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Iniciadas no dia 12(1 ,-- junhio as sessOes preparatorias, \ erneu-
dos srs. Deputados, e a 1 no Sonado, a existancia de numoro legal, polo quo s 	 apoude ter logar a sesso solemno do installaçso.

Duranto o periodo legislativo, isto , do 22 de junbo a :2 do setembro, o Senado cc-
lebrou ;o sessñe, inc1usv unia extra)rdinarla e a dD encerrarneito, eccupando-se de di-
vorsos assuniptos, cuja soIuço encontrareis desenvolvidamenie nos annexos e synopso
quo coin 0 prosente relatorlo vos serio (list riluMos.

Sessio extraor(IaI

Usando da attrihuiçio quo me conroro o art 	 3, n. 1, du H	 ltaen u lit-!
COflVoquej pica o dia -1 d setombro unix sossio extraordinaria, especialinonto para
apresontado o parecer relativo ao projecto quo ixava o subsidio to Presidento do Es -
do para o perioo constitucional do 1S9 a 1002, visto me parecor quo o reforido proi -cto doj 	 e 	 Uti a aa:o 1Ustdent 	 xorc 	 H -cargo.

U
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Fin ollicio do 15 do agosto, o exm. sr. Jr. Francisco Silviano do Almeida BrandSo re-
nunciou o car go do senador vista ter sida eleito, ieconhecido o proclarnado Presidente do
Estado para o quatiiennio de 1898 a ItO2.

Egualinente, em officio do 27 (Ic setembra. o sr. Jo -ao Yepomuceno Nubitschek renun-
ciou tltmbem o rnandao do senaclor. 'vis a icr a cetado o cargo do director da Imprensa
011icial do Estado para que lOra noniea'Jo par Lci'ta do 21 do relerido rnez.

Coig'atuIaçô s e CHIlI priIHeHlOs

0 Senado, no dia 5 do setertibro, foi incorporodo a Palaeio congratularse corn
exrn. Sr. dr. Chrispim Jacques Bias Fortes poios ra1evantisiinos seiviços por s. ox
prestados ao Estado, e, no ha C, uomcou urna cornrnissao composta dos srs. Reb'1]
Horta. lorinda Lopes e Mello Franco pala cumprimentarem e apresentar aos exins. srs
Secretarios dEstado as sus lioinenagons e as sous egradecirnentos polo a odo leal cun
quo 5. excs. collalicraram corn a illustradu Sr. dr. Bios Fortes na administraçdo do Es-
tado.

Vi'eaideieia 10 Est ado

Para Presidente e vicePresiciente do Estido no quatriennio do 1898 a 11102, foram
eleitos o reconlreerdes os exms. sr's. dr. Francisco $ilviano do Almeida BrandIto e di'. Joa-
ciuim Coed b Jr Ccta $ene , as oUCeS tonic. in pss pei'onte 	 Congresso eel sesao tie
7 do 	 cc.

s

	

Polo c(,VEI1i) 101 (1050110(1) U dO 15 	 0 iev'iii 0 piOXiI0O lin,lo pare s 	 procode
eleiçT 	 pot pIociiofl 	 Ii	 \;5 \eliO' 	 ]	 C	 Oer(IU('ia Idita peIo 	 0\l1i5.
Jr. F'rasu 	 .,c 	 oo do 	 iioiio dicnd 	 1' 	 \,jL0H 	 'u1tscl1eh

CIIa04)1'& S (11j0 nla udato terniinoii

1 Antonio Martins Ferreira da SUre
Coronel Josd Bento Noguetra
Dr. JoSo Games hOt) 'ho hborta.
Dr. Camillo Augusta Maria do Britto

1 Dr. JoPo Roquetto Carneiu'o do Meridonço.
Coronel Francisco Feri'eira Aires.

7 Coronel Joaquirn Jos( do Dli oira Penna.
Coronol Carlos do Oiiveira Sd.

ii Manoel Teixoira da Costa.
10 Coronel Msnool lgnacio Gaines VahIadSo.
II Dr. Joaquim Jose Alvares thus Santos Silva.
lo Dr. Bernardino Augusta tie Limo.

Iiusão

Para tratar da eleiç5o a quo so proce'eu a 7 do marco para Presidente e vico-Pre-
idente do Estaclo e para dar posse dostes cargos aos eleitos, reuniram-se as duas Came-

ras em Congres0 nos dias 28 do junho, 1 e id do juiho e 7 do setombro.

Lei não saneejonada

Em 2d do sotembro Ihi dovolvida n7-to sanccionacla 	 proposiç5o n. 13$ quo auctouizto
0 goveco ii nc 	 (O1, 	 j1i('(C010L5tH 111 Ae (101011 'Ia (T onouc tot 	 do 0'
de Ft)

cedores 110 cbo,io'- quo cu lcD1,, 1 pi 	 1 U

rios, senclo de toda iu , tiQa quo Se mencione, coma representante (10 todos, 0 name
acti\ 	 1	 0	 1 	 '

Perei
pert a

S 	 de 	 )Et1%5'

Par deliheraqbo do Sonado, foram lanqados nas ac io,tu,: 	 --.
pelos faliecirnentos dos desembargadores Francisco do l'aida Prestos Pimeutol o
A. T']i05 b	 lit 1100 	 (111 	 0llilhti	 Jñ 	 turcm 	 PrIbtinal 	 ,\dclpbn

1 1 accel
zito do cO

do Sonacl

Sbio estas, srs. sonadores, as inl'ormaç5es quo ct ' 	 0	 1
Mesa e em cumprimenc do a cu clever,

Pahc-'

do is,
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OFFILIOS DO SENADO

J)higidos ;io sr Secre tari4, el-.t (a aiai'.i

Do 11 do junho, cornniunicuado n,-O havoc ainWi nit Capital nunero legal do senado-
res para a instal1iç5o do Congresso.

