escola de Pharmaeia) -
Onde está - bibliothecario - accres-
cente- se : <total, 1 :200$000». 

Sala das sessões , 28 Je junho de 1892. -
V. M. M . Franco. 

N. 177 

Ao Cap. XII da secção I.• do ti!. IV. 
A<:crescen te-se in fine : 
«Artigo. São reconhecidos no Estado os 

diplomas conferidos por estabelecimen-
tos similares da Republica, para o fim 
de gosarem os seus portadures de todos 
os direitos conferidos aos que conclui-
rem o curso, ex vi desta lei,lsi a organi-
zação daquelles não fôr inferior á des-
tes, ou para serem elles admittidos a 
estudos e exames das materias que 

I 
faltarem para que se possam considerar 
iguaes as organizações. 

Para esse fim exigem-se os seguintes re-
I quesitos : 

I 
[ Pl'ova de que é realmente diplomado 

por qualquer escola normal. 
li Prova de identidade de pessoa. 
!li Cértidão da organização do curso na 

occasião em que o frequentou. 
IV Attestados de moralidade e de que não 

foi o pretendente demittido a bem do 
serviço publico. 

V Folhas corridas. 
VI Attestado de ter sido vaccinado em 

tempo não excedente de 5 annos antes, 
e de não soffrer molestia que o incom-
pa '.ibilize para o exercício do magis-
terio. 

VIl Documentos com que prove ter ver-
dadeira inclinação para o magisterio 
ou que o tem exercido com proveito 
para os alumnos. 

S 1." Estes pedidos devem ser feitos ao 
presidente do Estado que sobre elles 
ouvirá o conselho s up:~rior, com cujo 
parecer se conformará. 

§ 2.• Aos professores assim admittidos 
são inherentes os deveres e obrigações 
constantes desta lei. - S. R. » 

Sala das sessões, 28 de junho de 1892. -
V. i'ri. de Mello H·anco. -J. Kubitschek. 
_.'. P . Xav iet da Veiga. 

N. 178 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Artigo ... Os casos omissos na presente 
lei serão regulados pelos decretos n. 
981 'de 8 de novembro de 1890, n. 
liJ73 de 22 de novembro de 1890 e 
mais legislação federal no que fOr ap-

' plicavel . 

OBSERVAÇÕES 

In iciado na camara 
dos srs . deputãdos . 



ANNO DATA 

1801 31 de dezembro 

- ~38 -

ASSUMPTO Ai'\DA~IENTO OBSERVAÇÕES 

18 Organ iza a instrucção Art igo . . . Fica o governo a uctor isado a Iniciado na camara 
pu b!tca do Estado. adaptar ao gymnasio mimeiro a reor- dos srs. deputados 

ganisação por que passa r o gymnasio 
nacional, distribuindo as cadeiras crea-
das , segundo o programma instituido e 
duração dos cursos . 

Artigo .. . Logo que se publique a pre-
sente lei entrará em vigor na pa rte 
que não depender de regulamento, no 
qual fica o governo auctoris~,do a im-
por penas de multa ate 200$000. 

Su pprimam-se os demais artigos sob esta 
epigraplle. - S. R. 

Sala da~ sessões , 28 de junho de 1892. -
V. ,li. de Mello Franco. 

N, 179 

Na tabella dos vencimentos dos professo-
res das escolas normaes, supprima- se 
a classificação de vencimentos por en· 
trancias e a ext:lusão de professores 
das au las praticas . 

Supprima-se tam bem a mesma difierença 1 em relaç.'io aos demais funccionarios 
e a verba para expediente. S. R. 

Sala das sessões , 28 de j unho de 189-2.-
V. 31. de M. Franco . 

N . 180 

Art : 3Y.O seja assi m redigido : 
« Os lentes darão quatro lições por sema· 

na. 
Os de pratica darão as que forem deter-

mi nadas em regulamento, conforme a~ 
conveniencias do ensino. 

O horario uma vez determinado no co-
meço elo anno lecti v o, vigorará dura n-
te todo elle . 

§ I.• E' da competencia da congregação 
determinar o horario sem a lterar o 
numet·o de lições , nem o tempo de u-
ração dttS aulas. » 

N 181 

Emenda 104 in fine - Em vez de- 31 de 
ou tubro-diga-se: de de :::embro. S. R. 

Sala das sessões, 28 de jun ho de 1892. -
Virgílio M. M. Franco. 

N. 182 

DISPOSIÇÕES GERAES 

O governo, desde que entre em execução 
a presente lei, nomeará. reitores e vice-
reitores do Gymnasio, clirectores das 
escolas normaes e de pharmacia e vi-
ce-clil ecto res na fôrma por ella pre-
scr ipta. 

Sala das sessões, 28 de junho de 1892.-
Virgilio M. M. Franco. 

li ,, 
ll 
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ANNO DATA ASSUMPTO A:'\ DAMENTO OBSERVAÇÕES 

l=========h=l===========i===============================ll 
189 1 31 de dezembro 18 Organiza a instrucçiio 

publica do Es tado . N. 183 

:\o art. 325 das emendas ela commissão 
accl'escen te- se ao paragrapho uni co. 
São faltas justificadas que isemptam o 
professor de qu alquer penalidacle, as 
que forem dadas por motivo de nojo, 
gala, serviços obr igatorios como o de 
jury etc . 

No art. 326 das di tas emendas suppri-
mam-se as palavras- não der aula ate 
3 dia s em cada mez, sem motivo jus-
tificado. S . R. 

Sala das sessões, 28 ele junho de 1892.-
Frederico Augusto. 

N . 184 

Supprima-se a emenda n. 105. 
Sala das sessões, 28 de junho de 1892. -

U. Sena . 
N. 185 

Para ser col!ocacla onde convier : 
«Os d irector•·s da escola de pharmacia, do 

gy mnasio, internato e ex ternato e es-
co la normal ela Ca pital terão a mesma 
gratificação de I :200 000.» 

Sala das sessões. 28 de junho ele 1802.-
C. Sena . 

N. 186 

Accrescen te-se onde convier : 
(Os exarPrs dos alumnos da escola de 

pharmacia consistirão-em provas theo-
ricas e praticas e começarão sempre 
por e~tas) . 

Sala das sessões, 28 de junho de 1892.-
C. Sena. 

Depois ele longo debate encerra- se a J is-
cussão e, procedendo-se a votação , são 
approvaclas as de ns. I a 89, 91 a 93, 
2. • parte da de n. 94, 101 a 103, 105 a 
127, 129 a 131, J. 37 a 139, 141 a 150, 
157 a 159 , 16 1 a 170, 174, 177, 178, 
179, 180 nas duas ultimas partes, 182, 
183 e 186 . 

As de ns . 128 e 132 foram retiradas are-
querimento dos srs . Silviano Br!lnclão 
e Antonio Martins; as de n. 90, 95, 96, 
97, 98 , 100, 134, 136, 152, 153, 156, 
e 176, primeira parte ela de ns. 180 e 181 
foram prejud icadas; e a pri meira parte 
da de n. 94 e as de ns. 99, lú4, 133, 
134, 135, 140, 15 1, 154 . 155, 160, 171, 
172, 173, li5, 184 e 185, foram regei-
tadas. 

Os srs. Xavier da Veiga e Antonio Mar-
tins requerem que consigne na acta 
que votaram a fa vor da emenda n. 
140 . 

Adaptado o projecto em 3.• discussão vai 
com as emendas approvadas á com-
missão da redacção. 

Iniciado na , camara 
dos srs . deputados. 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção Em 6 de julho é offerecida a redacção 
publica do Estado. final, a qual é immediatamente posta 

em discussão e appro vada sem debate, 
dispensados o interstício e a impressão 
a requerimento do sr. Anton io Mar-
tins. 

Em 8 é devolvido á camara dos srs. de-
putados acompanhad0 das seguintes 
emendas: 

N. I 

Ao ar t . 1. o Depois de - direcção - diga-
se : « administração .» 

N.2 

Supprimam-se a secção 1.• e a respectiva 
ma teria. 

N. 3 

A secção I! passa á secção I. 

N. 4 
Art . 3.0 Seja substituído pelo seguinte: 
«Art ... O conselho superior, cuja séde é 

na Capital do Estado, funccionará sob 
a pres1dencia do respectivo secretario 
de Estado, e compõe- se, além de seu pre-
sidente, dos seguintes membros dos 
quaes são natos os 4 primeiros, 3 de 
nomeaçio do governo e elegíveis os de-
mais: 

Reitor do externato Gymnasio Mineiro da 
capital; 

Director da Escola de Pharmacia ; 
Director da Escola Normal ; 
lnspector municipal do município da ca-

pital ; 
Dois membros do magisterio primario pu-

blico da Capital e dois do particular, 
sendo estes taml em facultativamente. 

Dois membros do magisterio secundaria 
publico da Capital e dois do particular, 
sendo estes tambem facultativamente. » 

N. 5 
Art. 5.0 Seja assim redigid;:J: 
« Art. . . Servirá de secretario um dos 

membros do conselho á escolha de seu 
presidente.» 

N. 6 

Art. 6. 0 Depois da palavra- eleitos -
accrescente-se : « por seus pares » e sup-
prima-se o resto do artigo. 

N. 7 

Ao art. 7. o Seja assim redigido: « Esta 
aleição se farà em janeiro de cada 
anno. » 

Iniciado na eamara 
dos srs. deputados. 
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189 1 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 8 Iniciado na camara 
publica do Estado. , do srs. deputados. 

S. S. 31 

Ao art. 9.0 Accrescente-se in-fine: « ha-
vendo pelo menos uma em cada mez . » 

N. 9 
Art. 13. Seja assim redigido : 
« Os substitutos dos membros do magiste-

rio publico e particular serão eleitos 
na mesma occasião em que os effecti-
vos. 

Paragrapho unico. O governo nomeará 
os substitutos dos 3 membros de que 
trata o art. 2. o» 

N. lO 

Art . 20 N. IV. Substitua- se a palavra-
instituição - pela:« ramo » . 

N. ll 
Art. 20 . N. VIl. Supprima-se. 

N. 12 

Art. 20. § 2.0 Accrescente-se no final: e 
o uniforme dos alumnos , substituindo 
a, palavra - superiores - pela : - pu-
blicas. 

N. 13 

Art. 20. § 5.0 Substitua-se a palavra-
condemnar - por estas : julgar da con-
veniencia ou inconveniencia das . 

N. 14 

Ao art. 21. Substitua-se a palavra- es-
colares - por : am!Julantes . 

N. 15 

A secção UI passe á secção II e na epigra-
phe em vez de itinerantes - diga-se : 
ambulantes . 

N. 16 

Art. 24. Seja assim redigido : 
«Ficam creados seis logares de inspecto-

res ambulantes, agentes do Governo 
encarreo·ados da fiscalização das escolas 
e mais ~stabelecimentos de instrucção 
do Estado de conformidade com as exi-
gencias do serviço publico.» 

N. 17 

Art. 25. Substitua-se a palavra - esco-
lares -pela : ambulantes, accrescentan-
do-se depois desta palavra as segum-
tes : creados na presente lei. 

Em vez de- professores - diga-se :· len-
tes. 

I f 
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publica do Estado. N. 18 

Art. 27. Supprima-se. 

N. 19 

Ao art. 28. Onde se diz - tres contos -
diga- se : seis contos. 

N. 20 

Art. 29. Substituam-se as palavras -
ser-lhes-á. -pelas : poderd ser-lhes, e 
a palavra - setecentos - pela; seis-
centos. 

N. 2 1 

Ar t. 80 Supprima-se . 

N. 22 
Arts. 31 e 32. Supprima-se. 

N. 23 
A secção IV - passe a secção III. 

N. 24 
Art. 34 - Accrescente-se in fine e seu sup-

plente . 
N. 25 

Art. 35. Supprima- se. 

N. 26 

Art. 38. Substitua-se pelo secruinte : 
« As ~ttribuições do conselho

0 
municipal 

serao consignadas no regulamento des-
ta lei, incluindo-se nellas o recensea-
mento da população escolar e a exe-
cução de medidas do ensino obriga-
torio. » 

N. 27 
Art. 39. Accrescente- fe depois da pala-
vr~ - inspectores, ambulantes e sup-
prima- se o resto do artigo. 

N. 28 
Art . 40. Seja substitu ído pelo seguinte : 
« O reg~lamen~o marcará as attribuições 

espec1aes do mspector municipal. » 
N. 19 

A secção V passe á secção IV. 

N. 30 

Art. 41. Supprima-se. 

N. 31 

Art. 43. Depois da palavra- que - ac-
crescente-s~ :_ «será o inspector distri-
ctal, suppr~mmdo-se o resto do artigo.» 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados 
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18 Organiza a instrucção N. 32 
publica do Estado. 

Depois do art. 48 - accrescente-se o se-
guinte: 

« Art. Junto ás escolas de cada povoado 
haverá um delegado do inspector mu-
nicipal ou districtal , conforme a escola 
estiver situada no districto da sede do 
município, ou nos outros districtos do 
município. » 

N. 33 

Secção V - passa a I V. 
N. 31 

Art. 49. Seja assim redigido : 
((O reitor e vice-reitor do gymnasio mi-

neiro, o director da Escola de pharma-
cia e os directores das escolas normaes 
e de outros estabelecimentos publicas 
de ensino serão nomeados pelo presi-
r.!ente do Estado. » 

N. 35 
Arts. 50 , 51, 52 e 53. Supprimam-se. 

N. 36 

Accrescente-se o seguinte : 
« Artigo - O regu lamento marcará as 

attribuições dos directores dos estabele-
cimentos de ensino do Estado. » 

N. 37 

Art. 55. Accrescente-se o seguinte : 
< N. 3.0 As mulheres maiores nas condi-

ções dos ns. 1 e 2. » 

N. 38 

Art. 56. Accrescente- se o seguinte : 
«Paragrapho. A's mulheres de que trata 
o n. 3 de. art. 55, serão conferidos tí-
tulos contendo identica declaração. ,. 

N. 39 

Passe a constituir o titulo V capitulo 
unico: 

Aos arts. 6:> a 78. Sejam substituídos pe. 
los seguintes : o 

« Substitua-se a epigraphe do titulo 2. 
pelo seguinte: 

DAS INFRACÇÕES E PENAS DISCIPLINARES 
Art. Os professores que infringirem às 

disposições da presente lei, não cum-
prindo as obrigações que ella impõe, ou 
commettendo as infracções que ella de-
fine, serão p~.midos com as seguintes 
penas, conforme a culpa : admoesta-
ção, reprehensão, multa, suspensão de 
exercício, perda de vencimentos e de-
missão. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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189 1 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção Paragrapbo unico. Incorrerão em cada Iniciado na camara 
publica do Estado uma dessas penas e serão efl"ectiva- dos srs . deputados. 

mente punidos, quando commetterem 
as infracções mencionadas nos seguin-
tes artigos . 

Art. Faltar ás aulas sem causa justifica-
da, pena : perda total dos vencimentos 
correspondentes ao numero das faltas . 
Si as faltas forem commettidas com 
causa justificada-perda da metade dos 
vencimen tos. 

Paragrapho un ico . A justificação das fal-
tas será feita mediante attestado me-
dico ou outra prova equivalente. 

São faltasjustificadas que isentam o pro-
fessor de qualquer penalidade que fo-
rem cladas por motivos de nojo, gala, 
serviços obrigatorios como o do jury etc. 

Art. Instruir mal os alumnos , exercer 
disciplina-sem criterio pena: admoesta 
ção. 

Paragrap1w unico. Esta pena consiste 
em acl vertencia verbal ou por escripto 
da auctoridade competente. 

Art. Reincidir nas infracções a que es-
teja imposta a pena de admoestação, 
pena: reprehemão, a qual consiste em 
nota escripta pelo Sec ' etario de Estado 
e remettida ao professor reincidente. 

Art. Deixar de entregar sem mo ti v o jus-
tificado mapp:ts e boletins nos peazos 
marcados pelo regulamento: não cum-
prir o progmmma e plano de ensino, 
penas : reprel1ensão e nas reincidencias 
multa de 10$ a 50$ imposta pelo secee-
tario de Estado. 

Art. Concorrer directamente para a ;tP· 
provação indevida de alumno.~ , ou can-
didatos ao magisterio, dar maus exem-
plos ou inculcar maus princípios; fal-
sificar a matricula, escripturação ou 
estatística escolar ; abandonar o em-
prego por mais de 30 dias, fomentar 
immoralidade entre os alumnos, pena: 
suspensão do emprego de um a seis 
mezes. 

Art. Reincidir nas infri1cções neste ar-
tigo enumeradas, pena : demissão. 

Paragrapho unico. Esta pena sera infrin-
gida pelo presidente do Estado sob pro-
posta do respectivo secretario. 

Art. As penas de multa, suspensão e de-
mi8são so podem ser impostas em vir -
tude de processo perante o conselho su-
pertOr de instrucção publica e por 
maioria ele votos, com as formalidades 
que forem determinadas em regula-
mento , concedendo-se aos accusados 
amplos meios de defesa. 

Art . Da decisão condemnatoria proferida 
pelo referido conselho, haverá recurso 
para o presidente do Estado no prazo e 
com as formalidades tambem deter mi-
nadas em reg ulamento . 

I 
' ANNO DATA 
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18 Organiza a instrucção Art. As infracções commettidas pelos len- Iniciado na camara 
Publica do Estado tes, professores e mais funccionarios do dos srs. deputados. 

Gymnasio Mineiro e Escola de Pharma-
cia, definidas nas respectivas leis e re-
gulamentos, serão processadas e puni-
das de conformidade com essas mesmas 
leis e regulamentos. 

N. 40 
Ao art. 61. Em vez de - passiva - diga -

se : passivel. 
N. 41 

Ao art. 62. Substituam- se as palavras-
a que pertencer o districto escolar -
pelas : mais v isinho. 

N. 42 

A materia contida no capitulo unico do 
titulo li, art~ . 63 a 78 inclusi v é, pass~ 
a constituir o titulo V, capitulo unico. 

N. 43 
Ao capitulo I elo titulo Ill. Substitua-se 

a epigraphe pela seguinte : Do ensino 
pri;nario. Obrigatoriedade elo ensino. 
Supprimam-se no mesmo titulo as pa-
lavras - Secção L 

N. 44 
Antes do art. 79 accrescente-se o seguinte: 
« Art. O ensino primario é gratuito e 

obrigatorio para os meninos de ambos 
o~ sexos, dos 7 aos 13 annos de idade.» 

N. 45 
I Ao art. 79. Em vez ele- 7 a 13 annos 

completos - diga- se : « escolar.» 
N. 46 

Ao art. 83. Onde se diz - 3 k ilometros 
diga-se : « um e meio; )> onde se diz -
um -diga-se : «meio. » 

N. 47 
Ao art. 84. Supprimam-se aR pala vras 

- rural ou superior- e o resto do 
artigo desde a palavra - salvo - até 
- providas. 

N. 48 

Ao paragrapho unico do mesmo art. 84. 
Substitua-se a palavra - rural - pela: 
« districtal. » 

N. 49 

Accrescente-se o seguinte : 
«Art. Para se tornae effectiva a obri-

gatoriedade do aprendizado far-se-á 
em todo o Estado o recenseamen to da 

• população escolar. » 
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1891 31 de dezembro 18 Orgamza a instrucção N. 50 
publica do Estado. Supprimam-se as palavras - Secção li e 

respectiva epigraphe. 
N . 51 

Ao art. 85. Supprimam-se as palavras 
-a partir da epocha etc. até- 15 de 

outubro. 
N. 52 

Ao mesmo art . H5 Supprimam-se os 
§§ I.• e 2.• 

N. 53 
Ao art. 86. Supprima-se. 

N. 54 
Supprimam-se as palavras- secção III e 

respectiva epigraphe. 
N. 55 

Ao art. 87 . f.iupprima-se. 
N. 56 

Ao art . 89. Supprima-se. 
N. 57 

Ao art . 94. Depois de - inspector es-
colar - accrescen te-se : ambulante. 

N . 58 
Supprimam-se as palavras- secç'ío IV, e 

respectiva epigraphe. 
N. 59 

Ao art. 95. paragrapho uni co. Sup-
prima-se. 

N . 60 
Ao art . 96 e§§. Supprimam·se. 

N . 61 
Ao copitulo li. Substitua-se a epigraphe 

pela seguinte : 

DAS ESCOLAS PRIMARIAS ESTADOAES 

CLASSIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, 
FREQUENCIA, FÉRIAS DAS ESCOLAS 

PRIMARIAS 

Materias do ensino primaria 

N . 62 

Ao capit.ulo 11 do titulo III. Suppri-
mam-se na epigraphe as palavras - e 
municipal. Este capitulo seja o ultimo 
do projecto sob titulo 9.• 

OBSERVAÇÕES ANNO 

Iniciado nacamara dos 
srs. deputados. 
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31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 63 
publica do Estado . t Ao ar. 101. Supprima-se n . 4. 

N. 64 

· Ao art. 104, n. 2. Supprima-se palavra 
- pobre. 

N . 55 
Aos arts. 105 e 106. Supprimam-se. 

N . 66 

Aos arts. 108, 109 e 110. Supprimam-se. 
N. 67 

Ao art. lll. Supprimam-se as palavras 
- ruraes e superiores. 

N. 68 
Ao art. 112. Supprima-se. 

N . 69 
Ao art. 113. Supprima-se . 

N. 70 
Ao art. 11 4. Supprima-se. 

N . 71 
Ao art. 115 a 121, inclusive Suppri-

mam-se. 
N. 72 

Ao art. 122. Onde se diz - 12 annos -
diga-se : « lO annos. » 

N . 73 
Ao paragrapho unico do mesmo art. 122. 

Substituam-se as palavras - a miXta 
se converterá em escola - pelas : uma 
serd do sex o masculino e outra . 

N. 74 
Ao art. 123. Supprima-se. 

N. 75 
Ao art. 124. Seja assim redigido : 
« A frequencia mínima é de 15 alumnos 

para as escolas de povoado~ . de 20 para 
as de sedes de districtos e de 25 para as 
urbanas. » 

N. 76 
Accre~cente-se o seguinte : 
« Art . .. Sà ao congresso compete crear 

~.-scolas e estabelec~mentos de ensmo, 
transferir a sua séde de um local para 
outro e converter as do sexo masculino 
em escolas do sexo feminino, ou em 
mixtas, e vice-versa. e bem assim des-
annexar materias para constituir ca-
deira nova. :. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 77 Iniciado na camara 
dos srs. depu tados. publica do Estado. 

Ao art. 125. Substituam-se as palavras 
- minimo do artigo precedente- pelas: 
« exigidas por esta lei, » e supprima-se 
o resto do artigo. 

N. 78 

Aos arts . 127 e 128, Supprimam-se. 

N. 79 

Ao art. 1:29. Depois de- perímetro -
accrescente-se : « fóra da cidade» e 
supprimam-se as palavras - a não ser 
no caso previsto no artigo. 

N. 80 

Ao art . 130. Supprima·se . 

N. 81 

Ao art. 131. Su pprimam -se as palavras -
salvo nas escolas de cadeias e superio-
res: - e no final do artigo - para cada 
turma de 50 alumnos !requentes. 

N. 82 

Aos arts . 132 e 133. Supprimam·se. 

N. 83 

Supprimam-se as palavras: SecÇão li, e 
respectiva epigraphe. 

N. 84 

Ao art. 134 . Seja assim redigido : 
« As escolas districtaes e urbanas funccio-

narão em duas secções : das 8 e l /2 ás 
li da manhã e de l hora ás 3 e l/2 da 
tardt . 

Paragrapho unico. Cada secção será fre-
quentada por uma t u rma de alumnos, 
que deverão, no acto da matricula, ser 
classificados na turma da manhã ou na 
da tarde, conforme seu pai ou protector 
o exigir.» 

N. 85 

Ao art. 135. Supprima-se . 

N. 86 

Ao art. 137. Em vez de- setembro-
diga-se :novembro em vez de novem-
bro - janeiro. 

N. 87 

Ao art. 138. Accrescente- se in fine -:- e 
durarao os dtas que forem necessarws, 

ANNO 

- --- --

1891 31 
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de dezembro 18 Organiza a instrucção N . 88 
publica do Estado. 

Ao art. 139. Supprimam-se 
- de cadêias . 

N . 8!J 

as pala uas 

Ao art. 139. Supprima-se o paragt·apho 
unico. 

N. 90 

Ao art. 140. Accrescente-se in fine: <<es-
forçando- se sempre os professores por 
desenvolver o senso moral e por formar 
u caracter dos alumnos.» 

N. 91 

Supprimam-se as palavras - Capitulo 
IV e as respectivas epigraphes inclu-
sive Secção I. 

N. !J2 

Ao ar t. 1-11. Lettra - A - su bs ti tua-
se a palavra - ruraes - pela distr i-
ctaes e accrescentem-se as segui ntes : 

«Geographia do Estqdo de Minas. 
Elementos de geographia. do Braz i L 
Noções de !listaria do Estado de Iviinas. 
Rudimentos de !listaria do Brazil. 

N. 93 

Ao art. 141 - Lettra - B - S u ppri-
rnam-se as matarias ahi contidas. 

N. 94 

Ao art . 141 - Lettra -C- Su ppri-
mam-se as palavras - rural e - pas-
sando para o singular as palavras 
antecedentes; em vez de - geometria 
elementar- diga-se :noções d e geonw-
tria: supprimam-se todas as palavras 
desde - especialmente - ate o fin al 
do período. 

N. 95 

Ao art . 14 1. Lettra - D- Supprima-se 
toda a materia. 

N. 96 

Ao e.rt. l-13. Supprimam-se as palavras 
- exercícios calisthenícos e. 

N. 97 

Aos arts. 145, 146 e 147. Suppeimam-se. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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N. 98 

As materias contidas na Secção II, arts. 
148 a 151, sejam substituídas pelas dis-
posições contidas nos t ítulos G.o e 7 .• 
licando suppri mida a referida secção. ' 

N. 90 

Aos arts . 152 a 156. Supprimam-se. 

N. 100 

Aos arts. 152 a lô3. Supprimam-se. 

N. 101 

As Secçúe~ II e III e_ as_ respectivas epigra-
phes seJam substJtmdas pelo seguinte: 

CAPITULO Ili 

DO MAGISTERIO PRIMARIO 

Nomeação, deveres, vantagens e venci-
mentos dos professores. 

N. 102 

Ao art. 164 . Seja assim redigido: 
« Os professores serão elfectivos proviso-

rios e substi,tutos. » ' 

N . 103 

Ao art. lti5. Em vez de- são definiti-
vos -diga-se« são etfectivos » e em vez 
de - nos arts. 152 a 162 - diga-se : 
«nesta lei. 

N. 104 

Aos arts. 166 e 167. Supprimam-se. 

N. 105 

Aos arts . 168 a 176. Supprimam-se. 

N. 106 

Ao art. 177. Em vez de -definitivos -
diga-se : «e(f'ectivos.» 

N. 107 

Ao art. 177 n. 2. Onde diz- o ordenado 
- diga- se : a metade elos vencimen-
tos. 

N. lOS 

Ao art. 177- n. 3. Supprima-se. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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N. 109 

Ao art. 177. Accrescen te-se. 
«Paragrapho unico- Os professores não 

gosarã•) de segunda vantagem quan do 
a suspensão do ensino for motivada 
por culpa sua.» 

N. 110 

Aos arts. 178 e 179. Supprimam-se. 

N. lll 

Cap. 6.• arts. 180 a 183. Supprimam-se. 

N. 112 

A materia contida nos arts. 184 a 188 
seja substituída pela cont ida no cap. 
7.•. Passe a ser titu lo 6.•. Capitulo 
unico com as seguintes alterações . 

N. 113 

Aos arts. 184, 185, 186, 187 e 188- Se-
jam substituídos pelo seguinte: 

TITULO ' TI 

REVISTA DO ENSINO - COMPENDIOS E 
UTENSILIOS ESCOLARES 

CAPITL'LO L'XICO 

Art. Fica creada uma Revista elo Ensino., 
destinada a promover o desenvolvi-
mento da instrucção e educação nn Es-
tado, a reproduzir tod.:.s os a ctos offi-
ciaes a e !la concernentes e a vulgarisar 
o conhecimento dos processos pedago-
gicos mais modernos e aperfeiçoados . 

§ l.• A impresão e administração econo-
Jilica da Revista ficarão a cargo da Im-
prensa do Estado, que terá a respeito 
escripturação especia l, devendo a pu-
lJlicação ser encetada no I . " de janeiro 
de 1893. 

§ 2.• A Revista elo Ensino sera editada 
mensal ou quinzenalmente, no formato 
e com o numero de paginas que fôr de-
terminado pelo governo em regula-
mento, sendo a respectiva assignatura 
obrigatoria para todos os professores 
e mais funccionarios remunerados da 
instrucção publica, não excedente para 
elles tle 6$000 annuaes, nem de 10$000 
para quaesquer outras pessoas. A todas, 
as auctoridades inspectoras de ensinoJ 
no Estado, collectivas ou singul Lres , a[ 
remessa da revis ta sera gratui ta . 

OBSERVAÇÕES 
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sua redacçiio e r evisão effecti vas a 
cargo de um professor do gymnasio, da 
escola normal ou da de pharmacia da 
Capita l , que para esse fi m J'ôr annual-
mente ele ito pelos professores desses 
estabelecimentos. O redactor- rev iso!" 
receberà, como gratificação por seu 
tl'aualho, I :000$000 annuaes , pagos em 
preotações mensaes, à vista de certi fi. 
cacto do direcwr ua Imprensa do Estado 
de ter sido a revista r egu larmente pu-
blicada em o mez a que se referir o 
certificado .» 

N . 114 
Ao ar tigo 189 - Supprimam-se os dois 

ul timas periodos , e accrescen te- se o se· 
guinte: 

« A' r edacção da revista incumbe, exa-
minando previamente os a u togra phos 
desses escriptos, supprimir-lhes as de-
masias inuttis ou inconvenientes , e 
expurgai-os de qualquer ex.pressão 
descortez ou in conveniente. ~ 

N. 115 

I
Accrescentem- se os seguintes : 

« Art. O governo estabelecerá e an-
nunciarà premias a auctores de traba-
lllos didacticos que, em concurso, to-
rem adaptados para compendio das es· 
colas primarias e que se tornarão pro-
priedade do Estado. O julgamento do 
concurso caberá ao conselho de ins-
tmcção publica, obscrv.tdos os precei-
tos e formalidades que forem estabe-
lecidos em regulamento especial, afim 
de assegmarem a mais escrupulosa jus-
t iça nas decisões . 

§ !. 0 E:::ses premias poderão variar de 
I :000$ a 4:000$000 para cada compen-
dio, conforme a impor tancia da mate-
ria, não excedendo de 20 :000$000 o 
total delles . Os compendias devem 
ver·sar sobre todas as materi as leccio-
nadas nas escolas urbanas e normaes. 

§ 2 .0 Quando, sobre o mesmo objecto, fo-
rem oJl'erecidos mais de quatro traba-
lhos de auctores differentes, os que 
forem classificados logo após os prefe· 
ri dos poderão obter, si o merecerem, 
um segundo p remio nunca supe-
r iol' à quarta parte do valor do pri-
meiro. Nesta hypothese , será elevada 
até 25:000$000 a despeza max ima de que 
tl'ata o paragrapho precedente. 

Art. Adaptados definitivamen te os com-
pendias a que se refere, o art igo ante-
rior, o governo mandará impri mil-os, 
dentro ou fora do paiz, em edições 
stereotypadas, nunca interiores a 50 
mil exemplares cada uma, reservados 
os cl ichés para subsequen tes tiragens. 
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truos oemestralmente tantos comp<"ndws 
das diversas materias nellas lt cciona-
das quan tos forem julgados precisos a 
vista dos mappas de frequ encra. Ores· 
pecti v o professo r>, responsa vel por esoe 
llepo~ito , co m assistencia do iuspector 
ou uo con:;elho de inspecção local, fara 
distri bui çiío gr'atuita dos compendias 
no começo do anno lecti v o aos a I u-
mnos reconhecidamen te pobres e que 
co mo tRes tigurem na matricula. Aos 
que não forem pobres e a quaesquer 
outras pessoas os compendias set·ão 
vendi'Jos pelos preços que o governo 
prevramente fixar. 

s 2. 0 A distr ibu ição mencionada no pa-
ragrap no acima constará da acta es-
pecia l, que serv irà opportu namente rl e 
uescarga á respcnsabilidade do pro-
feosor pelo legal destino dos li vros. 

§ 3.0 De accorelo com a mesma acta, se-
rão tiradas tres relações dos meninos 
pobres (com re i·erencia dos nomes de 
seus pais, t u tores ou pl'otectores) a 
quem !orem dados os ccmpendios ; para 
serem : dua:;; affixadas na porta de en-
trada da escola e na ela egreja matriz 
ou capella ela localidade, sendo a ter-
ceira envia~: a sob registro a secretaria 
do Interior. 

Ar t. Aos professores publicas pri marias 
sera , taur bem semestralmente, l'eita a 
remessa precisa de papel. pennas, la-
pis e tinta para a distt'ibuição gratuita 
desses u ten ~i l ios pe los alumno;; pobres 
de suas escolas, e na acta e relações de 
que trat~ m os§§ 2.0 e 3.0 do ar·tigo an-
terior se Jurá ig ualmente reterencia 
d<::ssa distribuição, cabendo à inspecção 
local attender ás reclamações justas 
que appareçam acerca de quaesquer 
omissões , irregu laridades ou abusos 
que se deem nesse servi ço. 

Art. Para occorrer ás despesas com a 
acqu isiçiio dos compendias e u tensilios 
referidoEJ nos artigos preceden tes , con-
signar-se- á annua lmen te no orça mento 
do Estado verba n unca in ferior a .. . . 
50:000$000, cujas sobras, qtwndo se ve-
rifiquem, irão reforçar o fundo escolar 
creado por esta lei.» 

N. 116 
TITULO VII 

PREDIOS E l\IOHILlA PARA ESCOLA 
PHDI ARIAS 

CAPITUO L:NICO 
Art. Duran te dez annos, a cJntar de 1803, 

fica o governo a uctorizado a fazer, em 
cada exercicio financei ro, operações de 
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credi to ate somma de 330:000 0:10 an- Iniciado na camara 
nuaes. destinada á construcção de pre- dos srs. deputados. 
dios para as eEcolas primarias do Estiado 
e acquisiÇ'ão de mobilia para as meo-
mas, tudo pelo modo adiante determi-
nado. 

§ 1. 0 i\'os exercícios financeiros ele 1893, 
1804 , 1895 e I -9G, serão construiuos os 
preuios escolares nas cidades e villas, 
t r·inta em cada anno, e nos exercícios 
de 1897, 1898, 1809, 1900, 1901 e 1902, 
os dos actuaes districtos, nas respecti-
vas sécles. sendo em cada anno edifica-
dos tantos predios quantos correspon-
derem á sex ta parte dos districtos, e 
nunca menos de cent•J e cinco por anno. 

§ 2.0 A designac.."lo das cidades , vi llas e 
distr ictos onde tenham de se realisar 
essas construcções, precederá accôrdo 
com a respectiva camara municipal, 
que deverá contr-ibuir com a metade da 
despesa a fazer-se com es>e serviço e 
acquisição da mobilia necessaria a ca-
da escola, tudo de conformidade com 
as plantas , designação de local, orça-
mentos e instruccões da secreta.ria das 
obras ,publicas do Estado, podendo as 
municipalidades, quando queiram, ser 
encarregadas da execução das obras, 
uma vez que se obriguem a effectual-
as nas condições determinadas e no 
prazo estipulado, que não deverá exce-
der de um anno. 

§ 3.0 Tanto para as eEcolas u rbanas como 
pa ra as districtaes, os predios serão di-
vididos em quatro classes, quanto á 
importancia maxima de seu custo. 

A-Para as escolas urbanas serão con-
struidos em cada um dos quatro annos 
mencionados no § J.o os seguintes pre-
dios : - dois de l.• classe : custo ma-
ximo 50:000$ cada um ; ci nco de 2.• 
classe : custo maximo de 34:000$ cada 
um ; dez de 3. • classe : custo maximo 
de 20.000$ cada um, e t reze de 4.• 
elasse : cu sto maximo de 10:000$ cada 
um. 

B-Para as eocolas districtaes, em cada 
um dos annos constan tes do mesmo § 
1.0 , serão costruidos, pelo menos, cento 
e c·nco predios, sendr· : - de:r. de 1.• 
classe : custo maximo de 10:000$ cada 
um ; quinze de 2.• classe : custo maxi-
mo de 8 :00 ~ ·$ cada um ; trinta de 3.• 
classe : custo maximo de 6:000$ cada 
um ; e cincoenta de 4.• classe : custo 
maxi mo de 4:000$ cada um. 

§ 4.0 Os pre\.OS referidos no paragrapho 
precedente comprehendem o total da 
responsabilidade do Estado e das muni-
cipalidades, cabendo a estas uma metade 
e aquelle outra metade, como preceitúa 
o § 2.0

, não sendo o rdenada nenhuma. 
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publica do Estado . 

construc.,.ão p~ lo gove!'no sem previ• 
compromisso formal e garantia da mu -
nicipa lidade respectiva, no sentido de 
~e di vid it'enl ig ualmente os o nus da 
obra. 

§ 5. 0 i\' o mez de outubro de cada anno. o 
governo mandara annunciar pela tblha 
o!ficial o numero e classes dos predios 
escolares para cuja construcção con tri-
buirá. nos termos desta lei, e á vista 
das propostas que ti ver das camaras 
municipaes , no sentido de concorre-
rem igualmente para essas edificações, 
ou lhes commetterà, quando ella.s assim 
queiram. a execução das obras, ou 
mandará pàr estas em hasta publica. 
de modo a ser o ~erviço encetado no 
começo Jo anno seguinte c antes do 
fim delle concluído . 

§ 6." Quando as propostas das camaras, 
para cada classe de predios a construir-
se, excedet·em av numero designado, 
terão preferencia as que forem mais 
cedo apresentadas ou as qu e oíl'erece-
rem mais vantagens ao governo, fi cando 
as prejudicadas co m preferencia para o 
a nno seguinte. 

§ i .0 As casas de escola das cidades e 
v illas deverãi"J ter de tres a seis sa las 
para aulas , confurme a classe a que 
parten.~erem a lém do vestíbu lo, sala de 
espera, e gabinete reservado para 
cada sexo, e commodo para o archivo 
e bibliotheca. As casas de escolas dos 
districtos terão as mesmas accommoda-

ções, mas somente de duas >1. tres s11 las 
para a ulas, sendo pelo menos uma 
para cada sexo. Em qualquer das es-
colas, nas salas destinadas ás aulas de 
meninas, poderão ser adm ittil: os meni-
nos até 12 an nos de idade, si estiver 
legalmente perm ittid<1 na localidade a 
co-edu~ação elos ~exos . 

§ 8.° Ko plano das casas para escolas pri-
marias, qualquer que seja a classe del-
las, c de harmon ia com a importancia 
e dimensões do predio, se incluirá a 
creação de dois pequenos e mode:ltos 
jardins (para recreio e estudos botani-
cos. de horticul tura e arbo ricul tura)a 
a de dois pateos para exercícios calis-
thenicos ou gym nasticos e evoluções 
mili tares, sendo um j <1rdim e um pateo, 
di vididos por gradis de ferro ou ma-
deira, destinados aos alumnos e os ou-
tros ás alumnas da escola. 

§ 9. 0 Ao mesmo plano, que attenderá 
rigot·osa mente ás ex igencias de bàas 
condições de hygiene, luz e .-entillação, 
se proverá sobre o abastecimen to de 
ag u::t nas escolas para todas as appli-
ca.<:õcs ner!essarias, havendo , semp re que 
J'ôr possi vel canalisal- a, tom eiras para 

• 
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Art. Harmonicamente com o di~posto no 
arti go precedente, e na ordem e forma 
nelle estabelecidas, o governo, j entro 
do credito no mesmo artigo concedido, 
provera sobre o fornecimento de mobi-
lia decente e apropri ada ás escolas pu-
blicas pt·imaria::; de todos os municípios 
Jo Estado, desde que para esse fim as 
camards municipaes respectivas con-
corram com a metade da despesa pre-
cisa , cujo maximo é fixado na decirna 
parte do valor de cada predio escolar . 