Do 15, fazen Jo iloutica coin nuuicaçao.
De 2S, coinmuti:ciudo e,ni:i i tnoiitu ainda flLo hover nuinoro legal do senijores no

Capital.
Do 21, scienti!Jcin 10 jd ui so veriiioio ucilnar) local la Cetgre5sistas, 0 	 quo 101

designado o dci 2, a 1 hoa la Undo, pro t e r	 ii lIlt hiaçdo do Coii osso.
Do 2), i evwflo ao co ii toe i luau to do Contort (IUO ii 0 001411 i a q tO Si) 	 precede it em

SOSGIO deste clia, lutini c  titos
l-r!sdirlto - c. 	 ncs('o Silvhauo ha Almoila lion ht. \bco-°iasidoiite - Cciii-

lIken 4 a 31 	 ate I ) ill 	 1	 1 c 	 1	 1 (11 - lii 	 1	 (ci 	 I 1) - I) 	 1 Ic 	 1 ia
res. 	 2, S--c( iitr - IL'. 	 tno flat I	 i1i7):ntes - do. ilrnorhiiio Au-
gusto do Lhnto e do 	 Ie 	 Pee 11:110 oil : cccl uitoin 0 mlii :13 	 l o cuiiprhuen-
to do it. 21 di lii a. 10. d r 2at it nv:ahro do 1-0) , b 2. I- 10111 011)1:— ixaIni10dcIr
- dr. C:icillo AcgciLo Siara ci l;bt:o e 	 up1ialo - 	 cii. hernaichico iugusto do
Limit.

Do oo levac 7o 00 cnhociat-nto 1 t Camara quo n ocrn. sr. y 	preciiini:o di Sinado
COilVOCOtI para ii dci 20, 1 U-) a oegeit i J, ual:i l-5c) do Coagresso 91111 c lint do tilL
tar-so di 9U1;0 	 1 ell4iO 11:1 preadcu-so a 7 do (((tie do 111051110 onto, 9011 Pro-
aidonto o vice Pi-oi-betile 10 E-t:ho.

Do I do juillo, I ((VI: ttdo Os dcicuiiento quo a coInpini: a ui roqueriniento Oft jib 0
dr. Gabriel Rahallo pole urn-c COlt cii 0VCPU0 cOitlo fuaccionaria pullico, born como do
cidadSo Francisco do 1-Iritto.

Do 7, corninuriic:n Ia que o Soni0, eat sessbo closte did rojoitou, em primeira dis-
cuSsao, 0 pr jeci o it. 125, do Cantata, do 1 5107, regulo ale o accosso d a migistracos.

Do 8, remettundo, sob it 91, a propos 1 e90 ibo id dcita c-isa, ouctota -zatido governo
a Contiactar coIn quen' if (IS vantag ens 0110iOcCP, a construc-qtio Wa uma estracla do ferro
de S. Francisco no 06,40 do Mitt is it S. Gothtardo

fIb 12, comaiit licanlo ter silo rojeitudo, cii prinicila clisoussfio, o projerto it.  1101
da Camaro, do 1597, quo lixava a colniniaSSo clue deviant perceher Os SVndicOS nas liciuG
dacoes lPrçadas e fallencias.

Do egual data, devolvend o projecto n. 115, do Camara, do 1897, ssbre a concessSo
do Iote a fuitcejoitaijos publiccs, 11510 tor 0 8-anaJo coulirinado, per dc's terços, a sut

ao em relaq5o as emeuJas ns. 1, 2, 4 o s, polo masmo oliarecidas no ieferido pro-

Do mesma data, communicanWa ter silo rejeitada em prilneira discussSo a proposiqhio
13). da Camaro, adlinclo nos rospoctivos corpos Os oilieiaos cli Brigada Policial cjue

acceltarem Comm iss5o OU omprego.
Do 13, coaimunic:indo quo foi desigriodo o dia 15 para ter logar Unto sesso extra-

or maria do Conresso aiim do sor apresentado o parecer cia comnmisstio incumbida do
apura0 ua eleiç- ao do Presidente e vice-Presiciente do Estado.
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Do egual data, devolvendo aconipanhado das emondas olterecidas e approvalas pelo
Senado, 0 projecto n. 100, da Camara, do 1896, sobre o prolongainento do romal ferrea
de Bello Ilorizonto a Goncalres Ferreira, o do Itapecorica A Formiga a a entra p eni accr -
do corn a Companhia Oéste do Minas para 0 alargainento da bitola do rainal de Itape-
cerica

De 23, devolvendo, acompanhiado do emendas do Senado, o projecto n. 121, da Ca-
mara, sobro concurso do magistrados.

Do 9, onviando it proposiç6o de lei n. 95, do Senado, sobre prorogaciio do praso do
art. 1'. da lei n. 42, do 13 do malo do 1893.

Do ogual data, devolvendo acoinpanhaclo da ernonda oltarecida a approvada polo Se
nado o pro ii. 103, do Camara, sol"e cossSo do prodjo do Estado a Camaro Munici-
pal do JAW Novo e envianclo, sob ii. 96, o prqjocto do Sonaclo, revogando a lei n. 124,
de 11 tie ,junho do 1895, quo transf'ere para l 	 do junhio a abertura do Congresso Mi
neiro.

Do 3 de agosto, dorolvendu, acompanliado do emondas o projecto n. 124, da Camara,
sobro suistituiciio do lentes a professoi'es do Gvmnasio Slineiro.

Be 12, remettonclo os projectos ns. 99 o 98, o primeiro auctorizando o govorno a
conceder as prerogativas do quo gosam as olliciacs, a Escola Normal Livre, creo1a nests.
Capital o o segundo coneodendo urn anno do licenca ao juiz do cliroito do Boa Vista do
Tremedal, dr. Victorino Antonio do Scrameoto.

Do egual data, envianilo a proposic93 n. 97, do Camaro dos Sonadores, sobro creaçEo
de cadoiras do instrucçSo primaria no comorco do AISm Paraliyba.

Do 16, rernettenclo, sob n. 100, a proposiçiio do id do Senado, sobro expioracWo do
Minas.

1)3 18, devolvendo, acoapanhado do nina emenda, o prqjecto n. 82, da Camaro, sobre
hiconça ao esci'ivtio cia comarca do Pouso Alto, Jo -ao Guilhorme Ferreira do Castro.

Do 19, onviando soli n. 1W, a proposiçtio do Sonado, quo auctoriza o governo a con-
coder ao revdm. Bispo de Marianna duos sesmarias do terra para fundar colonias agrico-
las para orphhhos desvalidos.

De 21), communicando tine, em virtudo do ronuncia do exrn. Sr. dr. Prosidente do
ocuado, da cadoira do Senador, proodou-so a oloiçtio do Mesa quo iicou asim coin-
pasta

Iresidente - Commondador Antonio Martins Ferreira da Silva.
Vice-Presidonto - dr. Nocosio .Jos Tavares.
I. , Scrotario - dr. Joaquirn Antonio Dutra.