Paragrapho unico . O fornecimento da 
mobilia, cuja escolha e acquisição o 
governo incumbit·à a pessoa compe-
tente, realizar-se -á, para cada casa de 
escola, apenas termine a respectiva con-
strucção,entendendo-se por mobil ia, além 
dos bancos, carteiras, mezas, armat·ios, 
cadeiras de professores, e tc.-as lousas e 
pedras para demosntrações mathemati-
cas, mappas pnrietaes, globos geogra-
phicos, livros didacticos, quadros com-
memorativos de acontecimentos mrmo-
raveis, photog-raphias,gravuras ou oleo-
graphias que recordem personagens H-
lustres e benemeri tos, ou represen tem 
factos e scenas cujo conhecimento possa 
desperta[' no espiri to e no coraçoão da 
infancia idéas nobres ou sentimentos ge . 
nerosos ; e ainda os simples ornatos das 
salas de aulas, jardins, pateos, etc.,que 
possam c·Jntribuir para tornar a escola 
a lE'gre, aprazi vel e attrahente para os 
alum nos. 

N . 117 

O capitulo 8.0 art. !90- Do fundo esco-
lat· -passe a ser titulo 8." capitulo 
unico com as seguintes alterações: 

N. 11 8 

Ao n.rt.. 190. Depois ela lettra- D -
accrescentem-se: 

(e) das sobras que em cada exercicio dei-
xando as d\lferentes verbas ela despesa 
da secretaria do Interwr ; 

(f') Da metade do producto da venda de 
terras publicas e devolutas. 

( g) Das quotas em favor da instrucção 
publica arrecadadas em virtude de 
clausulas de contractos feitos com o go-
verno do Estado.» 

E suppt•i mam-se os§§ 4. 0 5.0 e 6. 0 com os 
re:opecti vos numeras. 

N. 1!9 

Aets . H)! a 200. Supprimam-se. 

- 257 -

ANNO DATA ASSUMPTO A:"'DA~IENTO OBSERVAÇÕES 
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publica do Estado. N. I20 Iniciado na camara 

s ~ . 33 

O capitulo X passe a IV. 

N. 121 

Ao art. 20!. Em vez de - actuaes - di-
ga-se: - - «novos» - e em vez de -
será - diga-se : - tiver sido. 

N. 122 

Ao mesmo art. paragrapho unico . Sup-
prima-se. 

N. 123 
Aos arts. 202, 203 e 204. Supprimam -se· 

N. 124 
Ao art. 205. Supprima-se. 

N. 125 

Ao art. 206. Antes de - professores -
diga-se - n11vos - e depois da pa-
lavra - exigidas - substitua- se o resto 
do art. pelo seguinte : no art . .. para 
as escolas district a e s. 

N. 126 
Aos arts. 207 e 208. Supprimam-se. 

1\ . 127 
Accrescentem-se os eguintes : 
4: Art. O Estado manterá. as escolas de 

povoados que ti verem a frequencia legal 
exigida por esta lei e que se acham 
actua1mente providas. 

Ar t . Das actuaes escolas nocturnas so se-
rão mantidas aquellas que tiverem fre-
quenda etrectiva de 30 alumnos, fi -
cando supprimidas à proporção que va-
garem. » 

N. 126 

Substit uam-se as taLellas pelas seguin tes: 

Escolas primarias 

TABELLAS 

N. I 

Professores normalistas das escolas : 
l.:rb<:.nas... ...... . l :800$000 
Districtaes ....... . I :400$0'00 
Povoados . . . . . . . . . I :200$000 

1\ . 2 

Professot•es não normalistas em escolas : 
Urbanas. .. ... .. .. 1:200 000 
Districtaes. . . . . . . . 1 :000$600 
Povoados . . . . . . . . . 800~000 

dos srs. deputados. 

f 
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N. 3 

Professores actuaes não habilitados na 
forma desta lei, os mesmos vencimen-
tos constantes das tabellas acima : 

N. 129 
A parte do projecto que t rata das escolas 

normaes, seja collocadn. sob titulo l V, 
com a epigraphe - Do ensi no profissio-
nal - Secção I - Das escolas normaes 
- logo depois das matarias do ensino 
secundario. 

N . 130 

Ao art. 210. Supprimam-se as ultimas 
palavras depois de- Diamantina -
até o final do artigo. 

N. 131 
Ao art. 211. Supprimam-se as palavras -

de hygiene escolar; e accrescente-se 
depois-de agricultura-de zootechinia ; 
supprimam-se tambem as palavras-
musica etc., até madeira - e accres-
cente-se in fine : e legislação do en-
sino. 

N. 132 
Ao art. 211. Accr~cente-se o seguinte: 

« Paragrapho unicõ. O estudo destas 
matertas serà distribuído por 4 annos 
do curso, pelo modo porque fbr deter-
minado em regulamento. » 

N. 133 
Aos ar ts . 21 2, 21 3, 214, 2l:J e 21 6. Sup-

primam·se. 
N. 134 

Artigo. O ensino das materias do arti"'o 
precedente será ministrado nas seg uint~s 
cadeiras: 

I De portuguez e litteratura nacional · 
1 De rrancez ; ' 
1 lJe arithmetica, algebra e "'eometria · 
1 De geogt·aphia geral e d~ Brazi! ~ 

cosmographia ; ' 
1 De historia geral e elo Brazil, e..c:pecial-

men te deste Estado, e noções ele eco-
nomia política e social ; 

I De noções de sciencias physica.s e na-
turaes, hygiene, agronomia e zoote-
chn ;a; 

I De pedagogia, instrucção moral e cí-
vica e legislação d~ ensino primario; 

l De desenl10 e calltgraphia. 
Paragra pho unico. Alem dessas cadeiras 

haverit, para cada sexo, a.nnexa ao in · 
st.ituto norm11l, Utua escola de ensino 
primario , regida respectivamente por 
um profe~sor e uma prof'cssora. 

OBSERVAÇÕES 
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publica do Estado. 

Ao art. 219- Em vez de - 50 minutos -
diga-se : « uma hora. )> 

N. 136 
Ao art. 220-Seja assim redigido : 
« A professora da escola ptatica do sexo 

femi nino será auxiliada por uma pro-
fessora-inspectora, que ensinará tra-
balhos de agulhas , cór te de roupa 
branca e exercícios calisthenicos, sendo 
adjuntas da profe3sora da aula pra-
t ica as alumnas mestras do ultimo 
ar:no lectivo com exercício successivo 
entre todas ellas. 

Mas quando a frequencia da aula pratica 
exceder de 50 alumnos, havera uma 
adjun ta effectiva, cuja nomeação será 
feita sob proposta do director da escola, 
auxiliando-a as alumnas-mestra~, como 
acima se dispõe. » 

N. 137 I 
Ao art. 221. Em vez de - a adjunta-

diga-se : « a p1·o(essora inspectora , ~ 

N. 138 
Ao ar t. 224 n. 2. Em vez de- ruraes -

diga-se : « p·rimarias w·banas. » 

N. 139 
Depois do art. 228. Accrescente- se o se-

guinte: 
« Art. Os alumnos das escolas normaes, 

no a.cto da matricula, assignarão com-
promisso de se dedicarem á carreira a 
que se destinam, ao menos durante 
cinco annos. 

Durante esse prazo e vedado ao governo 
provei-os em emprego de natureza 
diversa. » 

N. 140 

Ao art. 229. F.m vez de- novembro -
diga-se « fevereiro; » em vez de - 15 
de agosto - diga-se « 14 de nJvem-
bro. » 

N. 141 

Ao art. 230. Em vez ele - 5 - diga-se 
« 4. » 

N. 142 
Ao art. 231. Em vez de - 50 minutos 

diga-se - « 60 minutos : )O em vez de 
- cinco diga- se « quatro. » 

N. 143 
Ao art. 232. Em vez de- duas vezes 

por mez - diga- se « pelo menos uma 
vez por semana. » 

OBSERVAÇÕES 

In iciado na camara 
dos srs. deputados 



- 260 -

DATA ASSUMPTO AND.UIE;'I; TO OBSERVAÇÕES 

= =======!:=!== ===== ============I=======H 

1891 3! de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 144 
publica do Es tado 

Ao ar t . 235. Depois de - faltas - ac-
crescente-se « justificadas ou mais de 
20 não justificadas. » 

N. 145 
Ao art, 236. Depois de - domingos -

accrescente-se: « os dias sanctifica-
do~. » 

N. 146 
Ao ar t. 242. Supprima-se . 

. 147 
Ao art. 243. Antes das palavras - que 

est1 verem vagas - accrescente-se : « ca-
deiras ; » e depois de - di rector -
« e perante um commissario espe-
cial. » 

Os dias 11 horaR dos concursos serão com 
a~teceden cia de _8 dias pelo menos: pu-
blteados por edttae~. e pela imprensa, 
cnde a houver » 

N. 148 
Ao art. 244. Depois de - materia- ac-

crescente-se : « ou materias. :.> 

N. 149 
Ao art . 247: Supprimam-se as palavras 
-da cap1tal- por : « in termedio do 
secretar io do Estado. » 

N. 150 
Aos ar tigos 218, 219 e 250. Passem a ser 

§§ I.o, 2.o e 3.o do artigo 247. 

N. 151 
Arts. 251 e 252 . Sejam assim redi o-idos 

« \ rt. No impedimento ou falta de "pro-
fessores das escolas normaes, serão el-
les su bstituídos pelo professor a quem 
couber essa substituição, de conformi-
dade com a designação geral dos sub-
stitutos de_ todas as cadeiras, feita pela 
congregaçao da escola, no primeiro dia 
do anno lectivo, e sob proposLa do pro-
fessor effectivo da cadeira . 

Paragrapho unico. A nomeação dns 
~ ubs ti tu tos realisar-se-á sempre que o 
unpedllnento exceder de seis dias. » 

N. 152 
Ao art . 253 . Passem para o plu ral as 

duas ul timas palavras. 

N. 153 

Ao ar t. 254. Em vez de - io-ual ao or-
dena?o - diga-se : «igual ~o terço dos 
vencimentos.» 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 154 
publica do Estado. -- . d d · Ao ar t. 2oo - DE: pOlS de- e ca e1ra 

- accrescente-se : «salva a hypothese 
de in teriniJade ou substituição, em que 
poJerá reger duas até o preenchimento 
defin itivo da segunda » 

N . 155 
Ar t .258. Passe a constituir-se paragrapho 

uni co do art. 257. 
N . 156 

Ao ar t. 259 , n. I - Em vez de 3 me-
zes , - J iga-se: «dois mezes,; e depois 
de - da instrucção - accrescente-se : 
«para estabelecer o horario das aulas 
que deve vigorar du rante o anno.» 

N . 157 

Art. 259 , n. 5. Supprima-se. 
N . 158 

Ao ar t. 26 1. Em vez de-eleito- diga-se: 
«nomeado. » Accrescente-se in fine:«e a 
quE>m incumbe a guarda do respectivo 
arch ivo . » 

N. 159 
Ao ar t. 263. Redija se assim : 
« O secretario será substi t uído por um 

protessor designado pela congregação.» 
Supprtma-se o paragrapho unico. 

N. 160 
Art. 264. Supprima-se. 

N . 161 
Art . 265. Supprima-se. 

N. 162 
Art. 266 e seus § § . Supprimam-~e 

N . 163 
Ao art . 268. Depois de - - maioria -

a ccrescen te-se : «de votos .» 

N. 164 
Ao ar t. 272. Depois da palavra - aula 

- accrescente-se : «nos termos do re-
g:Jlamento .» 

I\. IG5 
Art. 275. Supprima-se. 

N . 166 
Art~. 276 e 279. Supprimam-se. 

~ - 167 
Ao ar t . 280. Supprimam-se as palavras 

- em que se engu.ste uma turqueza. 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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ANDAMENTO ~ ===== 

ASSUMPTO 

18 Organiza a instrucçlo ~- !G8 
Publica do Estalo 

Accrescente-se o seguinte : 
« Art ... Os alumnos e atum nas das esco-

las normaes uzarão de um un iforme 
para o verão e de outro para o inverno, 
attendendo-se nos respectivos modelos 
ás exigencias da hygiene, da economia 
e da maior simplicidarle possível. Es-
ses modelos serão propostos ao conse-
lho superior pelos dieectores das diver-
sas escolas normaes, de accordo com as 
condições peculiares da vida e clima 
das respectivas localidades. » 

N. 169 

Ao art. 281. Anteponha- se a palavra -
professores - á-normalistas ; - na 2.• 
vantagem, supprimam-se as palavras 
- desde que, etc ., ate - normalista. 

N. 170 

Art. 281, 4.• vantagem. Supprima-se. 
N. 171 

Ao art. 28 1, 5.• vantagem. Em vez de 
- todos os - diga- se : «metade dos.» 

N, 172 
Art. 282. ~eja assim redigido : 
« Art ... Si para o provimento de uma ca-

deira vaga apresentarem-se dois ou 
mais normalistas, terá preferencia para 
a nomeação: 

L.• O que exhibir no seu diploma melho-
res notas de approvação ; 

2.• Em igualdade de n0tas. o que estiver 
ha mais tempo diplomado ; 

3.• Na liypothese de igualdade de tempo, 
o mais velho em idade ou que tiver 
maior familia a seu cargo ; 

4.• Na equivalencia das condições acima, 
o que residir ha mais tempo no Estado. 

N. 173 
Arts. 283 a 286. Sejam supprimidos. 

N. 174 
A' epigraphe do capitulo 9.•. Accrescen-

te-se : «e deveres dos professores .» 
N. 175 

Art. 287. Supprima-se. 
N. 176 

Ao art. 288. Accrescente-se in.(ine : 
Salva a h_ypothese de processo discipli-
nar, em v1rtude de representações de 
auctoridades ou de chefes de família, 
ou vi dos os professores e de accordo com 
o pareeer do conselho superior de in-

• strucção publica.» 

OBSERVAÇÕ ES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 

ANNO 
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31 de dezembro 18 Organ iza a instrucção N. 177 
publica do Estado. 

Iniciado na camara 
dos srs . depu tados. 

Ao art. 289 n. I!. Aocrescente-se in-fine: 
«de instrucção.» 

N. 178 

Ao art. 290 n . 11. Depois de - Secreta~ 
rio - accrescent~se : «do Estado.» 

N. 17\J 

Ao art . 290 n. 3. Supprimam-se as pala-
vras- e superior. 

N. 180 

Ao art. 29 1. Ern vez de - tres quartas 
partes - diga- se : «duas terças partes» 
em vez de - quarta parte- diga- se: 
« terça parte» e accre~cente-se in- fine: 
« para os efl'eitos das substitu ições.» 

N. 181 

Art. 292. Supprima- se. 

N. 182 

Accrescente- se o seguin te : 
«Art .. . No regulamento que for expe.-

dido para a execução da presente lei, 
serão determinados especificadamente 
os deveres dos professores publicas do 
Estado.» 

N. 183 

Art. 293 e seus ns . Supprimam-se . 
N. 184 

Arts . 29-! a 300. Seja.m substituídos 
pelo seguinte : 

CAPITULO X. 

DOS E>IPREGADOS 

Art.. . Para o serviço interno das escolas 
normaAs haverá um porteiro e um 
con tinuo ue nomeação dos directr.res 
desses e~tabeleci mentos, na for ma que 
for determinada em regulamento, que 
tambem proverá sobre as obrigações e 
direitos desses empregados e penas a 
que ficam sujeitos, competind?·lhes os 
vencimentos da tabella anexa a presen-
te lei, pelo modo applicavel aos profes-
sares. 

N. 185 

Ao art. 301. Depois ele - preparados -
accrescen te- se : «COnforme o typo ada-
ptado nas escolas Ja Capital Federal.» 



ANNO 

189 1 3 1 
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DATA ASSUMPTO ANDAME::'-/TO 

de dezembro 18 Orgamza a instrucção N. 186 
publica do Estado. 

• 

Ao art. 302. Em vez de - dessas - di-
ga- se : «das respectivas.» 

K. 187 

Art. 303. Supprima-se. 

N. 188 

Aos arts. 305 e 306. Supprimam-se. 

N. 189 

Accrescente-se o seguinte : 
«Art ... Para a organização e conservação 

desses gabine tes, labora torios e biblio-
thecas, assim como para o fornecimento 
de mo?ilia e material technicoindispen-
savel a : escolas normaes, sera annual-
ijlente consignada no orçamento do Es-
tado uma verba nunca inferior a ... . . 
10:000$0CO cuja distribuição por aquel-
las escolas ficara ao esclarecido arbitrio 
do governo.» 

N. 190 

Art . 307. Supprima- se. 

N. !OI 

Ao art. 309. Em vez de - exigidos no 
art. 226 - d iga- se : « em que provem 
moralidade, serem vaccinados e não 
soJt'rerem molestia contagiosa.» 

N. 192 

Ao art. 31 0 . Accre,cente- se in - fine : «con-
forme a instituiç1to do curso normal. » 

N. 193 

Art. 311 . Supprima- se. 

K. 104 

Ao ar t . 3 12. Depois de - congeneres -
nccrescente- se : « ela antiga legislação 
mm <lira sobre instrucção publica e .» 

~- ID5 
Arts. 3 13 a 31 G. Supprimam- se. 

N. 196 

Arts . 3 17 a 320 . Passem a constituir uma 
ser.ção redigida do seguinte modo a 
qual será collocaaa no fi nal das d'is-
posições geraes deste capitulo : 

SECÇÃ(l Ili 

CURSO DE AGRD!E:\"SURA 

« Art . Fica creado, annexo às escolas 
normaes de Uberaba, Paracat ú, Cam-

OBSERVAÇÕES 

Iniciado nacamara dos 
srs. deputados. 

DATA 

189 1 31 de dezembro 

S. "J í 
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~ -.- ASSU~IPTO OCSElWAÇÕES 

18 Organ iza a instrucç<'iojl pan ha e Diamantina, um curso de agri- Iniciado na camar;1 
publica do Estado. mensu!'a. com prehendendo as seguintes ! dos sr·s. deputados . 

I mater'ias : - trigonometria, topogr;l-
p hia, n i \·elamento e leYantamento de I 
plantas. 

'i 1 . o São preparatorios necessarios para 
a matricula neste curso :- portuguez, 
francez, mathematicas e lementar'"s, ge-
ographia e noc:ões de astronomia e phy-
sica, sendo vali dos para a mat r·icul tt os 
exames prestado : na,: escolas nor-maes 
e Gymnasio el o Est~do . 

i§ 2. o O curso de agrimensura e de 2 a n-

1 
nos ; fica s•J bordinado ~t direcção das 
referidas escol c~.s normaes e o seu perio-

1 

do lecti\·o bem como os req:.~esitos par'a 
nomeação ele p rolessor e venci mentos 
deste serão os me; mos estabelecido; 
para ellas, - determinando-se - em 
r egulamen to.o tempo de~tinado para o::; 
t rabalhos praticas ele campo. 

"\ 3 . o Aos a lnmnos que completaJ'em co m 
approvaç·ão o curso será con lerido o 

I 
dip loma ·le Agrimen~or, com o qua l te-
r ito competencia para med ição e de-

1 

marcação de terras publicas e particu -
lat·es no E:3tarlo, podendo uzar rlo di -

l stmcti ,·o que em regu lamento lhes for 
designado 1Jelo go 1·er·no. 

i Art. :3:2 1. Seja assim redigido : 
I« Ar t . Aos alum nos das escolas normaes 

I 
quePe matri cularem sob o regi men de 
d1sposiç<Jes legaes anteriores, é concedi-
do. ate o fin t de 189-l , o di rei to ele con-
cl uirem o seu curso normal pelo p ro-
gra mm:t então vigente . 

Os que não con ·Jui r'em es~e cnrso ate o 
fim rlc 1804, serão ob rig::vlos, p;na go-
sar·Pm das Yant.aguns dos p rut't>s:::o r·es 
norma listas a m :skarem-se . antes do 
exame pratico tina!, habi litad os em 
todas a::; ma terias dos 4 annos elo a.::tual 
ClJrso normaL» 

N. 108 

:\ccresce nte m-sc os segui n te~ : 
«Art . ,\s e'rolas normaes que n.:ío ti,·e· 

rem a frequen.;in, pelo menos de G'1 
a lu 1n nos no res pec i 1·o curso, serão snp · 
p ri m :da~ . 

Art. Qua ndo qualquer municipalidade 
h ou ver Ol'gn nizado es tabelecimento de 
en -ino f'egnn lu o plnno da::: e;colas nor 
maPs do E-tado, p::;derão obter do go-
vemo, por decreto . para aq uelles esta-
belecimento,:, as p rerogath·as de que go-
sa rn as di tas e.ocvlas normaes . 

! 
I 
i 

I 

I 
I 

I 
li 
lj 

!I 
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ASSUMPTO Ai'iDA)!ENTO OBSERVAÇÕES 

18 Organiza a instrucção Art. Os actuaes professores de musica e Iniciado na camara 
publica do Estado. gymnastica das escolas normaes conti- dos srs. deputados 

nuarão no exercício de seus cargos com 
os vencimentos que actualmente per-
cebem, mas, quandu vagarem esses lo-
gares, por qualquer motivo, ficarão 
supprimidos. 

Art .. No provimento de cadeiras das es-
colas normaes, vagas ou que vagarem, 
ou das que forem novamente creadas 
terão preferencia, para as mesmas ma~ 
terias que houverem leccionado, quaes-
quer cidadãos que tenham effectiva-
mente exercido o magisterio nesses es-
tabelecimentos ou nos extinctos exter-
natos. 

Art. Não serão consideradas como cadei-
ras novas as existentes nas escolas nor-
maes, às quaes se tenha addicionado o 
ensino de noções de outras materias. 

Art. São reconhecidos no Estado os di-
plomas conferido.;; por e~tabelecimen
tos similares da Republica para o fim 
de gosarem os seus portadores de todos 
os direitos conferidos aos que conclui-
rem o curso, ex -vi desta lei, si a organi-
zação daquelles não for inferior á des-
tes, ou para serem elles admittidos a 
estudos e exames das materias que fal-
tarem para que se possam considerar 
iguaes as organizações. 

Para esse fim exigem- se os seguintes re-
lJ.Uesitos : 

I Prova de que é realmente diplomado 
por qualquer escola normal. 

li Prova de identidade de pessoa. 
III Certidão da organização do curso na 

occasião em que o frequentou. 
IV Attestados de moralidade e de que não 

foi o pretendente demittido a bem do 
serviço publico. 

V Folha corrida. 
VI Attestado de ter sido vaccinado em 

tempo não excedente de 5 annos antes, 
e de não sotfrer molestia que o incom-
patibilise para o exercício do magiste-
rio. · 

VI Documentos com que provem ter verda-
deira vocação para o magisterio ou que 
o tem exercido com proveito para os 
alumnos. 

§ l . • Eotes pedidos devem ser feitos ao 
Presit!ente do Estado que sobre elles ou-
vira o conselho superior, com cujo pa-
recer se conformará. 

§ 2 . o Aos professores assim admittidos são 
inherentes os deveres e obrigações con-
stantes desta lei. 

N. 199 

A' tabella: «Os professores de artes terão 
os mesmos vencimentos que percebiam 

pela legislaç.ãoan ter i o r.» 

I 
•• 
11 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção N. 200 
publica do Estado. 

Art. 322. Seja assim redigido : 
Secção II 

DO ENSINO AGRICOLA E ZOOTECHNICO 

CAPITULO UNICO 

« Art. Com os recursos que na lei de or-
çamento do Estado forem opportuna-
mente determinados, serão fundados e 
mantidos dois institutos agronomicos : 
um no município da Itabira, pela trans-
formação proveitosa da escola agrí-
cola que ora ahi custeia o Estado, e ou-
tro no município da Leopoldina; e dois 
institutos zootechnicos: um na cidade 
de Uberaba e o outro na cidade da 
Campanha. » 

N. 201 
Ao art. 324 . « Antes de-são preparato-

rios-accrescente se : <'< O curso será de 
3 annos ·e. » 

N. 202 
Art . 325. « Supprima- se. » 

N. 203 
Ao art. 326. Ponham-se no plural as ' 

tres primeiras palavras. 

N. 204 
A0 art. 326. A distribuição das cadeiras 

seja feita do seguinte modo : 
ll) Physica, mecanica, meteorologia ; 
b) Chimica geral e agrícola; 
c) A.rrimensura · 
d) B~tanica. zool~gia e geologia ; 
e) Agronomia, machinas agricolas e eco-

nomia rural. 
N. 205 

Ao art. 327. Passem para o plural as 
tres primeiras paiavras. 

N. 206 
Ao art. 328. Passem para o plural as duas 

primeiras palavras. 
N. 207 

Ao art. 32!). Em vez de -em ambos-diga-
se : - « em todos»- e acct'escente-se 
in fine : «para o que serão elles dota-l 
dos de terrenos, material, predio e ani-
maes necessarws. » ., 

N . 208 

Art . 330. Supprima-se. 

N. 209 
I Art. 33 1. Supprima-se. 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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I :::i~ I 31 de dezembro 18 Organiza a instru c<;ilo 
publica elo Est;Hlo. 
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A:"'D .U!EC\TO OBSERVAÇÕES 

t\ . 2 1J 

Os arts. 332 e 333 passem a constituir um 
:;6 artigo redigido do seguinte modo : 

In ic iado na camara 
dos srs . àeputados . 

« Art. Os p:·ofessores desses institutos se-
rão contractaclos pelo Presi lente elo Es-
tado, dentre proti.:osionaes nacionaes ou 
estru.ngeiros notoriamente conhecidos e 
o tempo maximo do co ntracto será de 
tres annos, podendo ser r enovado. » 

N. 21 1 
Arts. 334 a 336 . Suppri mam-se. 

N. 212 
Ao art . 336. Em vez de-director do-

diga- se : « clirector ele cada. » 

N. 213 
Art . 338. Seja assim rerli giclo : 
«Art. Os pl'OCtlssores de cada instituto, 

cujos vencimentos serão opport una-
men te fixauos '"elo Congresso, sob pro-
posta elo Presidente do Estado, alem elos 
deveres peculia l'es a seu cargo, são obri-
gados a: 

].o Crear um museu ; 
2.0 Redigir os annaes elo instituto . os 

q uaes serão publicados na folha official 
do Estado; 

3.0 Promover o estabelecimento ele expo-
sições regionaes peemanentes ele peo-
cluctos da industl'ia ageicola e pastoril.» 

N. 214 
Ao art. 3:39 . Accrescente-se in fine : - « e 

terão preferencia em quaesquer pro vi-
mentos ele cargos ou commissões acl· 
ministrativas que exijam o conheci-
men to tlleoeico ou pr·atico ele agl'ono-
mia ou zootechnica. > 

N. 215 

Accrescen te-se o segu inte : 
« Art . Para acqui~ição ele terrenos e bem-

teitorias p r-eliminares necessarias, com 
destino aus institutos de zoo:echnia e ao 
agr-onomico ela Leopoldina, o governo 
fica desde já auctorizado a fazH ope-
rações de credito até a quantia de 
90:000$000 , um terço para cada um es-
tabelecimento , devendo apresentar, na 
proxima reu nião lleste Congresso. pla-
nos e orçamentos de toda3 as obras a exe-
cu tarem-se e elo custeio desses institu-
t :rs e elo ela ltabira, propondo tambem, 
com audiencia ele protlssionaes concei-
tuados, quaesquer modificações que lhe 
pareçam convenientes no programma 
geral elos estudos e de organização con-
stante elos artigos precedentes, no inte-
resse de sua praticabilidade, efficacia e 
possi vel simplificação. 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estado. 

Paragrapho unico. Para esse fim, e com 
rel'erencia aos institutos agronomicos, o 
governo poderá entrar em accúrdo 
com as camara~ municipaes da Leopol-
cl ina e Itabira, uo sentidO de lhes se!' 
entregue a adminis traç·lo, cu~teio e 
pro ventos elos estabele<.;imentos que 10-
rem organizados nes->es munic!pios ou 
confiar essa tarefa a empre:;as modela 
elas pela companhia Oryani~aç<To Agrí-
cola ele Juiz ele Fúra, subvencionada 
pelo Estado, comtanto que, alem dos 
mais favores a esta concedidos e du-
rante o mesmo prazo decenna l, o onus 
ela subvenção a nnual elo Es ta do não 
exceua ele 30:000~,) p:1ra ambos os insti-
tutos agr-ícolas, cada um dos quaes ele-
verá dar instrucção profissional e man-
ter em seus inter·natos gratuitamente, 
pelo menos , a doze a lum nos pobre,; 
cltsignado~ pelo govet'no, t in<t1os elas 
diversas zonas elo Estado. » 

N . 2 16 

A parte referente :10 ensino commercial 
seja assim redigida : 

§ecçã.o IV 

K'\SJ:-10 CO~DH:RC!AL 

« Art. O auxilio ele 30:000SOOO consigna-
elo no n. 4. 0 do art . 2:2 da lei mineira 
n . 19 ele 26 de novembro ele 189 1, 
em favor ela Academia do Conmer-
cio, ele Juiz ele Fúra, será perma-
nen te, co m a clau~ulct de serem &, hi 
mantidos gratuitamf.'nte pelo menos 
doze alumnos de d.iJi'eren tes e pri nci-
pae~ ~onas elo Est<tclo, n'l fórma do at·t. 
135 , in ternos, pobt·es. dr-signados pelo 
Prestden te do Estado que mandará, 
sempt·e que ,julgue com·enien te , fisca-
li zar a regu lctrielade e efficacia elo en-
sino naq ueile estabelecimento condi-
ção ela permanencia da su b ve1~ção . 

§ l. o Os alumnos que, a ex pumas do Es-
tado, fizerem com approvação plena o 
curso ela A cademia de Comme>·cio , pode-
rão ser aproveitados pele gove!'l1o para 
regerem cadeiras de ensino commercial 
theorico e pi'atico que serão annexas, 
como cursos especiaes, ás escolas nor-
maes da Capital, S. João cl'El-Rey e 
Monte~ Claros, com os vencimentos e 
mais vantagens elos professores destas 
e ob~ervadus as condições que lbrem 
opportunamente estatuídas em reg ~la
mento. 

I§ 2.0 Quando apparecerem requerimen-

1

. tos ele dois ou mais desses diplomados 
pela Academia do Commercio, pret en-
dendo a mesma cadeira ele que trata o 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados. 
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1891 

DATA ::a ;:o 
z 

31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 
pu olica do Es ta do. 

paragrapho anterior, o governo prefe- Iniciado na camara 
ril'á :-l.o o que exhibir melhores no- dos srs . deputado~ . 
tas de habilitação e procedimento; 2. 0

, 

em igualdade de notas, o que tiver di-
ploma mais antigo; 3. ·, na hypothese 
de serem da mesma data os diplomas , 
o mais velho em idade ou que tfmha 
maior família, a seu cargo ; 4. ·, na 
equivalencia de todas essas condições, 
o que residir a mais tempo no Estãdo.» 

ENSINO SECU:\D ARIO 

N. 217 

Ao art. 340. Depois de-1 890- substitua-
se o resto do artigo pelo seguinte: «mo-
delado pelo typo do Gymnasio Nacional, 
nos termos do decreto federal n. 98 1 
de 8 de novembro do mesmo anno. » 

N. 218 

Ao art. 341. Substituam-se os§§ 1.0 e 2.0 

pelos seguintes : 
« § 1.0 o externato funccionará nesta Ca-

pital,em edificio apropriado,c?m as ne-
cessarias accommodações ; o mternato 
funccionará em Barbacena , no edificio 
em que ora se achar, que será augmen-
tado a medida que o numero de alu -
mnos e necessidade da administração o 
exigirem, consignada previamente a 
necessaria verba no orçamento. 

§ 2.o Os dois estabelecimentos, comquanto 
sejam independentes um do outro pelo 
que respeita :i administração, regem-
se pela mesma lei, têm os mesmos pro-
crru mmas de ensino e estão igualmente 
~uje itos á inspecção das auctoridades 
competentes . ., 

N. 219 

Ao art. 342, in fine. Em vez de- 4:800$ 
-diga-se : « constante da tabella. » 

N. 220 
Ao art. 342. Accrescente-se o segunte : 
« Paragrapho unico. O do externato, nas 

mesmas condições deste art1go, perce-
bera os vencimento annuaes constantes 
da mesma tabella . ., 

N. 221 

Accrescente-se o seguinte : 
« Art ... Serão admittidos no internato 

ate 12 alumnos pobres, tirados das 12 
pri ncipaes e diversas zonas do Estado 
e que tenham se distinguido por su_a 
intelligencia, bom procedimento e assJ-
dua applicaç'•o ao estudo, cessando o 

ANNO 

189 1 31 

DATA ASSUlliPTO 

de dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estado . 
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favor do Estado para com os actual- Iniciado na camara 
mente admi ttidos fóra das condições dos srs. deputados. 
deste artigo. 

Paragrapho unico. O internato de Bar-
bacena podera tambem admittir á 
frequencia até 20 alumnos externos 
sob o mesmo regimen disciplinar e 
sem prej uízo do ensino, a juizo da con-
gregação. 

N. 222 
Ao art. 343. Em vez de - comprehen-

dendo as -diga se : « constando das )) 
depois de - portuguez - accrescente-
se : « e li tteratura nacional » suppri-
midas estas palavras no final do ar-
art igo e a - allemão. 

N. 223 
Art. 344. Seja assim redigido : 
«Art. Carla um dos estabelecimentos terá 

os seguintes lentes, um de cada ma-
teria: 

1. 0 De língua e litteratura nacional; 
2. 0 De língua latina; 
2.0 De língua grega ; 
4. 0 De língua franceza ; 
5.0 De líng-ua ingleza ; 
6.0 De mathematica elementar ; 
7 .0 De geometria geral, calculo e geome-

tria descriptiva; 
8.0 De mechanica e astronomia; 
g.o De physica e chimica ; 
10. De geographia e cosmographia ; 
11. De meteorologia , mineralogia e geo-

loo-ia · 
12. De biologia ; 
13. De sociologia, moral, noções de eco-

nomia política e direito patrio ; 
14 . De historia universal e do Brazil. 
Haverá ainda em cada estabelecimento 

tres professores : de um desenho, um 
de musica e um de gymnastica , esgri-
ma e evoluçõos militares, que não fa-
rão parte da congregação. » 

N. 224 
Ao art. 345. Accrescente-se in-fine: «Lo-

go que seja creada a cadeira desta ul-
tima. » 

N. 225 
Ao art. 346. Depois da palavra -di-

stribuídas - substitua-se o resto do 
artigo pelo seguinte : « por annos e 
fórma que em regulamento forem de-
terminados. » 

N. 226 
Accresl'ente-se o seguinte : 
« Art. Si em virtude de nova organiza-

ção do Gymnasio Nacional, h ou ver au-
gmento ou diminuição de cadeiras no 
plano do mesmo instituto, tambem se-
rão harmonicamente supprimidas ou 
ceeadas iguaes cadeiras no Gymna-
sio Mir,eiro. » 
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K. 227 

Ao art. 3-18 n. :2 . Sup ?rima -se o vaca-
bulo - districtaes . Ao n. 4, em vez 
ele - 40$000 - diga- se: «constan te Ja 
tabella » e accrescente·se : n. 5 -
Prova de que o matriculando não sof-
fre molestia in fecto- contagwsa. » 

N. 2:28 

,\ccl'escente-~e o Sc'guinte : 
« Al' t . Sel'it permi ttida a ;natricnla em 

qualquer dos annos, desde que o can -
didato sP mostre lt abtli taclo, de con-
formidade com as prescri p<;>ões desta 
lei e seLt rrguhmento, nas materias 
e n ~ inadas nos an nos anterwres ao em 
que p retender ma tricula r- se . 

§ 1.o Os alumnos do Gymnasio ::\acio-
ll al poderão matricu lar se no G}~mna
siu i\I ine iro, a,pr-esentando cer t tdao de 
matricu la naquell e estabelecimento , ou 
documento q ue prove terem sido ap-
provados em q ua, lqu er dos annos do 
respectivo cur:>o . 

§ ;2.0 .Mediante guia dada pelo respe-
ctivo reitor poderão em qualquer 
epoeha uo ai~ no lecti v o, ser admittidos 
it frequencia das aulas do mesmo an no. 

Aos al umnos matric ulados em um dos 
doi s estabelecimentos, é licito passar de 
um para outl'o, apresen tando a co mpe-
tente guia dada pelo reitor . 

§ ::: .o O enxova l dos a lumnus in ternos 
e objecto~ necessarios para o trabalho 
das au las serão determi nados em reg u-
lcune nto. 

§ 4.o :\o PI'imeiro anno elo in ter nato 
não poderit matJ·icular- se quem tenha 
mais de 1-! annos de Idade . 

§ 5.0 Emqmtnto não ampliar-se a capa-
cidade do actual edi ficio el o internato 
em Bai·bacena ,só serão aclmi tti dos a te 
1:20 alumno$. 

~;o externato , a freq uencia pode ri ~er de 
tantos alnmro> quantos com portar o 
estabelecimento, merecendo particular 
a ttf:'nção as condi ções hygienicas. 

§ () .0 Os a lum nos co ntribuin tes do in-
ternato pagarão a an nuiclade de 500S 
correspondente:< ao atJno lectivo e que 
pocle1 ·~t ;:dr di ridida em p t'estações pe-
ri"dieas. 

Esta disposi(,·ão não comprehencle o cor-
r ente anno lectiYo . 

§ 7. 0 :\as secretarias de ambos os esta-
belecimentos do Gymna~w tv!meu'o, no 
dia 12 de fe \·er-eiro ele cada, anno, a brir-
se- á a matricula qu e será encerrada 
no fim dn referido mez. 

Este prazo é im pro roga Ye l. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
elos srs. deputados. 
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189 1 3 1 ele dezembro 

S. S. - 3::0. 

18 Organ iza a instrucção § 8.° Kenhum alumno, excepto os gra- [niciado na cam<tra 
publica elo Estado. tuitos , poúerã. pres tar exame ou ma- dos st--s . depu tados 

tricutar-se em qualquer a nno do Gy-
mnasio sem que se mostre quite com 
o thesouro elo E~tado . 

A matricu la poderá ser feita por procu· 
rador ou representantes legaes do ma-
triculando. » 

N. 229 

A. o art. 349. Em vez de - 30 - diga-se 
15 e accrescen te-se o sE guinte : 

« Paragrapho unico . Na segunda quin-
zena do mez de fevereiro haverá ou-
tra epocha de exames de suffi ciencia e 
fi naes para os que, por motivo de mo-
les tia provada , não tiverem podido 
comparecer ás provas do fim elo anno 
precedente. » 

N. 230 

.-\o art . 350 Em vez de - dezend)l'o -
diga-se : novembro. 

N. 23 1 

Ao aet. 355. Em vez de - nos termos 
do art. 30 do clec. ele 8 de novembro 
-diga-se : nos termos da art. 8. 0 do 
dec . Federal de novembro de 1890. 