Secretario - dr. Jos Poro Drurnond.
to egual data, scientificando quo foi rejoitado em torceira discuss,-to, o pr ,jecto n.

3. do Camaro, do 1895, sabre hicenca a funecionarios de justiça.
Do 22, communicando, egualmente, quo rejeitou em segunda discusshho, o projecto a

129.& Camaro, contondo clispascoes sabre adrnisshho de liscaos e nhho forrnachho do mesas
eleitoraes.

Da niesma data, reniettendo, sob n. lii?, a proposiço do lei omanada do Camara. so-
Le reforma do art. 104, da Constituiçhho do Estado, quo aboliu a aposentachho dos fan-
calonarios publicos.

Do 2:1, enviando a proposichho do lei n. 103, do Senado, doclarando seal eiIoito a re-
saluçhho cm quo a assembla municipal do Aragrary annullou as leis la Camaro daquella
:idado, no anno do 1897.

Dc 24, communicanclo que subiu it sancchho, sob n. 114. o projecto n. 124, da Comas
i;, sabre suhstituiçhho do lentes a professoros dos estabelocirnontos do ensino.

Dc 1. 0 do sotembro comiuunicando tor siclo rojeitado, ens segundo discussao, o projecto
29, do Carnra, do 1894, que derogava a part( , dos arts. 17 e 3$ da lei n. 77, do 19 do

dezenibro do 1893.
Do 3, devolvendo, 'acompanhado do emonLas, o projecto n. 137, cIa Camaro, sobrc

esshho ao Estado do edificio do AcademIa do Commercio do Juiz do Fora.
Do 5, develvendo, egualmente, 0 projecto n. 144, do Camaro, Dxando 0 subsidio do

Presidente do Estado e dos membros do Congresso, durante a proxima legislatura.
Do egual data, communicando quo o Pre sidente cia Congrosso convocou para o dia 7,

A uma liora do tarde, urna sesshho do Conrsso para o din do dar posse aos exms. si's.
dra. Presidente a vice Presidonto do Estado.

Da inesina data, devoivendo, aconipanliodo tie uma emenda, o pro ,jecto n. 140, da
Camaro, sabre licenqasa funccionarios de justiqa, a coinmunicando mais quo a proposi&;So
sob n. 139, do Camaro, sobre a prorogaohho do praso as estracias do terra Sapucahy, (lSste
o Exiraia it Slontes Claros, sWan hh sancçao, sob n. 115.

Do 7, remettendo, sob n. 104 e 105, os projoctos sobro credito ao govorno do Estado
Dora as 

Iobras do Congresso Legislativo, e subvoachho cI Conlpanhia Emnpreza tie Navogacso
a vapor e Rio do Janeiro a, OU a quem melbores vantagens oflerecer, e conirnunicando
mais quo fai rojeitado em primoira dmscusshho o prqjecto n. 150, da Camara, sobre permu-
ta do otlicios cIa ,justiça.

Do 10, comrnunicando quo submu cI sancçilo sob n. 116, a prajecto n. 138, do Camaro,
sobro flxca0 do tarça publica para o 000rcioio tie 1899.

Do mesma data, devoivendo, acompanhado to emendas, o proj ecto a. 102, sobra ere-
ago de cìdeiras tie instruc5o prirnaria, o romnettendo, sub n. 103, a pro jecto do Camnara
sobre concossfto tie privilegia do prolongamento da Estrada do Ferro do Cataguazes d
Barra do Cuiot1.

Do 13, devolvondo, acomnpanhado do emendas, a projecto a. 155, do Camaro, orcando
a recoita e iixando a despesa do Estaio para o anna do 1899.

Da mesmna data, enviando, sob a. 107, a projecto sobro nullidade do deliberacLo cia
assemb[éa municipal do Caratinga.

Do 15, remettendo, sob it. 103, a proposiqhho de lei emnanala da Camaro, sobro era-
achho do urn instituta agronomnica eni S. Jo-,6 d'Além Parahvba.

Do 16, devolvendo, acoripanliado do omnondas, o projecro a. 141, cia Camaro, estabe-
lecendo as custas quo deveni perCOIeL Os avaliadaros lies inventarios udiciaes.

Do egual data, rernettendo a prcjecto n. 109, da Camara, sabre concesshlo de favoreS
a syndicates agricolas : coinniunicando quo subirain cI sancçhho sob us. 117, 118, 119 o
120, as prqjoctos iniciados no Camaro, senclo a P. do a. 152, sobre fo:ras do gado, a 2. do
n. 154 sobro a pagamento ao professor apasentrio Flavio E. Pomeira, o :1.' do n. 153, so-
bre licenqa ao tabelli io do Rio Verde e o 4 . sobre cesshto ci predio para a uymnasio do
Ouro Preto, do n. 149 a linalmenta communicando tee side rojettala a proj ecto ii. 136,
sabre iicenca ao tabelhihio do Pomuba.

Do 21, commnnicando tee silo designado a dia 22 para ter logar a sesshho solemna die
encerramemmto do Congresso.

DiLigi4los ao iii. Seeietario (ilL tg.icultura

Do 15 de janeiro, pedindo a expedichho do ordom no sentido de ser paga aos emprega-
dos desta Secretaria it ajuda do custo do quo trata o art. 53, it. I do Regutamento a qua
so refera o dec. n. 803 dc 11 do janeiro do 1895, na importancia do 4:560800.

Da mesma data, solicitando it romessa do caixOs ongradados tine servirarn para a mu-
danqa dos diversas roparticOes, no intuita do diminuir as dospesas corn a mudanca do
archive do Senado para a nova Capital.

1)3 27 do agosro, pedindo iniormnaç9es sobre a requerirnento do tonento Francisco Man-
tles cia Cruz, em quo pede a construcçhho do nina casa nosta Capital, para sua moradia
visto nhho tee podia requeroh-a omim tempo, aiim do "or presonte a comrnissao tie requeri-
llentos 0 partes.

I)irigiitos to di. Seeretaiio do 1,itet'or

Do 15 do fevereiro, pedindo informacOes sabre a requerimento do citiadhho Francisco
Alfonso Painhas, em quo pee o pagamonto rio obras feitas no predio em quo funcionava
a Camara Municipal de Ouro Preto.