N. 232 

.-\o art. ;~56, § 1.0 Accrescente-se in fine : 
« O pügamento sera fei to na secret,,-
ria de cada estabelecimento. » 

N. 23:3 

Ao mesmo artigo § 2.0 Em vez de -
regi mento- diga-se : « regulamento » 
e depots rl.e - deste processo - accres-
cente- se : «e forma do paga mento da 
ta xa de exame. » 

N. 234 

·\O a rt. 356. Sub~titua-se o segundo pe-
rioJ o do § 3. 0 pelo segnin te : 

« Dois len tes do Gym nasio, doi s profes 
sores paiticulares que accei tarem a 
nomeação, um lente da Es..:ola de 
Pharmacia. o rei to e do I'especti ,-o esta-
be lecimento, ou ou tro mem bro do c m-
selho tlirecr.or·, como presidente e mai8 
um examinat.lot' de li He nomea ç:ão elo 
goYernu. » 

,lo ar t . 35V. Em vez ele- o ar tigo-
drga- se . » pees..:r tpp, p or esta le1. » 
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1891 31 de dezembro 18 Orgn.niza a instrucção N. 236 
publka do Estado. Ao ar t. 360. Supprimam-se as palavras 

- mediante proposta do reitor - e -
com approvação do governo. 

N. 237 

Art . 361. Seja assim redigido: 
« Art. Os lentes conservarão qeus Ioga-

res em quanto bem ser virem, e não 
podem perde l-os si não pela forma 
prescripta nesta lei. » 

N. 238 
Ao ar t . 362. Antepo nha-se a palavra-

lentes - a- professores, substituindo 
o final do artigo depois de - reitores 
« e approva-;ão do governo. » 

N. 239 

O art. 263 
guinte : 

seja substituito pelo se-

«Art . Os len tes de disciplinas não exi-
gidas como preparatorios para a admis-
são aos cursos superiores da Republica 
ou do Esta do, até o an no de 1895, não 
têm direito á gratificação respectiva, 
salvo quando substituírem a outros. 
conforme as regras das substituições e 
durante o tempo dellas. » 

N. 240 

Ao art. 364. Accrescente-se in fine : «si 
em concurso obteve a cadeira que oc-
cupa . » 

N. 24 1 

Art. 365. Seja assim redigido: 
«Cada um dos estabelecimentos terá o 

seguinte pessoal admin istrativo : -
rei to r, vice- reitor, secretario- bibliothe-
cario, porteiro, continuo, inspector de 
alumnos, conservador de gabinetes e 
laborarias de sciencias physicas e na-

I 
turaes. No externato haverá dois ser-
ventes, e no internato a lém de mais 
um inspector de alumnos, de um eco· 
no mo , um dispenseiro, cosinheiro e 
aj udante, os serventes e criados ne-
cessarias até o numero de seis. 

§ !.• Os reitores , vice- reitores, secreta-
r ios, porteiros, continuas , inspectores 
de alumnos e conservadores de gabi-
netes e laboratorios serão nomeados 
pelo Presidente do Estado. Os demais 
empregados serão contractados pelos 
reitores. 

§ 2 .• O se ~retario-bib!iothecario do in-
ternato será tambem o guarda livros 
do estabelecimento, tendo para isso 
mais 600$00. 

Alterada nesta parte a respectiva ta-
bella . 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados . 
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18 Organiza a instrucç<lo /1 
Publica do EstaJo 

1891 31 de dezembro 

I Arts. 366 e 367. 
N. 242 
Supprimam-se. 
N. 243 

Ao ar t. 368. Em v_ez de- externatos-diga. 

I se :~estabelecimentos . >> 

N. 244 

I Ao mesmo art, I_>aragrapho unico . Em 
vez de - convalados- diga-se : « con-

1 

vocados » supprimindo -se a palavra-nella . 

I N. 245 
Ao ~rt. 371. Depois da palavra-nomea-

çao- accrescente-se : « in terina fe ita 
pfl lo governo» - supprimindo·se ~resto 
do art1~o . 

I N. 246 
/Ao ar~. 37 1. Ac?r'escentem-se os segu intes: 
1 « § J. A Intermidade durarà emq uan to I nao apparecer candidato que requeira 

I o preenclumento definitivo da C<Ldeira 
por concurso com as formalidades le-, gaes . 

R 9 o A d' · -8 - · Ispostçao supra não inhibe 0 govern.o de contrac•ar nacional ou es-
trangeiro de reconhecido meri to por 
seus escriptos sobre a materia da ca-
detra vaga» 

N. 247 
f Ao art. 375 § _2 .o, in fine . Supprima-se a 

I palavra- dms. 
N. 248 

(o capitulo V, arts . 376 a 382, seja sub3ti-
tuido pelos seguintes: 

CAPITULO \" 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

« Art_; Os lentes de línguas substi tuir-
se- ao. reciproca men te por designação 
do reitor, no começo de cada an no ou-
VIda a congregação. ' 

Os de mathematir.as e astronomia tam-
bt~m se substituii'ão do mesmo modo. 

Os de physica e chimica , minerahwia 
geo logia e biologia, fi cam sujeito';; ã 
mesma regra e bem assim os de "'eo-
gr·apllla, soc idogia e historia uni~er
sal, de modo que as substit uições st 
façam em relação as séries das sciencias 
neste artigo mdicadas . I 

Paragrapho u nico. Os professores se rio 
sub3tituidos e m suas fa ltas por quem 
o reitor des1gnar até o prazJ de ti·es 
mezes. SI a va)l'a temporaria prolon()'ar-
se além deste pl'azo, o go,·erno a pre-

' encherá mtel'inamente. » 

OBSERVAÇÕ ES 

Iniciado na ca.mara 
dos srs . depu tados. 

I 

/I 



L l\NO 

I 
11 189 1 

DATA ASSUMPTO p 
z 

31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 
publica do Estado 

-276-

A:"'DA~IE:"'TO 

CAP!Tl"LO Yl 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. Os lentes são obrigados a exgottar o 
programma das materias que devem 
ser ensinadas d11rante o anno lech v o. 
mas . sempre de accordo com o - do 
Gymnasio Nacional. 

Paragrapho unico. Os lentes darão liç·ões 
diar·iamente e bem assim os professores . 

Os de gymnastica, esgrima e evoluções 
mili tares deverão dar suas lições nas 
horas de recreio. 

Art. Até o anno rl.e 1895, é permittida 
no Gymnasio Mineiro a matricula avul-
sa no periodo legal , em qualquer das 
di scip li:-ms do curso exigidas como pre-
parawrios nos cursos superiores da Re-
publica ou do Estado. 

Art. Ao reitor de cada um dos estabele-
cimentos co mpete fazer o respectivo 
regimento interno, de accord.o com a 
congregação ; organizar annualmente 
os horarios e programmas de ensino, 
de conformidade com esta lei. 

Art. O governo no regulamento poder·à 
determinar para os alumnos do Gyruna-
sio uniformes simples, modestos e apro· 
priados as estações do anno. 

Art. Logo que se organizem as secreta-
rias de Estado, o actual edificio em 
que funcciona a repartição de instru-
cção publ ica passará a ser occupado 
pelo externato do G ymnasio. 

Paragrapho unico. Tambem se annexará 
a esse estabelecimento a bibliotheca da 
Capital, e ficará a cargo do respectivO 
secretario, devendo adoptar-se para a 
mesma bibliotheca o competente regu-
lamen to. 

Art. Todas as disposições regulamenta-
res e regimentaes , relativas ao Gymna-
sio Nacional constituem legislação sub-
sidiaria do Gymnasio Mineiro. 

Art O professor de desenho distribuirá , 
no horario que for adoptado,o ensino do 
desenho pelos seis annos do cursr, dan-
do duas horas diarias de lições de modo 
que todos os alumnos possam recebei-
as a lternada e successi vamente. de 
conformidade com o programma dado 
em regulamento. Este program.ma com-
prehenderá o desenho linear, geome-
trico de ornato e de arte e imitação, 
seguido de lições de perspectiva linear 
e aerea e noções de anatomia. 

OBSERVAÇÕ ES 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados . 
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de dezembro 18 Orgamza a instrucção Paragrapho unico. O mesmo dever cabe Iniciado nacamara doo 
publica t.lo Estado. aos professare;; de musica e gymnastica. srs . deputados. 

Ar t . O governo dará as instrucções e 
fará os regulamentos necessarios pa ra 
a execução da presente lei, impondo 
multa até 200$000 . 

Art . 1-Iavera no externato um professor 
de stenographia, coil tractado pelo go_ 
verno. 

§ A frequencia nas aulas de stenographia 
será permi ttida aos alumnos matricu-
lados ou não]no curso de estudos. · 

Art. o~ casos omi 2sos na presente lei 
serão regulados pelos decretos n. 981 
de 8 de novembro de 18!:!0, n. 1073 de 
25 de novembro de 1890 e mais legis-
lação federal, no que for applicavel. 

Art. Fica o governo auctorizado a ada-
ptar ao Gymnasio Mineiro a reorga-
nização por que passar o Gymnasio Na-
cional, distribuindo as cadeiras crea-
das, segundo programma instituído e 
duração dos cursos. 

Art. Log? que sepublique a presente lei, 
entrara em v1gor na parte que não 
depender de regulamento, no qual fi-
ca o governo auctorizado a impor pe-
nas de multas até 200$000. 

Supi>rimarn-se os demais artigos sob esta 
ep1graphe. -S. R. 

O governo, desde que entre em execução 
a presente lei, numeará reitores e vice-
reitores do Gymnasio Mineiro, dire-
ctorPs das escolas normaes e de pilar-
macia, e vice-directores na fórma por 
e !la lJrescr ipta. 

Art. Aos professores de instrucção se-
cundaria, fóra das horas das r&.pecti-
vas aulas, serà permittido o exercício 
de industrias liberaes, para que se 
mostrarem legalmente habilitados. 

Art. O actual inspector de alumnos do 
externato continuará a perceber os 
vencimentos que tinha pela legislação 
anterior.» 
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18 Organiza a inst rucção N. ~49 
publica do Estado. A tabella seja assim modificada : 

Iniciado na c:amara 
dos sr s. deputados. 

Tabo lla de v enc imentos (Ai 

PE i S'l AI. OrtD . GR AT . TOTAL 

====------
r~ente s . .. . ........... 2: 400 SOOO l : 20080"0 3 : 600SOOO 
P rofessor es . . . . . l : 600 5000 8008000 2 : -IOOSOOO 
Secreta. r i •> h ibliothacô.-

rio do inter na t o .... 2:0008000 I :0008000 3:000SOOO 
lde>n do externat o .... . l :hG68666 n3~33 1 2:800 8000 
Grat . a o re itor do i nter-

h(~. f O ... · · · · · · · · · · · · ' .. '. 
!dom ao do externato . · · 
Inspevt o r do a l umno ;;: 

do tn ter nato . ... . ... 1 :GOO SOOO 
lnspector de a. l umnos 

do exter nato. .. . . . . SOO SOOO 
Grc.\ t . ao con s ervad or 

do gab in et~ de sc ie n-
oia.s ph ysicas e natu-
raes do internato. 
depoi s que s e orga-
n i7.arem esses g ab i-
netes . . .. . . . · · · · · · 

Porte iro . .. .... · · · · 
Con ti nuo. .. . .. · · · 
Servente . ... . . . . .. . . . 
T axa de matr ivula ... . 

933 833~ 
66 68666 

Taxa. de exame . . . . . . · · · 
Cert idão de exame . .. 
8m.ol umentos de cada 

dip loma ne bacharel 

. . . . . . . . . I : 200SOOO 
. . . . 8008000 

8oo s ooo 2: ~oo sooo 

l OOS OOO I :2 008000 

. . . . . 6008000 
46GS666 I : 1008000 
3338334 l :ooosooo 

. . . . . . . . s oo s ooo 

:· ... : . . . . I -108000 
. os ooo 

58000 

! 008000 

N . 249 - A 

A materia do t itulo VI sobre escola ~e 
pharmacia seja co!locad~ como sec9ao 
V d::> titulo IV locro depms do enstno 
commercial, c~m "' as seguintes modifi-
cações: 

N. 250 

Art . 384. Seja substituído pelo se-
guinte : . 

«Art. E' de sua competencia conferir 
diplomas de pharmaceu tico e ti tu los de 
bacharel em sciencias naturaes e phar -
maceuticas, e bem assim ex~ mi!lar 
profissionaes formados no estra nge1ro, 
afim de lhes ser permit tido exercer fl. 
profissão no paiz .» 

N . 251 

Ar ts. 3S5 e 386 . Supprimam-se . 

N . 252 

Art . 387. Seja su bstituído pelo se-
guinte: 

< Art . o curso profissional, que é de tres 
annos, comprehende as seguintes ma-
terias , que serão ensinadas com pat'-
ticular a pplicação á phar macia e a ma-
teria medjca , especialmente a brasilei-

ANNO 

= 

189 1 

DATA ASSUMPTO 

31 de dezembro 18 Organizo. a instrucção 
publica do Estado. 
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ra : - physica m•Jdica , chimica inor- Iniciado na camara 
ganica , mineralogia, botanica , zoologia, dos srs. deputados. 
cllimica orga n ica e biologia, materia, 
medica, therapeutica, chimica analytica 
toxicologia e pharmacologia. Estas ma-
terias são distr ibuídas do modo seguin-
te: 

Primeiro anno 

1.• Cadeira :- P hysica med1ca . 
2 .• Cadeira: - Chimica inorganica e mi· 

neralogia. 
Segundo anno 

I .• Cadeira:- Botanica e zoologia. 
2.• Cade ira :- Chimica organica e noções 

de chimica biologica . 

Terceiro anno 

I.• Cadeira :- Materia medica, especial-
men te a brazi leira e t herapeut ica. 

2 .• Cadeira:- Chimica analytica e toxi-
cologica. 

3.• Cadeira:- Pharmacia theorica e pra-
t ica. » 

N. 253 

Ao art . 389. Depois da palavra-freq uen-
tal-a - accreseente-se : « antes da sua 
completa orga nização não sera remu-
nerado o bibliothecario . » 

N. 254 

Ao mesmo art . 389, 2 .0 período. Passa a 
constit uir novo artigo ass1m redigido : 

« Art. O lente cathedratico e o su bst i-
tuto preparador terão sob sua guarda 
e inspecção o resp3cti vo laboratorio, 
gabi nete ou officinas. » 

N. 255 

Ao art. 390. Seja substituído pelo se-
guinte: 

« Art. O director e o vice-director serão 
de nomeação do governo. » 

N. 256 

Art . 392. Se 'a substituído pelo seguinte: 
« Art. O director é o presidente da con-

gregação, assim como das commissões 
em qu e ft.gurar no caracter de lente, e 
incumbe-lhe : 

1.0 Presillir e dirigir todas as sessões da 
congregação. 

2. o Convocar a congregação, não só nos 
casos expressamente determinados, co-
mo naquelles em que, ou por delibera-
ção sua , ou a r equerimento de qual-
quer l ~n te , feito por escripto e com de-
claração do objecto da convocação, o 
julgar necessario, marcando o dia e a 
hora da reunião, de forma que evite, 
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18 QrO"aniza a instrucção sempre que for possiYel, a interrupção rniciado na camara 
publica do Estado. dos traba lhos escolares. dos srs. deputados . 

3.o Transferir , em circumstanc~~s · gra\·es, 
para outra occasião, a reu mao da con· 
" recração ja convocada. amda no caso 
~m que ella deva verificar- se _em epo-
chas certas, e suspender a se5sao qu_an-
do se tornar indispensa Yel esta med1_da, 
dando em qualquer das hypotheses, lm-
mediatamente, parte ao governo dos 
motivos de se u p rocedi mento. . 

4.o r\omear commissões, quando _o obJecto 
dellas fOr de simples solemmdade, ou 
não for de expressa competcncia da con-
gregação. 

5.o Assignar com os lentes prese_!ltes as 
actas das sessões da congregaçao e a 
correspondencia offici al, assim como to-
dos os termos e despachos lavrados, em 
no me ou por deliberação da mesma 
congregação, .ou em virtude desta lei, 
ou por ordem elo governo. . _ 

6.o Executar e fazer executar as cleCisoesf, 
da congregação, podendo s~brestar na 
sua execução, si as julgar Illegaes ou 
inj us tas, do quedara immediatamente 
par te ao Presidente do Es_!.ado, ao qual 
compete neste caso decisao defini t i v a . 

7.• Determinar e regular o serviço da ~e · 
cretaria e da bibliotheca e providenciar' 
sobre t udo quanto for necessarw para 
as sessões da congregação, celebração 
dos actos e serviço elas aulas. gabme-
tes, laboratorios e officim s pharmaceu· 
ticas . 

8." Yisitar o curso e assist ir todas as ve-
zes qne lhe fo r possi vel,aos actos e exer -
cícios escoiares e vela r pela boa ordem 
e anda mento dos mesmos. 

9.0 Promover o aperfeiç,oamento dos la-
boratorios, gabinetes e officina phar-
mMeutica, svlicitando do governo ou 
propondo a congregação a~ pro vide~
cias que não estiverem nas suas attrl-
buições . 

10. Velar pela observancia desta lei e 
pl'Opor ao governo t udo quanto for con-
ducente ao aperfeiçoa mento do ensmo 
e ao re()"imen da Escola, não só na par-
te admi ni stra ti v a que lhe é pertencen-
te como a inda na parte scientifica , de-
véndo neste caso ouvir previamente a 
congregação . 

11. Exercer a policia no recinto da _Es-
coLt, procedendo pelo modo prescripto 
nesta lei e nos regulamentos approva-
dos contra os que perturbarem a or-
dem, e empi'egar a 'maior vigilancia na 
manu tenç.ão dos bons costumes . 

12. Suspender até oito dias, com privação 
dos vencimentos , todos os empregados 
da Escola, á ex cepç-ão dos lentes . 
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I 1891 31 de dezembro 18 Organiz· a instrucção 
publica do Estado. 13. Conce::leraosempregadosdeque tra ta Iniciado na camara 

o nu mero anterior, dentro de um anno, dos srs. deputados . 
a té 15 dias tle dispensa do ~e rv i ço , ~em 

S. S. 3~ 

I 

PI'eju izo tio~ seu s vencimentos . 
14. Propor ao Presiden te do Estado a no-

mca<;ão dos e mpregados, cujo provi-
mento não depender de concurso. 

15 . Mandar fazee as despesas auctoriza-
çlas por lei ou ordenadas peio Pres iden· 
t e do Estado 

16. Attes tar na fo lha m ·nsal de frequen-
cia o CI Illlp rim,., nto de deveres dos len-
t es e empregados da Escola. 

17. Encerrar diariamente o ponto dos 
lentes , nota ndo a falta dos que deixa-
re m el e comparecer its horas marcadas 
no horario. 

18 Defer-ir j uramento ou affirmação, e 
dar pJs~e aos lentes e mais emprega-
dos . 

19 . • l.pre.;Pntar ao Pres iden te do Estado, 
no ti m do anno lectivo, um relatari a 
circunn ta nt iado sobre todos os traba-
lhos da, E>cola e occurrencias mais im-
porta n tes. 

20. Pre.;:tar ao '!OVerno todas as jnforma-
çõb que lhe forem exigidas . » 

~- . 257 

' Accre:>cen tem-:Oe ao a1' t. 392 os segui ntes : 
« .ut. lb n :rit uma. -L " série, que se com-

porá das seg· u inte5 materias :- anato-
mia descriptiva, physiologia , ltistoria 
natur·al medica, chimica bio!ogica e me-
dicina judiciari a , as quaes 8erãv di-
stribu ídas elo modo seguinte : 

!." Cadeira : - anatomia descr ipti va e 
histori a natura l medica ; 2." cadeira: -
phys iologia , chi mica biologica e medi-
cina judiciar ia . 

Pa ragrahJ unico. Os a lum nos do 1°, 2" e 
3° annos do curst' pharmaceu tico po-
derão Ii'equentar: os do !0 a nnoa aula 
de ar atomia descr i _;::~ ti <a, os do segundo, 
a de physiologia e os do 3.0 a de medi-
cim j udiciaria . 

Ar t. Seja assi m redigido :- « E' facul tada 
aos pharmaceu ticos , legalme nte diplo-
mados, a obte , ção do t it ulo ele - bacha-
rel em sciencias naturaes e phcu·?nr'-ceuti-
cas , devendo para e;: se fim ser satisfei-
tas as seg uintes condições : 

I. a Pagamen to das taxas e emolumt ntos 
Estipu lados na tabella- B - da pre-
sente lei, para esse fi m. • 

2.a Freqnencia obrigatoria nas aulas das 
materias componentes da 4.• série. 