Do 14 dejunhmo, comniunicando nhho hover ainda na cidade nuniero legal tie Congres-
sistas para quo possa ter logar a instailaçhho cia Congressa no dia designado por id.

Do e gual data, fazendo identica camniuniaaçhto.
Do 21, comniunicando tor side voriricado ncnnero legal do Congressistas e tar sido do-

signado o dia 22para ter lager a instaiLaçhio do Congresso, d 1 hera do tarde.
Do 23, conimunicanclo quo para constituir a Mesa do Sonado foram aleitos 05 Si's.
Presidento, dr. Francisco Silviano do Aimoicla Brandhho.
'Vi ce presidente, conimuondador Antonio Martins Ferreira da Silva.
1.' Secretario, dr. Necoslo JosO Tavares.
2.- secratario, i1r. Joaquim Antonio Dutra.



TENO
M!NHO GRA

Xl'

Supplentes dos secretarios
Dr. Bernardino Augusto do Lima.
Dr. José Pedro Drumond.
Coinmunicando, egualmento, quo para fazorern parte da comrnissto examnadora do

quo trata a lei n. 1 de 2 do novcinhro do l91, forani elo tos
Examinador, o dr. Camillo Augusto Maria do Britto.
Supplente, dr. Bernardino Augueto de Lima.
D 30, solicitando todas as actas da e1eiçto a quo so procedeu a 7 do mar(,-o, afim de

screw presentes t commissLo apurado a para o desempc nlio do seu trabailie.
Do 12 do Junhlo, pedindo providencios no sentido do severn enviadas ao Senado algu-

mas mensagens do exrn. ci-. Or l'residente do Estado, quo deixaram do ser dstribuidas
regul rmente, aiim do screw entregues aaguns srs. Senadores.

12, coininunicando quo. cm viitule do renuncia do eadeira do Presi(lento do So-
nado feira palo exill. sr . dr. Si1van r Bcaiil3, procsdeu-se a eleiç$o do Pres i dento cjue
recaliiu nos srs. coca ior Antonio Mnitins Fm icira do Silva, presidente 	 de. Neccsio Josd
Tavares, vice presidonte Or. Joaquim Antonio L)atra. 1. 	 secretaiio 	 dr. 1o6 Pedro
Di uinond, 2. secrotarlo.

I) 21 do setembro, coinmunicando quo fol dcs i gnxdo o Wa 22 para eneramento do
quarta sesso da segundo legislatuia.

Do 28, cornmiinica do exstir irma yoga nesta easa, (,,in vir-t'r3e do ter silo now solo e
tomd posse do cargo do director da Iniprorisa luci d , o sr snad-jI Johi \opomuceno

ut tee he ic.

Jitgi(1os fl HversMs

Ao Or. I'refeito da cidade, do Id do junho, pedinclo-ihe macTsr assentor, no porte do
edillcio em quo vai fnnccionar 0 Senado, telephone o campainlia Q eloctricas.

Ao mesmo senhor, de IS, pedindo-ihe, corn a possivol urgencor, uma relac3o dog
consules oxtraneiros, aiim do flies screw dirigolos convitos para asstirein a inst1laç3o
do Congresso.

Ao Or. Bernardino do Limit, do 23, cornmunicando Hie quo o S: nado ehegou a conic
supplente do exiniinc doi de Inc trata o art. 2I, § 2. , do lei a. 1$ do s$ do novembru do
1891

AO do. Camillo do Britt(,, do eguai data, lazendo -the hientica corn rnunicacc coma
exam i nador 0 leitu polo Senado.

Do mesma 0 to, o cc. dosembarge (icr Presidente do llelaçiio, conimunicando the quo
o Senado, em sess3o deste Wa, elegeu para lizereni prto do cdnmiselio oxaminodora do
clue trata o art. 21 o § 2. do hal n. 18, do dd do novenibro, as drs. Camillo de Britto, exa-
minador e Bernirdino Augusta do Lima, supplente.

Dc egual data, ao dr. 1. Socr-etario da Camara Federal, communicendo ide quo para
eonstitiiir a Mesa do Senado foram eleitos : di. Silviano Brandéc, presidente Or. Necesio
Tavares, 1.* secretario e Or. Joriqu ins flutra, 2. secretaria.

[a mesma data, ao dr, secretarro do Sen do Federal, fozondo-ilie idontica corn-
municaçtio.

Do 30, ao coronet senador Gomes do Silva, levancio ao conhecimentu do s. cxc. quo
o Senado concedeu hie 30 dias de ]icença.

Do mesma data, ao Sr. senador major Joaquim José do Oliveira Pecan, fazendo-Ihe
identica comrnunicaçéo.

Da -il, ao sr. soriaclor coronel Jos('- Bento Nogueira, comniuflicanclo-Iho, egualmente,
ter-ihe sido concedidos $0 dies do licença.

Do rnesma date, ao sr. senador coronel Manoel 1gnaco Gomes Valladilo, lazendo a s.
exc. a inesioa comniunicaçao.

lie 11 de julho, ao dc. José Carneiro de Rezende, pedindo lho a romossa do o Minas
Ueraes a e a circular do di. Secretario do interior, existonte em sou poder, por per-ton-
cerern ao archnvo da Secretaria.

Dc 12, ao exm. sr . presidente do Congresso, pedindo Hie marcar dia e hera para a
reunro do lnesrnc. Congresso, aiim de ser apresentado, pelt cominissäo apuradora das
oleiçOos de 7 do marco para l'residente e vice-Presidento do Estado, a parecor pela
mesina elahorado -

Do 20 do agosto, ao exrn. sr . Or. Silviano Brandäo, accusando recel'ido sea officio em
o qual ronunciava o alto cargo do senador o Prosidente do Senado.

XII'

Do 21 do setembro, ao Sr. coronel commanlanto do Briricla Poliial, commun'canlo-
ihe ter sido dosiiciiado o dia 22 do coirerite, ro moio dii, pare ter logar a sesto Jo en-
cerranlento do Concresso.

Dc 28, ao sr. sendor Jo -ao Ncpcmuceno lculitscliebc aecusando roe-Lila seto olhicia
em quo coniniufliCo co Senada. nIt pessca do sea seciotaria, tot side rionica Jo director cia
Imprenso Official, e i-enurciado a codetra do senador.

flicios a t'ai'a 	 !'VS . 	 divigi410 ;ii Senido

Do 15 do 0 111: (), C0 111111 1 111 - II; ',o n5o havoc ai oda no cidade ntriflc-so legal do doputados
para a instoliiç) it C riares,a.

lie 18, coil) rnu Il i cendo 	 h:evr nrlmero i-ooirnc-ntnl rera a instidç3'.
Dc 23, Celli 11111 	 pie no eieiçho a qua so piece en paro rii-i'olros do TO so

daqirelia casa do Caiigroso foram cheilas : ircsdoito di. ,Jm-é Tavares do TiIc'llo 	 vice-
Predicate, F'raiiceo P),-iro de Illiveira 1. secretor a, Ag osOrihio bc, icilr:: : 2' Se-
cretario, Celetina Scares do Cr-uz o suppC itco, Dcsldor:o I-'eruI-dr do 51db a Or. - Fehippo
Nunos Pinheiro.

Outro do iiiema hot. cninurrsucanba est:it auc rite la Capit i 0 si. To. I'resl'ierite
do Ciniara, a lIne-ni, OiO Ii Ito di I'ie . idcnt, (hi) Sitl) cOlilJstic c-cnscc::r (i Ccascresso
ara ttatar do i i U allo dti ele:cAo fresidl i:ainl, e pe(incto as pravidci:ehs quo a caso

exige.
Dc 1. do Julio. erivianlo, sot) n. 13', inn poles"') it Idinlo lies rcpetivos coupes OS

officiaes do briusda quo acceitirdun coniiios3o on	 do love101i'.
Lie egual data, conimunleanlo quo leram reole:to Jr pane daqiroil Cmiisr;i p00

examinador o supplant s ms cit ursos do nt2itO:io5 ssi ,s. (it s. Frinc!sco luiz do
Voica e Cans ho Augusta T\Iai-ia d hirilto.

Do 4. devalvoricla a irciecta ii. 115. couic-ci-rtia hates in oils farococ a rincolonarios
pubbicos do Etalo, nimeades liOi	 do 1-cret) fl HI di 11 Ic jar-do Ic alT). 	 -

Do 18, c:inntieic-IIiu too silo lejotai I ii JiOjacto II. 13, do 5-nib, cadre adnuss3o
do agrinienscicc pr::tico 	 pa:- 	 In 	 iao ihioi$o e donoro 03r do i-FIllS

lit iliosma data, envanba unsa 00010 auloitics do iocnieetn prod-len-i-i apres a-
tada 10 jn s tidlitv 50 0 Ccogi c-sc,

Do 20, envialo, sob n - 1:;'), tins proj-I a. at:ctor:zondu a g :sot no a coi:c-s 301 urn
anna do licence ao t:ie11i3o do c marco do 10 md-. 	 -

Do 22, envier-do, s(-h ii. 137, urn prjcc-to aUctar:t ala 0 gov(rii o a ceaar a
doac$o quo polos acoionistas do Academia do Coininercie do JISIZ do 110 Ia: fe1ta :10
Estato, do predio ciii quo luniciiona a niesi:i:i \eaeini:t.

Do 27, cc,nnuum:icando ice lell10 silo :ppr-ovahn as cia-andes us I a 5, ciT-crecuhas
Polo Senado, d pripo-içto 15. l'5. 1 i a macn' memet!h-: A d:ilcçdO cob ii -

Dc o do a g osto, coninsuiiicai:de ter' silo rajeitobo a pucjecto 11. 93,100 dasignavO a dia
21 do abr:l p: ca It abet-tar-c cia Cangresso.

Dc 18, 1-oniettendo, s(,h ii. 138, urn piojecto liven to a lbrqa pubhica h Estado para a
exorcicia do 1090.

Do 19, coinaunicando quo, teudo cdo aqnovac1es as eincn1:is ofilarecilas polo Senado
as praposmcOos as, 100 e 103 sihir-e est' ada do [rca do blello I lr:z ate a nc Ives Ferreira
e -sob! (,, cessLo do predios do Ftado A Caniara Municipal do [ho \ovo, Ierarn as mesmas
rornettidas a s;ncgea sob as - TO 0 (H

DO 510, cbevelvondo d preposidico n. 124 relatdva a srihct )tuiq5o do lentes e pralessores
dos Gy mu i io, vi s to tor ido mu) it nO x a maunda n 3 oIl LIe :1 i p' a un i aa m hi id x
proj osiq2o.

Do 2?, cmmiuinicando ter silo rejeitado po p equella corporaciio a Pr0P0Id0 ii . 01), d°
Senado , que conca j ia A Escola Normal Licro, fundacla nessa Capital as mesmas pieroga
I\ as do quo gosarn as d Estado.

Be 23, Conimunicanclo tom' Silo re j eitada per aquello corporacSo, 0 proposcao n. Si, do
enado, lflstmtuindo a rnontepio pera OS IusccioriariOs pubhicis do Estado.

Dc egual data, eomrounicanclo ter suhido A sauccIlo sob n. 132 a proposiç'5O mc. 121, 10
OE1\a a concurso do magistrados.

Do
Corn 	 n eflViando, sob ns. 139 e 140, dais projoctos, sobro prorogaq5o do prasoc

flima \ IO;llo For- oa $spureahv o A [drab 	 ic Ferro 	 c(0 do Sliria c . o ste ccc
3 	 - CII
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Do 	 nhiaun;olo TOroin sJo roniettidas A sancço, sob ns. 63 o, 64, as proposi-ns ci 	 U, it prliiieira cncedendo iicenca A inspectora do alumna., la Escoic Normal
Ic uiz do Fôra, a a se g undo auctorizando a eonstrucçlio do casas na Capital pa pa Os

iad5os LDibriel Corr'a liab110 e Francisco Iuiz Maria lle Britto.
Do 26, enviantto sob n. 141, urn projecto estohelocendo as eustas quo ilovem peicebor

os avaliaioies nos inventarios judiciaos
Do 7, comiolunicando tar ubido i sane,-So, sob n. 65, a proposi0io n. 98, concedendo

icença no juiz de direito da comarea do Tremeda].
De eaual data, enviando, sob us. 142 e 143 dcis projectos : o primeiro designair to as

idades do Montes Clams, S. Miguel de Guanlities, \massuairv o Araguar pam a functaç5o
ia campUs do domonstmaçio.