3.' Exame de habili tação p res tado sobre 
as materi as da 4.a séeie, constante de 
uma prova escripta sobre um ponto 
sorteado dentre os formulados sobre 
todas as ma terias da série; de uma pro-
va oral sobre pontos sorteados, e para 
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esse fi m formulados pela. congregação, 
devenJo ser sorteado um de cada ma-
teria; e de provas praticas , a juizo da 
mesa ele exame. 

Iniciado na camara 
dos srs. deputados 

4. • Apresentação de uma di~sertação 
escripta , que poderá ser impressa , s0bre 
um ponto escolhido pelo cand idato clen-
tl'e aq uell es que, sobre as materias ela 
série, forem com antecedencia furm u-
laclos pel a.con ~regação , e defesa de the-
ses sobre as materias da série. deven-
do o candidado escolher tres t heses de 
cada ma teria . Ao candidato será conce-
dido Uid prazo, nunca supet•ior a tres 
mezes, para apresentar a disser tação 
escripta e para estudar as mater ias das 
theses . 

§ ].0 O candidato serà ar guido na disser-
tação escf'ipta. e nas theses por uma 
commissão de cinco lentes designados 
pala congeegação, devendo ser deter-
minado no3 esta t u tos da escola o tem po 
que deve durar a arguição, que jamais 
poderá s'lr inferior á uma hoea . 

§ 2. o O candidato que ti ver algum traba-
lho proprio sobre flora, fauna , t hera-
peutica ou materia medica brazileira, 
poderá imprimiL-o gratuitamente na 
typographia do Estado, mediante con -
sentimento do governo, que julgara do 
caso , e apresentai-o juntamente com a 
dissertação escripta; o merito deste 
trabalho será aqui latado pela commis· 
são examinadora e influirá na nota que 
tiver de ser obtida pelo candidato. 

Art. Tambem aos pharmaceuticos , legal-
mente diplomados, que não queiram 
sujeitar-se á frequencia obrigatoria nas 
au las, das materies qa 4.• série, é fa-
cu ltada a obtenção do titulo de- ba-
charel em se encias naturaes e pharma-
ceuticas, desde que sejam satisfeitas as 
seguintes condições : 

1.• Pagamentos das taxas e emolumen-
tos, conforme prescreve o artigo ante-
cedente. 

2.• Exame de habilita.ção prestado peran-
te a mesa examinadora da 4.• ~érie, 
sobre as materias da referida série. 
Este exame constará de duas provas 
escriptas. sendo cada uma sobre ponto 
de materia de cadeira diversa, devendo 
ser sorteados tanto as ma ter ias como os 
pontos ; de uma prova oral vaga sobre 
cada uma das materias da série, e de 
provas praticas, a juizo da mesa exa-
minadora. 

3.• Apresentação de dissertação escripta, 
defesa de theses e facu ldade de apre-
sentar algum trabalho proprio , tudo 
nas condições do artigo anterior, sendo 
a arguição fetta perante commissão 
identica á do artigo antecedente e não 

ANNO DATA ASSUMPTO 

1891 31 de dezembro 18 Orga niza a instrucção 
publica do Estado 
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rle l'endo du rar menos de hora e meia , 
r s tileses serão em numero de ~in co 
para cada rn ateria da série . 

Art. Desde que o c~ndiliato seja approva-
do~ela commissao examinaclom ejulga.-
dot a, ser-l l!e- a conferido o titulo de _ 
« bacharel em sciencias naturaes e phar I 
J~laceu ttcas » - no qual consta r·ú a nota i 
final obtltia .» 

N. :?58 

Accrescente- se ao art. 39:2 o seo"Ltii1te. 
« Art H· · · ' o " · . · . a v era u m VIce-clirector que w b-

stitUira o director em s uas faltas e im-
peclunen tos. » 

N. 259 

Accrescente-se na eJ)io-raphe. ~ b t" . t preparadores» . " · «::> U 8 t·u os 

N. 260 

.\.rts. 3D3,. 394 , :395 , 306 e 397. Sejam 
su l>stit u Idos pelos seo·uin tes . 

« Art: H<Lverá na Es~ola ele . Pharmacia 
no ve len tes cathedraticos e cinco sub-
SLlt :I tos ~r:puaclore< , medicas ou pitar· 
ma~eu t t eo~ . lega lmente haliili tados ou 
quaesq uer pessoas que apresentarer;1 ti· 
~~los scienti licos validos, cuja acceita-
~.ao ficara a JUIZO ela congren·ar:i,o e do 
governo. o ~c 

An: O,; len ~es cat ltedraticos A substitutos 
so p2rder::w seus lagares si forem con-
demnaclos nos termus elos artigos da 
pre~en te lm. 

Art."Ne.n lt ,um lente •lll substituto pJderi 
re'?er eftecttvamente mais de UI!Ia ca-
den'a. » 

N. ~6 1 

Ao art. 398. Depois de - lentes- ac:cres-
cente- se: «e os substitutos ». 

N. 26:2 

Ao ar t. 399. DepJis de - lente - acres-
cente-se : «ou elos substitutos » substi· 
tumdo a palavra- exercicio _ pel _ 
« goso ». a 

N . 263 

Ar;. 400 n: ~- Substitua-se pelo seguin te: 
« Em ~.r~u1çoes ~obt·e os assumpws das 

pro\ a, oraes e escnpta, ou sobce qual-
quer pon_to da mater1a, fdta por- uma 
comrnl'isao composta de tre~ a cinco 
~embms destg nados pela conrrre···a-
çao ». o o 

N. 264 

Art. 400, paragrapho u nico . Seja ass im 
redtgldo: 

OBSERVAÇÕES 

• 
Iniciado na ca.mara 

dos srs. deputados 

I" 

l 
1 
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l SCl l · 31 de dezembro lt- Ot·~aniza a ins~ruct;ão << Paragt·ap\io uni<.:o . O director orga niza· Iniciado na camara 

pu ollca do Es taLlO . l'it u n1:c 1 i~ t<t co m os nome~ de todos os dos srs. deputados. 
can·!i lato~ habilita dos , den tre os quaes 
o 1-' t'esidente üo Estado rarà as nomea-
~-õe~ » . 

X. 265 

.\ccrc:::centc- s.~ o seguinte : 
« .\l't . Fic<llll rna,nti do5 o,; prov imen tos 

do~ Htuae~ lentes catheclmticos e sub· 
~t i t uto,; pr.·pa!'adores . 

f'al'a~I'<t J' IIO unico. O primeiro p ovimen· 
t.J das duas caúe iras da 4." sér ie seró 
k ito , i ttdep3ndentemente de concm·w, 
pelo Pre:! idente do Estado , qne nomeará 
pessJ<ts tle reconhecida idoneidade .» 

N. 266 

Art. 40 1. SPja a;;sim redi gido: 
«0:; ,;uh,;titutos pre pa l'adores serão di-

stl'ibui•lo" do mbdo seguin te : um para 
Cittb sel'ie , e um especialmen te para <t 
cadeira de pharmacia. » 

N. 2(37 

.\ rts. 402 , -!03 e -10~ . Supprimam-se . 

N. 268 

Ao art . 405. Depois da palavra - mystér 
- supprima- se o resto do artigo. 

K. 269 

Ao i1 t' t. -I OG . Depois de - bib\iothecario-
accresc~:n te-:se: « quando estiver orga-
n izada» e in fin e. em vez de- quatro: 
« cinco » . 

N. 270 

Arts. 407 e -lOS. Suppri mam-se. 
N. 271 

Art . 40Cl . Sej 1 substituído pelo seguinte : 
« AI' t. O anno Jectivo da Eseola de P il ar-

macia princi pia, no primeiro dia u til do 
mez de outubro e te rmina na segunda 
quinzena do mez de ju nho, have ndo 
(luas epocltas de exames, coil'eçando, 
uma do pri meiro dia u ti l ele julho em 
dhtnte e a outr-a do primeiro dia u til ele 
ou tu uro em diante. » 

N. 272 

Ao art. 41 2 . Em vez de - 40 - dka- se: 
SO.Accresceuto- se in fine : « na I~teoma 
cadeira .» 

N. 273 

Art. 41::!. SPja assim redigido: 
« Art . A matl'icu lu. nos diversos annos 

el a Escola de Pharmacia consistirá na in· 
scripção elo nome do candidato no com-

1\ ANNO 

1891 31 

.I 
' 

DATA ASSUMPT O 
I 

de dezembro 18 Organiza. a instrucção 
publica do Estado. 
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petente li vr? da Escola e no pagamen- Iniciado na camara 
to da prtmetra prestação da respectiva dos srs. depu tados. 
taxa.» 

§ 1. 0 Os alu mnos matriculados na Escola 
de Pharmacia só serão admittidos a 
exames, depoi~ que tiverem pag J a se-
gunda prestaç.;1.0 da respectiva taxa e 
depois que apresentarem cer tidões :-
os ~o 3 . 0 anno,de approvação nas ma-
terias do 2. 0 ; os de 2. 0 , de approva·;ão 
nas do 1.0 ; e os de 1. 0 , de appro va-
ções dos e::cames de portuguez,francez, 
artthmettuca, algebra e geometria ele· 
men ta.r , pr~stados na inspectoria geral 
da mstrucçao pu blica do Rio de Janei-
ro, no Gymnasio i\Ii neiro ou em oukos 
estabelecimen tos a elle equiparados. 

§ 2. 0 Os alu mnos não matriculados as· 
sim ~orno 0s _profissionaes diplom~dos 
por mstituiçoes estrangeiras, poderão 
prestar exames llvres dos differentes 
an nos da tscola , desde que pa()'uem as 
duas prestações da respectiv~ taxa, e 
desde que o exame de um an no seja 
prece~ tdo pela approvação obtida nas 
ma terms do anno anterior e prepara-
tortos extgtclos; os profissionaes estran· 
geiros são isentos dos exames de prepa-
ratorws . 

Estes exames li vres constarão de uma 
prova. ora l de babil_itação, vaga , e das 
demats provas eõcrtpta, oral e pratic& 
confbrme fbr estabelecido no regula~ 
menta. » 

N . 274 

Arts. 415, 416 e 417. Supprimam-se. 

N. 275 

Art . 418. Supprima-se. 

N. 276 

Arts. 421, 422 e 423 . Supprimam·se. 

N. 277 

Art . . 426. ?eja substituído pelo seguinte: 
«Artigo. Ftcam em vigor as disposições do 

regulamento expedido para execução 
da lel n . 3782 que não ti verem sido 
alteradas pela presen te lei, ficando o 
governo a uctorizado a consolidar essas 
disposições com as da p t'esente lei ex-
pedindo para esse fi m um regulam~nto 

N. 278 

Art. 426 . Accrescentem-se os seguintes : 
« Art. A congregação estabelecerá nos 

estatutos da escola. com approvação 
do governo, não só o conveniente hora-
rio para as aulas,como tambem as con-
dições dos exames das ma terias de cada. 
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anno, de modo, porém, que os len tes fniciaclo na camara 
darão quatl'o aula> por :;emana ,de hora dos srs_ deputados. 
e rneia cada uma , SPndo que as 
aulas pratica~ serão ele quatro horas, e 
clevenuo os examPs cons ta r de provas 
theori t:as e pt·aticas, começando pelas 
ultimas . 

Art. Os concurso' serão fertos em pre-
se nc:a do Pres idente do Estado ou de 
pessoa de sua confiança , para este fim 
nomeada . » 

DISPOSI~'ÃO TRANSITORT A 

Ar L (para as àisposiç-ões transitarias . ): 
«Terminados os traiJalhos elo actual anno 

lectt vo, principiados em janeiro do cor-
rente anno, as aulas da Escola de P ilar-
macia se r('abrirão no primeiro dia u til 
elo mez ele outubro proximo futuro , 
tendo tambem Jogar os exames da se -
gunda epocha. 

N . 280 

A' tabella - Substitua-:'e pela seguinte: 

Tabe:Ua- B 

,_I OEDEX. Gr . . \TIF. "!'óT.\L 

Lente ... ······· . . :l: 6008000 l: 2uOS OOO í: 8008000 

Gratificação ao dire-

c to r ... . .. .. · · · · · · 

Secretario bibli.oteca-

rio . ..... . . · · · ····· 

Lente substituto pr e-

parado r .... · .. · ··· 

Ama nuense ... . ... · · . 

Portairo . . ....... ... · 

aontin uo ........ . .. . 

T J.:t&de mat ricul a em 

qua.lquerda.s súies 

a~em dua.s prosta<;ões 

Emol umentos de di-

ploma . . .. . ... · . · ·• 

Oitos de iJ ac harel em 

scienoia. s naturaes 

e pharmaceuticas .. 

Certificado de exame 

ou de q ua.l q uer do-

c u mento ex is tente 

na. secretaria ..... . 

soosooo . .. ' . . ... 

2 : zooso oo soosooo 3 : ooosooo 

2: ooosooo l : ooosooo 3: ooosouo 
8008000 ltO OSOOO l : 2008000 

966 8666 333833 í l: íO OSOOO 

6308000 2 108000 '' lOSOOO 

19 08000 

1208000 

200 8000 

...... . .. J ......... I 58000 

li 
•I 

11 
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1891 31 de dezembro 18 Organiza a instrucção 

publica do Estado. Estado ele ~li na' Gerae~ em Ouro Preto 
8 de julho ele 18\J?. -l'hr·ispim Jacque; 
B•as Fo.-tes , - t/r·. Carlos Fn·re'ra 
A1ves, - Joao Gomes Rebello Horta. 

Ekn 14 é novamente ell\-iauo pela Cama-
ra. visto_ serPm rejeitadas por· aq uella 
col'poraçao as segumtes emendas : 

§ « n. 22, na parte t'c ferente á suppres-
são do art . ::l2, as de n>. :!6, 28, 30, (na 
parte referen te á suppres:;ão do ar·t. 02.), 
;:)f), 37, 38, 39, (meno;; na ptute referente 
ao puag.rap!w t..nico do segundo ar-tigo 
e nas relerentes ao;; dois ul ti mos arti-
gos,) 67, (sómente na parte referente ú 
palavra-ruraes). 68, 92,!)4 , (:;ómP n te na 
primeira parte), lO-!, J 05, (na parte re-
ferente á :lU ppressão dos art< . 16!!, 170, 
171 , 172, !7:3 e 176), 127,1:28, (nn. parte 
referente ao n . 2), 130, 131, 13:2, 103. 
(menos na parte ref'erente no art. 21;!), 
134,138, H9, 145, l-16, 1::>3, 156, IG:2 , 166, 
169, 17:2 , !7-!, 170, 1'76. 1 ~:3. 18-! 189 lCJ3. 
ICJ5, 198, (menos nos :! .",0." e 6:n a rtigos, ) 
199 e 22:~.» 

EtTD. 15, entranrlo em un ica cl iscussão,são 
np pr·ovadas poe J ois terç-os t odas a:: 
emendas acima mencionadas , com ex-
cepção das ele ns. 130 e 13·1 que são 
rejei tauns . 

En1 lG é o projecto novamentoclevolvict 
com todas as emendas á Camara dos "rs-
cleputados . 

En1 1'7 a Cam'lra confirma a sua decisã ü 
an te r'iOt', rejeitando todas as emendas, 
por 2/3 . 

Em 21 é remett id o á sancção, sob n_ 21. ~· 
Sanccionado. 

Lei n . 4 1 de 3 de agasto d6 1802. I 

Cniciado na ca mara 
elos srs. deputados . 
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18 A commissão de constit uição e poderes, Approvar:lo em 19 de Da commissão de con· 
stituição e poderes. á qual foi presente o officio do sr . con- março. 

sellwiro Aft'onso Augusto Moreira Pen-
na , r enun ianúo o mandato de senador , e de parecer que. de accordo com o 
disposto no § 1." r:lo art . 22 da Consti-
tução, seja acceita a rererida renuncia 
e em consequencia seja fei ta a co mmu-
nicação legal , lamen tando qu e fi que o 
senado privado das luzes de tão illus-
tre membro. 
A commissão, comquanto no p t'esente 
pa recer não entre em discu s~ao sobr .· 
us motivos da renuncia, é de opin tão 
que deve ficar firmado o principio dl:' 
que, ao senado compete avaliar as ra-
zões e apreciar os motivos que deter-
minarem a renuncia de mandato por 
parte de seus me mbros. 

Sala das commissões, l'J de março de 
1892. - Sitviano Bramtüo -- .A .. ton i~ 
Mart ins - Cam itto de Britto. 

19 A mesa do senado, tomando conheci-
mento da proposta apresentada pelo 
sr. J. F. de Paula Castro é de pareLer 
que seja acceita quanto à ! .• pat·t.e. 
deixando de tomar conhecimen to ela 
2.• p<~.rte, por ser o contractante obri-
gado a publicar os actos da sessão, 
que deve começar a 2 1 do corrente, 
como prorogação que e da 1.• ses:;ão , 
ex- 'IJ i do contracto lavrado pelo s up-
plica nte. 

Sala das sessões, 18 rle março de 1892.-
Carlos Ferrei,-a Alves- Rebêllo Ho ,-ta. 

Ap pr ov ..tdo em 19 de Dacommissiio depoli-
març J. cia, 

» 23 de março 20 As co mmi>sõe5 reunidas J e constituição Approvado em 23 Das commtssões reu-
e podet·es e de finanças , a quem foi pre- de março depois de n idas de consti t u i-
sente o parecer das co mmi;>ões dl:' a lg um debate, sendo ção e poJt ns e t'e 
constituic;ão e de or~,:amen to da camara li; pensados o inters- finanças . 
do> srs. deputados, appt·ovado alli em ticio e a impressão a 
~essão de 19 do corrente. r elativo a o r·equerimentc~ do Sr. 
objecto da mensage m p cPsidencia l lid~ Antonio Mat·tins. 
na abertut·a Ja a <.:tuat se~s<io extraor-
dinaria do congr·e:;;so do estado: 

PonJerando ~ob re as razõl:'s justiticati v a, 
daquelle o.cto e de p~rfeito acL·orJo com 
a re;;pe••ti va cone! usãrJ- >à o de pi1re-
cer que com esta se conforme o sPnado. 
fazendo-se n e;;te se n tido, c •ffi lllllllica- ( 
ções á camat·a dos s r .; . dep uta Jos e 
ao governo. 
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23 de mar\O 

23 de m ar\O 

:20 Sala d::ts comm issõe•, 23 de março dfl 1892. 
- :Sitviano k randii:o - F,· ederico .-lug•tS-
to - J. P. X av!e1· úa \"eiga - J. C. ('. 
Senna - C. t!e lJ ritto - R . Hurta , com 
r estricção. 