Do $1, enviando, sob n. 144, urn projecto fixanlo o suhsidio para o Presidente do
Estado a para os mombrcs ito Congrosso, tturante a proxima legislatura.

lie 1 do sotombro, corn inuiricando quo a proposiçbo n. 82, do oncossiio de liceuca ao
ilahio Joto Guilirerme Ferreira do Castro, escriv8o do orphoos da comarca to Ponso Alto,

sucu a sancçio sob n. 06.
De e g ual data, enviando, sob us 145 a 119, cinco projectos, tratando dos emolumon-
quo dovein perceher us oscriv5os do paz polo registro Ic nascirnoirtos e ohtos z ce11co-

0, nto a associaç5o do Santa izahel, 1iindada em Ouro l'reto, urn predio do Estado, site a
ran Nova da inesma cidado auctorizanclo 0 governo r contractor a eoflstrucçiio ito unia
linha ferrea da oidade do Curvello a S. Francisco concodendo gratuitamente a toclo 0
citadtio rasdoiro que a requerar urn lote do terra do Estado e finalinonto auctorizando o
governo a ceder o edidcio am quo funccionou a Eitrnato do Gvnnaso Slinoiro ern Ouro
['rate ci associaco quo aili se organzar parr a 1undaç5o do urn gyrnnasio livro.

Do 6, enviando, sob us 153 a III, setsproj oct05, porinittindo aos advogados provrsio
nados polo presidento do Relacso, o exerciclo la acivocacia c 	 inrn quaiquor coarca 	 Edo tado
auctorizanilo a govemno a despenclor ate a quantia do 30:00) 000 pare a coriclusSo do oDes-
tecimonto dagua do districto do Faria Lomos, rnunrcipio ito Carangola auctorizando a
cioverno a mandar construir dentro do area urbana do cirlado do Mines, dois edincos o
iiue funccionen grupos oscolarosmolilicand's o julainento do tribunal correccional
auctorizanclo o govorno a conceder liconça a divorsos serventuarios do usti:a a a pro-
essores do instrucm prim trio, e dectaran to nuilos o § 7 do art. 1. • o o annexo ao

mesmo paragrapho, sob a rubrica Varias Tains a do lei cl ue orça a recoita e lixa ;I do municipi) de Ouro Preto, paro o oxerciclo corronte.
Do 9, cornrnuriicanito qua lot rernottila ci sanccfto, sob ci. 07, a proposicOlo U. 144, So-

re subsilco ao Prositente do Estodo e aos rnocnbros do Congress.
Do 15, onviando, sob n. 162, urn projecto auctorizaulo a geverno a dividir a Estado

em	 oitantos districtos do ters o caloni,iç3o ivantos foroiri necessarios o exigicl3 polo
Serviço puhtico.

Do 16, corninunicanlo quo subiu a soncçio, sob n. 68, a proposic3o n. 137, auctori-
rondo a governo a acceitar a doacdo ile prado em que luricciona a Academia do Corn-
merelo do .Juiz do Fia, foita ao Estado pubs respoctivos accionistas.

Do mosma data devolvendo 0 projecto Ii. 102, jo 1893, sabre transierencia, convers5o
o creaç5o do cadeiras do instrucçbo priinaria.

Do 20, communicanlo I areai sido romectilas a sancctio, sob us. e 70, as proposi-
cOes us. 140 o 155, concelando licença a diversos servoutuirios de justiça, e orçancbo a
recoita o fixando a despesa do Estad para o eercicio do 1o99.

Oflieios (10 SI.. (II.. S'ei'c4 a p io 4) tiii teP.4)J' (lirigi(JoS . 14) Sell.do

Do 1 do jullio, accusando a recepçdo to em quo cornmuriicava-lhe ci e1eico da Mesa
e congratutindo-so corn o Senado por osso motivo.

De 9 do agosto, onviando urna roprosentacio do lirectorio do partido republ:cano
inineiro to rnunicipio da Diarnantina, relativa no projccto regulanulo os prases par a des-
coleita o exploraçlio do ininas.

xv

OfliCitPS drigidos pelo (11'. 	 o'cie1aiio (Ia tgriciihin'a
;,o Seiiado

De 31 de agosto, em respcsta ac quo the foi diri ga ido em data de 27 to ncosrno rnoz,
quo o tenente Francisco Mendes da Cruz pordeu o direito d (-asa nesta Capital, por ter
deixadO do requorer, em tempo, ;I 	 da mesnia.

Ofk ieioS (j( (h%'1S4sS 	 irIgd4si. ao

Ito 27 do rnaio, flo sr. soncidor José 	 Onto Nogueima, coin niuuicaiido no, jr ic -
modos do saucle, ii.-if) pOle aclicri so present(- 0 	 ssasSo do inst:1 ! co;So do Coicirresso, e
dindo 30 diis do licnça

Do 30, do sr. sen:idor Jul quIlil Antonio nornes do itvi, coinmunici cito quo pci'
commodos do sciude cnl pesson do sun lalnilIr, n3o polo coinpIrecer as princoicas ses
e pedindo urn inez 110 lrcença.

Do sr. senador I omos Valli iiw cocuncunicairdo, egualinente, quo por iucornrnocto
saude ito xci to cocnparecor ii susiio (to iirstrlliçri, a pedcnclo tic dias cia I:ccnccr.

Do 19 dIG Jun11). In dr 1-belcit r la C pital eiiviando a lista dos agentes consu0
extrangeiros residoiites no chicoic.

Do egual date, cia rnesao sc., corumunicando quo iteu as precisas ordo 	 pro s
collocadas no cdi cia onde etc liruccininlo a Sanado as ccicnpainhas ci oti-Iccis.

Do 15, do Sr. sonador Olivoira Donna, coin mirnicancto quo, por incoinniolos do soul
n5o pie, por eniquanto, conipticoer As sessOos a pedcndo a nocesaria !rceccça.

Do 15 de juiho, do sc% sound r ;ornes Valladro, pedindo prorogacao do licença cc:.
cujogoso so acirava, por nlais 0

Do 21, do director do Gvrnnisio do Ouro Preto, participando tar silo icinlado
essa deuorninaçlc naquella cida1 c, urn esrabeloci a tento do onsi flU livre, ill000lcici 0
clecreto n. 2.857, do 3 do narco cia corionte anna.

Do presidente (]-,I Camaro Mu iricipiul do Aiaguaiy, enviando, per copia, nina mo
sertaç0o ic contmihuiirtes (irs conies municipres dimigida ci iespectiva iisseniblOi ri
cipal contra todas us leis e deli L'erciç6es claquella camaro durante o anna do 1897.

Do pi':sidonto cli Conic: Stircicupal do 1'crsos, transniittinlo urna represent cçS
quo a cornmissiiu do quo train a arc. 66, di lot n. 2 ito 14 do setombro de I ool , pc
decretaçso lo ci on let quo obrigue us cousellos districtoos a prestacom sires canto-
praso legal.

Do Centro Pliarmacoutico Minairo, enviando irma represenlacbo em quo a 1 flOG I
macoutica lirasileira pedo -(a rovcgc;Oo br rtiversas artigos do lGcgulaneiito Sanitccrio

Do exrn. sr . Or. Fricicisco Silvicino de Alineida BrandSo, do 15 do agosto, renunoir
cargo do senador, visto tom silo dote, reconllecid) o pioctainado Prosidento do Est

Daofficial do gahinete do sr. dr. Presidente do Estado, transmittincto, cia 1101110 ci'
a. exc., unc:c proposta o unia plunta aprosentarlcrs polo SI'. Antonio Teixcimo Rodrigue,
para a COnstrucçiin do editicio dostinado no Congrese.

Do dr. Antonio Augusto do Lima, juiz do diroito dci comarca do (aura Preto, repr'-
sentanda contra o acto do governo do Estado quo, privanda a do seu directo 0 cornare:
do Bello Horizonte, norneou para ci inesnaa urn cidaffiio sour capacidauJo legal.

Do dr. America Vernecl, coniniunicanlo quo a 7 do sotenitra, tilocu 105a 0 ecItrdii
em exercicio do cargo do Secretario do Estado dos Negoios da AOL' cO - 	 -
Obras Puhlicis, pure U qucul fol nonaeado par decreto dci ncosrni ctcit

I{ epreseHt.1 4( Oc "

Pa Camara Slunicipat do Cataguazes, gedindo a re Ct-i 	 -	 -	 - :. -
Das Carnama Slunicipaes do Rio Br nco a do Pran:u, area-Jo cdonticL ' paulo
DOS filembros dci congregcrqSa di I scola Normal Livro, tiltirnamento instaltada nesto

Capital, peduc 	 o c000ncIeeiccc111-o leso rtutO prflssinal, aim do quo possa o,
goLir c 	 Preu'oitivS dos sotis c ngeu-ra 	 Ilicices.
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Da Camera Municipal do Inhanma, fazendo ver a conveniencia do passsr por aquella
cidado a estrala do lerro quo desta Capital so dingo pare o centro do Estado.

a Camara Slunic pal do Palma, pedindo a revogagit o do art. 104 da CoristituiçSo.I a Cain 	 nra Municipal do lila ni nu no, pedindo para ser elevado a 10 annos 0 prasoconcediclo polo proecto n. IS, em discuss, -Lo no Senado, parc a descolerta do minas.
Da Camara Municipal do Bonitim pedmnlo a rovogaçdio do art. 104 da Ccmistltuiç.o.
1) 1 Camara Municipal do Illo Pardo, fazendo iientico pedido.
Da Cainara Munmcmpal do Eac, pediudo a revcgaçito do art. 104 da Constituiçso.
Di mesa a luinistiativa do Santa Case do Misericordic (10 Sabará, pedindo elovçEO do

auxmlio quo ii :mnnualrnente vItado role Cengrosso para aquelle estahelocimento do ca
ridade.

Da Camara Municipal do Fructal, pedindo a revcgaço 	 art. 101 da ConstituiçiIo.
Di demure Munoipal de Diamantina, pelindo a revogaç5o do art. 104 ca Consti.tuicso.
Da Camara Municipal do S. Miguel do Guanhes, lazendo egual pelido.
Da do louso Alto, fazendo identico pedilo.

Reqiie'inientos de (ii ver,os dirit'i4t)s ao ('ngiso

Do bacimarel Vctorino Antonio do Sacramento, juiz do dircito do coniarca do Trerne-
dal, do 15 do niumo, pedndo a concesslto do urn mono (1) licemn;a, corn todos o s vencimen-tos pa ,.a tratar da s ma sau ii'

Do Sousa 	 Martins poliute concessilo Is prviHgio por sessenta annos, para explo-
rar5o do ouro e cutros nietmios no municipa) do JCUIIY.

tit Fin presa do N mvegaç5o Die do 1 ino:ro, pelin Jo sor estabeleci io too fog mu no en -
t r e queUe enipro 	 o a F. do Serie B;tIii e Iinns.

Do F:umiosn 1 alas ia Cmnz, nno:ie to 1. 1ial So la Dries a Policial, priDed
un:a ld i auctorziim:o o g..vr,o a ma ado cumitrai: name case pera Ui moradia instCapitol.

1)o Jo:quiin .Ini dos Sant':s :i::tre, ca-a note ex ca'ivo do nmiiuiini p io 10 CarHirme
P301010 ro:io.ço pO p 110 1 ut Ieoislatioi, d I 111jil"t i .; ' i di quo foi vim moo nm t nlol
aU'S cooti, pea iospeetim - i: rsS(mii:ea IPi Cf 1.

Do Ore SOS 1 icO1011imles pUJ: c s pe 1: al I iIlvm do roocoont) fo uros p: oven
quo llm. l,m Site pan 	 oanstaiiHa do 	 s oem L C qint.

10 i,uiimni \i1 woo Auol:m) 1 1.0 LS,oia do dioito 1 l onIlom .0 mmmc
soio:d cntrm o iwo d 	 amvcioimH Lit ia, Ii) pile ni 	 0m0 Semi illeici a CjOli'UaBelle Ili zsmDo imoinaoOt PJ-1 ZI iulisin Ui) ololSo 5001 (iIplCl:l mdc logi!.

In Svr0 :[astiun It Hue, O0l1: H	 mat tOni p otis:vm aim soc:t,.lerosfarces o nsion'c 5, 	 r-cto a. Jill ii
Do Aucao CSis Nca

data do ilmepomili-, podia S
3.77T do 10 da gs:o do 1

Ai.T1nixo H

ii.