2 1 A com mr ssií o de j ustiç::< e legisla('ilo a Em 23 de ma rço va i Da commissão de Jus-
qu em foi pre~ente a r ep resen ta\à O do a imprimi e- se . t iça e Legislação. 
j u iz de paz de Sal.Jaril, pedinu o in ter- Approvado em 7 de 
pretaç·iio a u tli en tica da lei n. :20 de 26 a bril. 
J e no vem bro do a nno pa>sado, a re-
speito do poder competente, para an-
nulla r elei(,'ões de vereadores, mem-
br os d o~ consellw,; districtacs e Lle 
juizes de paz : 

ConsideranJo que a d it.n, lei . arts. 132, 
149 e I G2 de ratn aq~1e ll a a ttr·iuuiç-ão as · 
camara~ mun icipaes ; 

Cons id erando que, na r:.~ c u ldad e que lêm 
as cama ras de razer a pu raç~LO da elei-

l ção de vereaJ ures, se com pt•ehende a 
de t~ n n ullar a lguma e leH;ão , , o mo é ex-
pre~so no a r t. 136 n. 2 d"" mes ma 
le i · 

Co nsi~lerando que nos ter mos do art . 153 
das di ~pJO'i.,:ues relu t i ,·as á a pur·a\ àO 
da elei<;cío J e v~t·e<tdot·es a pplicam- se 

\ em o q ue tenlia logar, a a pu ração da 
elei\iiO de con>e l lw~ di~teictaes; e mais 
q ue a a pur;H;i\o da eleição de JUi'l.PS de 
paz. no3 termos do u r t . 153, se tin de 
conlbt·midr.de com o;; ar- ts . l :'n e seguin · 
tes a té 14 1, co mp relwndenclv·se por-
ta ll to tambem o po ler ele i1 n null ar· al-
g u ma eleiçiio feiL a de modo contrar .o 
á lei: 

Con,iderando que, seg u nd o o art. 139 da 

I mesm~. lei, cabe r·ecu t·so p::<ra o j u iz 
de d ireito, sempr·e que Coe a nnullada 
a lg uma eleic;ão mu 111 ci pa l ou clistricw l, 
e que essa com pete nera de a n n-u l1ar 
e letç-(íes a mplia attril.Ju ições das cn,-
matas , funccionando como poder· apu-
r ador, e dist in g ue- as das j untas el e 
qu e t rat<.• o art. 2:29, competentes para 
ap ura rem eleiç0es de dep utados e se-
na dores ; 

CcnsidPrando que, pelo art. 3 das d ispo-
sições provisorias , a a pu ração das elei-
ções de vereado t·~s, mem bros dos con-
selhos distr ictaes, j u izes de pJZ ct,mpete 
á junta fo r mada pelo primeiro j u iz dP 
paz ~o d i> t rictu J a ,;éde do mun icq.Jio . . 
1m fo rm ;t aht deter•tnr nad<" e q ue tal 
a pu m <;iio com pr ellenLlo todo> u;; act .'S 
de que trata u a rt. 136. !11'clustve o 
de ;mnullla r (136 n. 2) desde que a 
prova da null úlade resu lte da acta ou 
de reclamação apresentada du ran te a 
veri ficação de podere~ (art . 204 ) ; é de 
parecer que não ha om is:'iiO na lei n. 
20 , qu a nto á especie de que se trata , 
antes é expresst~ dete rminando q ue as 

I 
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2 1 juntas ap u rado ras, co n for me o ar t. 3 
das disposições provisorias, substitua m 
as camaras ne~ta pri meir<t e leição e 
exe r\am a~ a t t ri bu ições que a lei lh es 
conferi u, cou> recu rso para o juiz de 
direito da decisão qu e an nulla r a 
elei ção . 

Só do caso de se a purar eleição n ulla é 
que nã_o cabe r ec urso a lgum, p orqu e a 
let o nao creou, de modo que, uma in-
t~rpretação a u then t ica, c reand o d i~pos i 
çaoconcernen te a esta e5pecie . não po-
derra comprelte nder e r eg ula r· t~wtos 
an teriores e que se tPn ha m dado no 
d? minio da l~gi s ~a ç;j o qu e os não pre-
vm, pors a let nao tem eJl'e ito r etroa-
cti vo . 

Portanto, a commissão é de pa recer que 
~o. poder . judiciar io, r ,·p resen t.ado pelo 
JUI~ de d rreito da co marca é que com-
petra , t omando co nhecim en to do r e-
curso in terposto opportunam ente, fixar 
a verdadei ra in te lli gencia da lei com 
re terencia ao ca:;o occorTido . 

Sala das commi>sões, 2:3 de mar ço de 
1892. - Yirgit:o JI. d e J[e/lo F tnnco . 
- J . Roq,tet te C<un c!ro de J[emlonça. 
- Manoel Eustcchio Jiw ·tins de A.n -
drade . 

A :-I DA~I ENTO OBSERVAÇÕES 

Da com missão de j us-
tiça e legi slação. 

22 A ?O mmis~ão 1e constitu i~o e_ poderes, Approvado em 30 de IDa com missão de co n-
a qual !01 presente a rnJtca ,ao, vtrrd a março sen do eli spen - stituição e podel'es. 
da camara dos srs . depu tados, pa ra sado o interstício 
que sejam p torogados o:; trabH. lhos da a r eq u er imento do 
ac tual sessão a té o dia 20 ele abr·il in- sr . Si1viano Bran-
clusivé , é ele parecer que seja a mesma dão . 
submettida a d iscussão e approvada . 

Sala das commissões, 30 de ma r t;o de 
1892.- Sil,; iano fl,·and<i l. - F ,·eder ico 
A ugusto. 

23 A commissiio de consti t ui ção e poderes Em 4 de ALr il vai á Da mesma commissão 
a qual foi presen te o otficio do s r . ~e: imprimir-se . 1 
naJ.or Joaquim José de Oli veira Penna , Em 7 é a pprovado 
communicando que a~ha-se doente e sem deba te. 
por isso não póde compat·ecer as sessões 
do senado, e pedindo uma licença por 
tempo indeterminado. é de parecer que , 
quanto á primeit·a parte fi ca o senado 
inteirado, e quan to á seg unrla parte . 
isto é, il. concessão do lice nça por tempo 
inde te r·minado, não póde a mes ma ser 
concedida, á v ista da~ dis posições regi-
mentaes ; de ,·endo, portan to , ser a r-
chi vado o offi cio. 

Sala das comm bsões, 4 de abril el e 1892. 
- .Silviuno Hran d<io . - Freder ic? .4.tt-
gusto. 

24 A ~ommis?~o de consti t ui \iio e poderes , Em 25 de abril vai á Da mesma comJTiissão 
a qual fot prese!,te o rPquerimento do imprimir- se . 
sr . ~enado~ Manoel Jgnacio Gomes Vai- Approvado sem de· 
la dao, peJmdo uma 1tcença não exce- ba te a 27. 
dente a 30 dias, é de parecu- que sej a 
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a mesma concedida na fórma requerida, 
isto e, até o dia 20 ue ma,io proxi mo 

, , r o , inclusive . 
Sala das com missões , 25 de abril de 1892. 

- Silviano Brandão. - F•edenco Au-
gusto. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

25 A commissão àe justiça e legislação, ten · Em 26 ele _abl'il vai i1 Da CJmmis~ão d_e jus-
do em vista o otficio ela intendencia mu· 1mprn~1r-se . tiça e leg1slaça') . 
n icipa l da cidade de S. Carlos do Jacu hJ, Em 29 e a pprovado 
acompanhado da copia da acta da sessao sem debatA. 
extraordinaria de 10 agosto elo a nno 
proxi mo passado, em que . es~a inten-
dencía deliberou rever os ll m1tes desse 
município e o fez, observando as r~gras 
preceit uadas no n . 2 do art. 61 da 
constituição de Minas Geraes : 

Attendendo que ás intendencia munici-
paes fa llece completamente competen-
cia para rever e a lterar os l umtes dos 
r espectivos terr1 tonos ; 

Attendendo mais que as proprias camaras 
mun ici paes a quem a constituiçã•l n 
art . 78 ueu essa <tttribuição , só a pode-
rão exercer de commum accordo com 
as mun icipal idades limitrophes, cabe_n-
do ao Congresso decidir as questoes 
que forem suscitadas, e de parecer : 

Que seja m arch i vados o omci? e copi::t tla 
acta da sessão extraordmana da mten-
dencia da ciuade S. Carlos do Jacuh y 
que a este acompanham. 

Sala das commissões, 26 üe abri l de 1 89·~. 
- M. Eustachio. - JJI. de Andrade . -
J. Roquette C. de Mendonça . 

26 A' commissão de ín trucção publica foi Approvado em 
presen te uma representação da cam_ara abn l. 

I municipal de Pitanguy pedmdo a lun-
dação, na mesma cidade!. de um esta-
belecimento de ínstrucçao secundaria 
ou de urna escola superior de ínstru-
cção primaria, e a construcção ele um 
rama l de via-ferrea que ligue a mesma 
cidade ao prolongamento da estrada de 
ferro Oéste. 

A commíssão, tomando em consideração 
somente a primeira parte ela represen-
tação que se r efere á creação de esta-
belecimen tos de ensino. e tendo em vista 
que se acha _e m ui scu ssão a reforma do 
ensino publ1co, opma p.lra que, em oc• 
casíão opportuna, o senado tome na 
de viua con~i.leração o ohjecto da allu· 
dida rep resentação. 

Sala Jas commissões, aos 26 de abril de l 
1892. - J. N. Kub :tscheck . - V. M. de 
Mello F!'anco. 

27 de Da commissão de in-
strucção publica. 
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27 A cornmis:::ã o de inst. ru cçii o publ ic:1, to-
II Ja tJdo conhec:ímento d;t peti<;;'to do p •r· 
tei ro da E~co l a Z\'onnal de:>tt C;l pt ta l. 
Sol l ic itando eleva.,:<iJ dos vend:n ento -
q ue actual men r e perc;cbe, é de p~tce r 
q ue o peticiOnar·w a:.nmrde a re Jonna 
do en:;inu p ublico, q ue se at;ha em 2" 
d íscus,:ào, no sPnado . 

Sala das co mm issõt>:<, aos 26 de abri l dt· 
1892. - J. X lútbitscheck . - 1' . M. 
de Mello Fronc o. 

28 A' com missão de in;trucção pu bl icv.. a 
qual fui pre.<ente a p,:tiçiit' do~ proti:lS-
~O I'es pu blicos do st tl de :Vl inJs, !JCllin:l, 
augmento de :;eus ven,·itnt' n t.os , acom -
pnnhada rle repre~e n tat;Õ es dos diredo · 
rios repu bl icanos de Pou"o ,\lPgre e 
Camb uhy no mesmo sentido, couside-
r a ndo qu e o p!dido de que >e tr·ata 
não pode ser a t tendido s itJÜo n ' re tiJ r 
ma da lei do ensino p Lrblico. é de pa-
recer qu e o.-; pd ícronurios aguardem n 
dr scussão da. r ef<w ida lei, ll <L q Lml , 
au gmento de ven l' imcntDs ~e ra att.en -
dido co nforme f(n· j n"to, tendo em vista 
os r ecur·sos do or~·amen ~o. 

Sa la das comm is-üP~. '27 d.., abril de lR02. 
- J . N. lúb'tscheck - V. M. ti e Mello 
11'ratiCV. 

29 A commíssiio de itl otru cçi:Lo publíc.c'l., il 
qual Io1 presente a propo>t:t do r ei tor 
do ex teruato do Gymna~io ~!ine iro, en-
vrada ao senado pelo viee-l'rr sidt nt,c 
do Estal.lo, no sentido de se r dívida em 
duas a cadeira de ma t li ematíca.> e le-
mentares do mesmo estabelt>ci men to. 
se ndo uma de Ul'íth metica e a !gebra t· 
ou t1·a de geometria e LI ígonometru , 
co nsidera ndu que esta medida s•.1 ac lia 
consignada. 110 p t·ojecto da refi.Jt'ma, do 
en ~i no publ tco, vindo da cama1·a do~ 
s r~. deputados, é de parecer que st 
~g uarde a d isc u :::~ão da r·t•feri-ht reti• r-
ma , p;tra eutiio o :;p na..lo to rnar Hl!t 
comiderução a proposta de que se tra ta. 

Sa la das couHl!I S~õe", ::() de aLr·il de IH\12 . 
-Joao N. K ubilsrheck - V. M. d e Jfello 
Franco . 

30 A co mmi;;>iio d -~ ob r·as p HLlicn!'. te rrRs r 
coloní zaçiio, tPndo , xam inado " Ind ica-
ção apresentada, ao se nado pelo sr. se-
nador dr . Ca !"l o~ Fent ira Alves, e: 

Considera ndo que a gra nd e la \·oura., pr in · 
c1pa l fonte da r íq w·za e n ·ndas do Es-
tallO, neces~ í ta de p : orn pto e eflicaz 
aUX!lto com ljll e pus~a . eleil aJ· a cn :;t 
Ol' JUnüa da:; ac tuaes eircuttts ta neías dt 
paiz ; 

Considera ndo que as n;ccionalídatles eu • o 
péa:; não po.Jet·ào presta :·-l lie estes re-

ANDA~!El'\TO OBSERVAÇÕES 

.\ pp ro,·adú em 27 de Da commis~ão de in -
abr il. st t'U~ção pu bli ~ a . 

Em 4 de ma io va i a Da co mmissão de o-
ímpr llll iJ·-se. bnt s pu Liicas , tPr-

Em ü encena-se a ras e culonísa~:ii o . 
disc u s~ào e tica a 
vc.t;lçào adiada p01 
fal ta de numero. 

Em 16 é approvado 
e rem ettiuo w m o 
índ ica.,ã.o a eom-
missào de r edacç<io. 

Vide i> ·dic1ç .io n . t. 
I 
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r u rsos com a urp;en cia ex· gi tla p r ;:uas Em -i ue maio vai a 
es peciaes conLl i<;üe5, em vi>; ta, la crise impr imir - ~e . 
finan cei ra que or·a "tm v es:'a mo~ e Ja Em. 6 e~cerra- se a 
baixa do ca mbio que ta n to ürffrcu \t:•m drscu;:sao e fi e?. a 
as re lações commen:i aes com os porto;; vota<;ão at.liada por 
europ3 u~ f1 Ue até hoje nos forn eciam falta d~ num ero. 
maior numero de braços , apes<.Lr J o• Em lô e approvado 
embarr11;0> não poucas vezes creados e r emettid o com a 
p J r "' lguns pc>li t.icos destas nações ; indic~'l.(,ão a co!U-

Consider<tlldO qu e o no:;~o Estadu se :1cha m rs-ao de redacç:w. 
em condi ções inleir:u uen te tli ver, a> Vi-/ e in,Jicnçtlo n. 1. 
dos paiLes e rn que , ou pela abul!Ll<tncra 
de br·aços , ou por· l u c ta~ e concurre n-
cias qu e entre nó.; n~LO existem, roi ve-
dada a en trada de tr..~ b<.L lhado re :; a- ta· 
ticos ; 

Co n :; it.le rando que nunca en tre o~ po vos 
do occitlente se deu o caso de assimila-
ção d os costumPs tios ot"ientaes que, por 
principio,; e cn.: nç·as , e vi ta m escr~upu
losa!1len te to:nar IJêl rte em q uestOe~ de 
ct·ença., c JStum~ uu ci v ili ~ac;õe~ de ou-
tros povos . lirn Jtando-se unica,rnenLe a 
inüu stria e ao comrnercio ; 

ConsideeJ.ndo qne , a:;~i m Sl·n lo, não ~ão 
para. te mer -se os rn a.les ou i ncon v~
nientes r esnl tantes t.la ll1'·t·o<Lucç·ao 
dl'ste~ trabal h;.ulot·es, que a la,·our·a po -
derii o p1·estae o:; mell!orP-s sl·r vi\OS; 

Considera,mlo que , a ved<•r- se a en t1·;ula 
deste~ elementos de trulJalhu , deYer-
se-i<1 por melhoria de rn zCw itnpedir·-sf' 
:1 de elementos que, nen li um melhora-
men to o 1 au\.il io trazendo as nos:m:' 
inüustria>. ci vili:;açii.o ou cosLU me:;. 
trazem . não p JUC<t:; ,-ezes . s erias C<J.U-
sas de perwr bações e <Le:;o rüem ; . 

Considê!'<t ru.lo que não se teilt<L de pedn· 
ao •>ove rno coadjun~<:ão ou a uxilio. 
por~n. s im, de gar·ãntir-se it l<t,·oura 
fün te principal da r iqu pza pub\Jca, a 
libe rdude de p l'oc u r·at· traualhatlore> 
qu e por elh.l. se r·iio esc ,\lt idus e fi :;cal 1_5<1-
dos , v isto com·.• ser>1 o a l vo prrnt: tpal 
dos in co nvenien tt>s ou ,·a,nta gens que 
delle> posóam rew lta r ; . 

Co nsiderando que nCLO "e u·ata de colont-
m çào . porém, sim, da introducçi"to de 
braços que p,•s5:lln au\.iliaro l:t vra•l or 
nas difficu lclat.les com que act ua \ ment 
lucta. e que si, por· acaso, ap pa rece-
rem os incon ,·enien trs que il lguns t~
mem, nCto ra lt:' l'5o ao gov erno meio::' 
p Ha r ep r· m i l~ os e raze_l-os de . .:ap;xtr_e· 
t:er, tanto mat :> qua nto e certo que nao 
auxiliand o, a p3rms niio Vt'dou a sua 
in t roducçiio ; 

Consi deranllll que não seria curial nem 
raoave l. em pl to no re;.! imt n de li uer-
dade e democrct.:;ia, t.o: h~t·- se ao htvra-
dor. o que nunca se d ~ u no an t. i~o re-
gimen. o direit11 de pr·ot:urar seu:; a ~r
xiliMes onde rnats lh P- coll\·enh 1. 1e· 
chando-se os pJ rtos a mv;ões intei ras , 

OBSERVAÇÕES 

Da COffiffilSSãO de O-
bras publicas, ter-
ras e colonisação. 
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sem _experiencias prévias , unicamente 
em vista de factos que se têm dado em 
pa rzes em condições e circumsta ncias 
m teiramente d i V<Jrsas das nossas, é de 
parecer que, sendo tomada na conside· 
r~Ç'áO que lhe e devida, faça a indica-
çao parte dos trabalhos do senado, sen-
do dada para ordem do dia e submet-
tida á discussão . 

Sal~ d,as commissões, 4 de maio de 1892. 
- C. Sena.- Francisco Ferreira Alves. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

31 A c?m~~ssão de instrucção l!ub_!ica á E~ 12 de julho vai a Da commissão de in-
qua l to1 p resen te a representaçao dos Imprimir-se strucção publico . 
professores do municíp io de Pouzo Alto Em 13 é approvado 
e_ de outros do sul do Estado, no .sen- ~em deba te 
tido . de serem augmentados os seu s · 
vencrmen tos , co1;siderando que a me-
~tda recla~>.~.J.aJa foi a ttendida no pro-
J~cto de ler sobre a organização do en-
Si no p ubl tco, a pprovaclo em 3.' discus-
são no Senado, é de parecer que seja a 
mesma r epr esenta9ão publicada no jor· 
na l da casa, arch!vando-se o or iginal. ' 

Sala das commtssoes , 12 de julho ele 
1892 - J. N. J(ubitscheh- J. P. Xav ier 
da Veiga- V. M. J1Ielto F1·an co . 

3); A . - . -commrssao de mstrucçao publica á 
qual fot presen te o officio do Secre-
tario interino do Interior, enviando ao 
Sen ado U!fi ou tro _officio da inspectoria 
geral da m stru cçao publica, r epresen· 
tan do ao governo sobre a inuti lidade 
dos lagares de s uperintendentes do en-
srno c~eados pelo decreto n. 510 de 23 
de maiO do anuo proximo pas,ado, é 
de_ parecer que se archivem estes pa-
peis , e que se requis!te do governo, 
para ser em presentes a commissão os 
rela torios sobre inspecção de esc~las 
primarias b mais estabelecimt>ntos de 
en_sino, _a presentados por aquelles fun-
ccwnarws , para assim poder a com-
missão m~lhor escla~ecer-se e propôr o 
que convter ao ser v iço publico. 

Sala das Commissões, 12 de julho de 
1892 -J. N. J(ubitschek -J.P. Xavier 
da Veiga - V. M. Mello Franco. 

rr 
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INDIGAGõES DO SE~ADO 
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I tndico que o senado 
do Estado de Minas 
Geraes represente 
ao congresso fede -
ral, afim de levan-
tar a excepção de-
terminada nc arti-
go 1.• do decreto n . 
528 de 28 de junho 
de 1890 para a en-
trada livre para os 
indígenas da Asia . 

Sala das s<'~sóes, 28 
de abril de 1892. -
Dr . Carlos A lves. 

ANDA>'IEi\TO OBSERYA ÇÕES 

En1 28 de abril e remettidoacommissão Do sr . Car los Alves. 
de obras publicas, terras e colon isação. 

Em. 4 de maio e oJierecida, acompa-
nhada de parecer, para ser submettida 
á discussão. ~Vide parecer n . 30.,. 

Em 6 encerra-se a discussão e ftca a vo-
tação adiada por falta de numero. 

l :<:: ru I6 e approvada e r emettida com o 
parecer á co mmissão da redacção. 

Em 4 de j ulho e otferecida a seguinte 
represen t'l.ção : 
<( A commissão de redacção otferece redi -

gida de accôrdo com o vencido na dis-
cussão a representação> dirigida ao con-
gresso federal, sobre a introducção de 
trabalhadores asia ticos, nos termos da 
indicação do sr . senador Carlos Alves. 

Sa la das commissões , 4 de j ulho de 1892. 
- Camillo de Britto- J. P . X avier da 
1Teiga. 

SENHO ltE~ M !DIBROS DO CONORES:lO 

FED!i: R AL 

O o:enauo 1lo Estado de ~ I ims Gcraes, cn~ 
sessão de 16 de maio do corrente a nno, 
approvou a indicação de u m de seus 
membros, afi m de que levantasseis a 
excepç;:io determi nada no artigo I. o 
do decreto n. 528, de 28 de junho de 
1890 , concebido nos seguintes termos : 

<E' inteiramente li vre a entrada nos por-
tos da Republica dos individuas validos 
e aptos para o trabalho, que não se 
acharem sujei tos á acção criminal do 
seu paiz, exceptuados os indígenas da 
Asia ou da Africa que súmente mediante 
a uctorização do Congresso Nacional po-
derão o:e r admi ttidos de accôrdo com as 
condições que forem en tão esti puladag.» 

A excepçãv feita em relação aos asi a ticos 
e africa no~ não e justa an te as lei s da 
hun.an idade, e em rela.;ão a um povo 
como o nosso disperso em territorio 
rico e vastíssimo, que só rle pequenos 
esforços e de braços carece par·a a pro-
ducção da a bundancia e da riqueza ge-
ral. 



:f) 
ç 
0: 

A:'\:'\0 D.,TA ASSmiPTO 
;::: 
:::> 
:<: 

---

189'2 28 de ~bt·i l I 

- 302-

A:'\D.\>lE:\TO OBSERVAÇÕES 

A sdccção dtt rcu;a e lei f<1ta l que se rea- Do sr . 
lizariL in :ependente c! 05 e~lbrços de 
q ua lq uee pJder [Wli tico, como ~e veri -
tica entee o P'lYO brazileiro, ~pesar da 
immigração africana e e~craYa. 

Si, poic, o melhoramento dellas c tam bem 
para o p!·ogres::o de todas as inclustt•in' 
e riquezas publ·cas, de,·e o go,·erno ra-
vorecet' por todos os me:os a imm igra-
ção in .lo-européa . nlo seria j usto tt an -
ca" os portos brazileiros aos asiaticos . 
africanos, australianos ou naturaes de 
ou tras regiões do globo, que o procu-
rassem em <lema nrta de traba:ho~ - Siio 
og asiaticos incoutestave lmen te optimos 
t rab:tl!ta <lores : e <le bra<;o;; para o ti·a-
balllo, muito mais do que de colonos 
que queiram ti.xar- se no nosso paiz 
para povva l-o, é que temos actualmente 
u rgeute uecessidade pa ra sal v ar a b-
voura da crise prolongada, em qu '. se 
abysma . 

O goYerno provisorio, attendendo mais 
immediatamento a essa. crise do que a 
co nsi deração de outr(t ordem , reconhe-
ce u que uma das mais palpitantes ne-
ce;::;iuades, á que convinha a.t tt' nder 
para fomentar <as fo rças productoras 
da Republica,» era o desenvo lvimento I da immigração européa . 

1:\ão a entorpece··ão, entre tanto, as immi· 
grações de Hsiaticos quE', se m favores qo 
E~t:ulo , ven ha m as nos~as plagas so-
men te em procura do trabalho . 

' I 

E porque não era justo imitai-os, erguen-
do- lhes mu r·alhas ou vedando-lhes a en-
trada em nos~os portos, a Constituição 
Federal, na declaração de direitos, fa-
cul tou em tem po de paz a qua lquer es· 
trangeiro a en trad a no terntor·io nacio-
nal , ou :-ahida delle, independente de 
passaporte (Constituição, a rLigo 72 § 1°.) 

Igu al permissão con,igna a Constituição 
deste Estado, arttgo 3.0 § \. 0

• 

Entretan to, apesar de virtualmente der(l-
gar o citado decreto do go 1·erno provi-
sorio, que p l'<.'h ibe a immigração de 
al"riCilnos e asia ticos, no senado federal 
u m dt•s seus illustres m embros propuz 
por lei ordinar ia sua expres:>a deroga-
ção. 

O senado do Estado de Minas, acompa-
nhando o.;; sentimE- ntos que dic taram ao 
poder consti tu inte a derogação da in-
con ven iE>nte e mesmo injusta prohi bi-
ção <le entrada de indtgenas da Asia no 
tenitorio nacional , pede- vos façais elfe-
cti va pelos meios que vos pa recer e m 
mais adequados e sem lavorecer aos im-
m igrantes procedentes daquella rE-gião 
do globo , a franquia dos nosso!> portos 
i.quelles t ra ba lhadores que procurarem 
nosso territorio só em uusca de trab:1-

Carlos AI ves 

A:'\:\0 I 

1892 

1892 

DATA 

28 de abril 

· 18 de maio 

(fJ o :::: 
r:::J 
~ 

"' :o 
ASSU~IPTO 

- 303 -

AND.UIE:'\TO OBSERVAÇÕES 

z: 
!====== ======================= i============ 

1 Indico que o [senado l ho, qualquer que seja sua proceden-
do Estado de ~Imas eta ou nacionalidade . 
Geraes represente Paço do senado do EBtar!o de \I. G a o fi d - - mas e-congresso e e- . raes, aos -!de j ullto de 1892. 
r a l, afim de ~e van- Dispensados o in terst icio e a impre,<'io a 
tar a: excepçao _J e- requerimento do sr. Antonio rm:tln<' c 
terrnmada no arugo a pprovado sem deb·:tte - - ' 
1.0 do decreto n. 528 c • 

de 28 ele junho de E•n G e remettido sob r · t 
1890 para a en trada nado e :1 camat·a do',," degi~ tt'o,lao se-r · d. ' ~ "t". ep :~ :11 os ao 
tvre para os In 1- Congresso Federal. 

genas ela As1a . 
9 Sala :. das sessões , 28 
~ de abril de 1892.-

Dr. Carlos Alues. 

Indicamos que repre- E11~ 1_8 de maio é remettida ás cotn ~ 
sen te- se ao c< ngres- m tsso&s reunidas de constituição e po 
so NaciOnal ( Sena - deres e de finan ças . 
do e Camara) sobre Enl 25 e ofl'erecid , • . a con ven tencia e à di, , - a para , er su bmetL!cla 
oppor_tunidarle da pa r:~~;;~ao, acompanhada do ~egu inte 
crçaçao de alfande- « A com missão ele con t"t . - . gas em clt ver<o< i u 1 • . s I Uiçao e podei es , 
pon tos do E<tado' ' ~ q. d 101 presente a intl.icat;ão do sr. 

Sala das ses;ões, ·18 ,ettc1 or Camrllo Augusto ~Iaria de 
de maio de 1802.- ~r~~~o, par':. q~te se rep~e'e1_1te ao Con -e. de Britto- Uosta "'re,,do ,Fedet a l ,L con,·emencia Je serem 
R 

. cre;t, a , a lfandE>gas em d i ,-ersos pon tos 
ns . do E'ta 'o · I . · . '· ·. · c_< e parece e que seja a rere-

1 ~da mdiC:\~·;w s ubmettiuu. á consider-a-
çao do senado . 

Sala d.as _co m missões, 25 de maio de l8V2 . 
- .Stlv•ano Brandüo . -Frederico Au-
gusto . 

E•u. 28 , en trando em discussão , é oJfe-
recida, a po_Iada e posta conjunctamente 
em drscussao a seguinte emenda: 

Accrescente-se no fim Ja ind icação. 
Jl!lz de Fóra, l:bcraba, Theophilo Ótto ni 

Carangola, _Jaguary, Salto Grande ~ 
ou tras localtdacles sitas em municí pios 
que !tmttem com os Estad os do Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Bahia e Espírito 
Santo . - S. R . 

Sa la da,s s~>sões, 28 de ma io de 1892. - J. 
P. X auter da \Teiga. 

Enceread~ a d iscussão , e approvada a 
mdtcaçao _90 m a emenda e remetticla 
a co mn11ssao de redacção p<tra redig ir 
a represen tação . 

D, s ~rs. C. de Bnto e 
Costa Reis . 
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1 89~ 17 rle março Heq ueiro que se solicitem do governo do Approvado em li ue Do sr. Rebéllo llorta. 
Estado as seguintes infurmações : março. \L•. ,\quanto montam as despesas .iâ Olliciou-se na mesma da· 
feitas com a construcção e decomção ta . 
do novo predio destinad•J ás sessões da Respondido em 28. 
camara dos ueputados e as das dua~> 
camaras em congresso; 

~ .a . Si ainda h a alguma despesa a fa-
zer- se com o preparo ou conclmão 
des~e mesmo predio. 

18 de marr;o J{equeiro que, por intermedio da. mesa do Approvado em 18 de Do sr. nocha Lag-üa _ 

I senado, se soliL:item do governo as in- março. 

22 de março 

22 de março 

formações seguintes : Officiou-se na mesma da· 
·Quanto tem recebido dos cofres do Estado ta . 

a empreõa de immig-ração do sul de 
Minas, e em que epochastüram feitos os 
pagamentos; 

Copia do relatorio e documentos que o 
acompanham, apresen tados pelo em-
pregaJo de fazenda que, commissiona-
do, inspeccionou a referida empresa. 

Requeiro por· intermedio da mesa. do se- Approvado em 18 de Do sr. Hoc lia Laf!üa. 
nado, se solicite do governo a seguinte março . 
informação : quaes os contractos ceie- Officiou-so na mesma da-
brados pelo gover-no em virtude do> ta. 
arts. ~G e ~7 da lei n. W de 26 de no- Respondido em 26 . 
vembro de 18\J I. 

Requeiro que se solicitem informações so- Approvado em 22} de Do sr. Camillo de Brittu 
bre quaesquerordens ou avisos que ob- março. 
staram a cobrança do imposto do stJlll' Officiou-se na mesma 
e a,: providencias tomadas pelo governo data . 
para tornai-a eJfectiva. 

Requeiro que, pot• intermed io de ma me- Approvado em :2.2 de Do sr. Xavier da Veiga 
sa, o senado solicite do governo, com março. 
urgencia, os seguintes documentos e Officiou-se na mesma da· 
intormações : ta. 

Exemplares impressos (e na falta ma nu- Respondido em 5 de maio 
sct·iptOSJ de todas as disposições vigen- somente quanto aos 
tes, leis, reg ulamentos, instrucções, etc quadros _e regulam~n
- sobre o ensino publico no Estado pri · to~ rel~tl vos ao en~mo 
mario, secundaria e superior ou profis- pnma_r10, secundar10 e 
~ional ; super10r. 

Designação, por municípios, do numero 
dto cadeir as primarias providas ou va-
gas, inclusive nocturnas e em cadeiras 
para cada um dos sexos, com referencia 
da matricula e t'req uencia dos respe-
ctivos alumno~ e numero destes, consi-
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deradrs promptos em exa me final, nos 
tres ultimos annos ; 

Indicação, por classes. do nume~·o de Ilro-
fessores de instrucção primaria -vJta-
licios, efl'ecti vos e in terinos, e dos 
professores norm alistas, t i tu l a d o5 
pelas escolas normaes do .Estado, bem 
como dos que lbrem cPnsJd~rados taes 
por actos legisl:l.ti vos da ant1ga assem-
bléa provincial ou do governo do Es-
tad o, com re f'tlrencia da s datas desses 
actos ; 

Quadro rlas cadeiras e mais empregos 
creados a té hoje (menção dos actos 
que os crearam). providos ou vagos e 
respecU vos vencimentos, em cada ~m 
dos seguintes estabelecimentos de en~ 1 .no 
-escolas not·maes, escola de pharmacia , 
in ~ernato e externato do Gy mnasio 
Mineiro, com designaçilo da data e 
fôrma de pr·ovimento das cadeiras , si 
em concurso ou sem elle; 

Quantos e quaes os proprios do Estado 
em que funccionam esc~las ou outros 
esta belecimentos de ensmo pubhco, o 
modo e custo da sua acquisição; e 
quantos os e.;;tabelecimeHtos eu e~cola~ 
que funccionam em predios alugados 
ou nas casas dos re~pectivos prvfes-
sores . 

Qual a despesa feita nos dois u~ timos 
exercícios ti11an ceiros com o ser v1ço d 1 
instrucçã.o publ ica no Estado, indu-
si v e a secretaria da respectt va mspe-
ctoria discriminando- se os exercício~ 
e as v~rb;1s - da instrucção primaria, 
da secundaria e da superior ou profis-
sional. e mencionaudo- se tam bem d~
stincta mente . as despesas com a fiscali-
zação do en~ino , au xílios a collegios, 
acquisição de compendtos escolares e 
outras qu aesquer elt'ectuadas, n~quelle 
periodv, com este ramo da pu bhca ad-
ministração.- S. R. 

ANDA~IE!\TO OBSERVAÇÕES 

rr _ • ~ Approvado em sessão de Do sr. Ca ~1illo de Requeiro que solicite ·se do .,o>em o a, 20 da março: Britto. 
seguin tes inlbrmaçües: Officiou- se na mesma da-

I. • Si foi dado as.sentimen to á fusão ,·a ta. . 
cúmpa nhia Leopoldina , na companhia Respondtdo em 6 de 
geral de estradas de ferro; abrtl. 

2 . a Si foram pag,•s os impostos dessa 
t ransferencio , nos te r mos das leis da 
antiga província ; 

3 . • Si, :whando-se em v igor os cantractos 
de 12 de ag:osto de 1884 e 10 de abl'il 
de lti72, o governo dispõe de meio~ 
para applicar a clausula 17.•; 

4. a Si o governo ela União fez a este 
r espeito al guma proposta á presiden-
cia do Estado. 

ANNO DATA 
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Reque~ro, se~ prejuízo ela primeira dis- Approvado em 25 de DJ sr. Mello Franco. 
. cussao, copta do comracto e sua modt- abriL 

li c>1ção a que se r<lfere o art . I. n do Olficiou-3e a 2ô . 
projecto n. 16 da camara dos srs. 
deputados, do anno passado. 

Requei ro que se solicite do governo que Appro vado em 29 de Do sr. Roque tte . 
informe si as auctoridades j udiciar1as a bril. 
ou policiaes da Capita l Federal requisi- Cfficiou-se na mesma da-
taram das respecti vas auctoridades t..L. 
das comarcas de Mar de He~panha e Respondido em 16 ma'.o. 
S. João Nepomuceno a lguma dili gencia 
policia l. relati va á. p risão dos directo · 
res da estrada ,.de ferro geral. 

Qual a ~J.uctoridade que ordenou e levou 
a e!feito o cerco e busca na fazen -
da Cascata da Roça Grand e, perten-
cente ao abaixo assignado, ás 11 horas 
da noite do dict 27 do corrente , e qual 
o moti vo desse acto - e mais si os 18 
soldados que cercaram a fa zeuda, fa -
zem parte da força publica do Estado 
ou não. 

Requeiro que se peçam ao governo in- ~ n :erra tia :t discm são Do ~r. Camillo de Bri - ~ 
formações réla t1 vamen te as terras de- em 6 de maio fica a to. 
volutas sitas no logar denominado votação adiada por fa l· 
Bello-Horisonte, especificando-se qual ta de numero. 
o numero de are~ . ainda alli existen- Appro vaclo em 16 tendo-
tes de terras devolu tas , e qual o nu- se olliciado na mesma. 
m~>ro vendido, pelo governo do anno data. 
de 1890 a té hoje ao Banco - Via~,:ão - Resp Jnclido a 2L 
e ou tros . 

Req ueiro que se sol icite da camara mu- En cerr~da a discussão, Do mesmo sr. 
nicipal de S. Sebastião do Paraíso co- depo1s de algum deba-
pia elo contract.o que concedeu pri vile- te, fi ca em 10 de maio 
gio pa:'a construcção de estrada de a votação adiada por 
ferro, a Francisco Adolpho de Araujo fa lta cl numero. 
Sena. A 16 é re tirado c ref)ue-

rim n to de seu a utür. 

A' co m missão d~ finan ças •. no in tuito de Approvado em 28 de ju- Da com missão de Fi-
melhor orgamzar o p roJecto de orça- nho ; officwu-se na nanças. 
menta da receita e despesa do Estado mesma data. 
e de se1· o senado bem esclarecido re-
lati vamen te á reali dade ua sua situn.-
ç:ão economica e financeira e á effica-
cia elos sa erificios qu e faz com diversos/ 
serviços publicas, sub venções a empre-
sas e ma nu tenção de varios em pregos . 
-requer que, por intermed io da mesa 

1
1 

do senado, seja m requisitadas do go-
verno as seguin tes informações , tor-
nadas urgentes pelo proximo termo da 
actual sessão legislativa : 

I. • Qual a importnncia to tal J.a divida 
passiva do Estado, - com di~crimina
ção dos. títulos que a representam, seu 
rei'pectJ vo JUt ro e condiçõest de amorti- I 
zaç:ar , resga e ou pagamen o ; l 

-*:· 
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'V Qual o sa.luo orçamentario existente Approvado em 28 de j u- Da commis;;ão de Fi-
nesta da ta, onde se acha collvcado e nho · officiou-se na naças. 
qu e j uros vence em deposito; mesn{a da ta . 

3.• Relação dos exactores e tiscaes das 
remias 1lo Esta do,datas de suas nome-
ações , quan tum das re~pect i v as fi anças, 
modo porque estii.o e.;tas pres tadas e 
media da ren!la das collectorias e recebe-
dor ias no ul timo tf'iennio liq uidado ; 

4.' Quaes as somma~ despendida s ate 
hoje pelo governo mineiro com ga 
rantias Je jut·os ou subvenção k ilu-
metriea : 

a) A' e:::trada lle feno Leopoldina. ; 
/J) A' estrada de thrro Oéste de Minas ; • 
c) A' estrada de ferro Sa pucahy ; 
d) A· estrada de ferro Bahia e Minas ; 
e) Ao engenho cen tral Rio Branco ; 
f') E a quaesquer outras empresas ou 

companhias. 
5.• Quadro das empresas, companhias, 

associações ou indivíduos com quem o 
Go verno tenha con tracto que in,por.ha 
qualquer onus pecuniario pa1·a o Es-
tado ; - data uesses contractos ; desi-
gnação dos actos em virtude dus quaes 
Jbram e:les celebrados ; importancia , 
especie e forma de onus estabelecido ; 
sommas a te agora despendidas , com 
re!'ereneia de datas e, I.II~cr-iminada-
mente, de cada empresa, companhia, I 
associação ou indi viduo referidos. 

6." Qual a receita e drspesa. verificadas 
até hoje com o internato do Gymna-
sio Mineiro. com especiticaç·ào das ver-
bas, e qual o numrro de alumnos ahi 
existentes. 

7.• Qual o aluguel- annual ou mensal 
- dos predios em que funccionam a 
secretaria das obms publicas. Escola 
Normal da Capital, Relação de Ouro 
Preto e quaesquer outras re];Jart ições 
estadoaes aqm existentes. 

8.• (~ue traba lhos tem executado a com-
missão encarregada do levantamento 
da carta geographica e geologica do 
Estado, e quaes as despesas com ella 
feitas desde sua organização até hoje, 
especificando-se as que se referem a 
venci mentos do pessoal, ajuda de cus· 
to para excursões e quaesquer outras 
que tenham sido pagas pelos cofres 
publicos ; 

0.• Qual a despesa feita nos tres ultimos 
ex~rcic tos tinancei ros como ~erviço 

de aldeamento e catechese dos indíge-
nas, e o que consta otflcialmente so-
bre a efficacia e fiscalização desse ramo 
da despesa do Estado ; 

10. Qual a despesa realizada até hoje 
com o estabelecimen to e custeio da 
Imprensa do Estado, indicando·se as 
que se referem ao material e as di versas 
classes do pessoal, discriminadamente ; 
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