Do or. sonador C nios Si, ccnimnunican t o seguir
Do Sr. snedor -Jos , ' ; 	Nomrueir,m, do 27 Ia lu_

cilia do tolnor parts nos traha lImos do Congmesso.
D Sr. senador Ferreira Slees, expe.lilo da Ouro Proto, comoiumCcando quo, pop

cominodos, celia-so imoedido do comparecer ms sessOes.
D) sr. senator Dccliii Lagia, coaimunmcaudo, egualmnente, quo encoininoJos do s:mu.i.

0 tern inhibido do comparecer as sessOes.
Do sr. seaalor Genies di Silva, conimnunicando quo so acha do viagem para esta ci

dade cOrn do tonimr parto nw trahaihos do Congresso.
Dos depmitadcs federues mineiros convidando o Sane lo a fazer so representar no ban-

quote no die 28 do julimo vai moo dado emu hornemimigom ao earn. sr . dr. SilvianoBland So.
Do sr. dr. Bernardino do Campos, communicando quo sá no die segmunto ao do en-

terro do sr. dr. Adoipho Olyntlio, recobeu 0 telegramma em que a Mema do Senado petha-
Ihe para represental-o.

Do presden(e da Assemblèa do Sergipe coinmunicando a e1eico da Mesa.
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Pa 	 miSao de a I1tiftLiçO e podreS, coucedold) licenca ao sr. senador Ma
noel Ignacio Comes YalI015L

Idem, ao sr. senador J sé Bento Nogueira
idem, ao sr. senador Joaquim Josd do (iliveira Penna
Idem, ao Sr. senador JoaquiLil \fltoflhi) omes doSilva;
Idem, prorogando par mais trint c dias a l i canca coneedida ao sr. seiiador Manoel

lgnacio (ornes VaCadflo.Idern, idern, por mais juoronta dias a lieenca cooeedida ac sr. sonador Oiivmra
Penna.

Pa col EHi1tO de -.1-Lan- niuuicipaeS, opinaudo polo areIiivainellO do reptesen-
taco em quo alguns verea1or, s d i Camaro Municipal do I )uro Pmeto lozern ver a conve-
niencia do iJxar-se a intollicencia do art. 33, 	 2, cia Ici n. 2, do 4 do seterniro do
1891 Opinanio pelo arcimivarnentO do ropresentacfio em qua a assembida municipal do Pas-
so	 ctipacle a deeretaa de uma lei quo ohr(gue Os conseihos districtaes a prcstareifl suos
cc uta S.

	

gki	 de agric Itia, minas, etc., opinondo quo a lirma - Sousa . Mar-
ins - dove so diCgi r no governo para proceder na IOrma do lei, quanta ao pedilo do

piiviletrio part a expiocçdo de euro a cutros nietacs no municipia do Jacuhy
Indeferindo a repreentado on que Os h,ldantos do cornarca dc Tiradentes pedern a

eioaçdo do urna colonia ngticola no c[istricto daquella cidade.
Pa eomrnissio do imaçmes, indefurindo a roquerimento em quo o agonte execu-

do do municipiO do Pouso Alto pecie urn aaxilio para o Exteroato cocado polo rpecti-
va municipalide o

Indeferindo a ieoresontçii) cia qua a Camaro Muoceipal do Pard podo urn auxmiio an-
nuI do 5:000' para o eaceruato Ci eado naquolla ciclade pela respectiva rnunicipahciade.

Pa oiuii.aOo 1e intrileção publica, opinando quo soja arehivada a eeprosenta-
em quo a consotho districtal do cdade do Passos, pocie a restabolocimonto cia cadeira

c latim a frncez quo outrora exiStiU ncquclla edade:
Indeferindo o requorinolto em quo a Secrotarlo cia Esoola do Pharmacia do Ouro Preto

p 	 muolo sejam seus venciontus equiperados aos dos chafes do secçdo da Secretacias do
Estaclo

Opinanlo quo seja arebivada a roprasontactia em quo o ciladdo Joo Cacao do Costa
Macecto, professor cia Escola Normal do Onto Preto , 1OZ var a conveielleia do sec moditi-
cado o art. 23 do rag. n. 607, no sentido do serem os dmrectoros das Escolas Noraaos pee-
soas extranhas ao corp ,-) doceiite

OPliiaIldo quo s qja ogualmonto arohivada a roprescnt:qo em quo as habitan:es cia
Capella de N. S. dos ' Aujos, do Frances do Ro:bo, do munmeiplo do Ayuruoca, podem a
creaqao do uma escola mixto.

Opinanjo quo seja rernettida a CulflO]i550) do cOcos publicas a reprostilt000) oo quo
1 Comnam Muui p ii cia B lP1bh\ pa lo urn ux 110 do 10:000 0000 p ira La c n t ucço di
ponto sabre a rio Perdiç5.o
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(Than  ) ( 10 S0i OlOiliVO 10 0 Fii13imento em clue a Academia do Commerejo cle-Juiz de VS-a, ye to dtves is Itvuros
Op 00010 quo seja reinettitli ?i eummissio do agricuitura a representaHo em quo osIn! it ii us do conaca do Traden rws pedant a futi-iacso do umi culona agric J o no dis-tricto ia toesma cidode
00 = 1 0nb quo so junto no projecto it. 9, di, Camaro, cia I091, o roquerimenfo em quorw prof sores itsmusico o destnho do (tymii-tsio poiem a equip oraçtio dos seus venci-

0 en os OOS dos Mw es do mesmo estaleisejoleItti
On in lo quo sear rohivala a tcpte 	 1titS eta ciue o agutto do consellii distri-S d Itea din tunpo, tout cpo do Outo i'iuh, potbo um auxiio pars a ('urlittUCc90Sc urn jirrito 0111 h funcinno a oscol itliXti do povoabo do fliçao
OpWando quo sell tuvida a COl ui SSOO do Ii nanças s t ia o oluicio 001 quo a CamaroAlunhipal to Ita tti siiioit -i a tipaio So S nit-i-pro o objecto do umi re?resenacSJ Cluecliriglu a Ci miii d o s si-s, flOit-td-. eiiflLu 01110 OUIJV nSio annual do 5 cuntos parao exteinoto crawl 1 ntcitela cole
Of) nan bo quo sj i 1olnetttbo A COflmicSSt) do 	 ilonços a oiicio 	 qua a oreuteexocut vu He I'ouso a Ito Pe c Vat w' x" o pot-a a Eaiiinato ;tS Yea" polo rospectivatuniel p alda tie

IUifl tO sc tail L ha a d Wr ijuanto in r:qtertont coo quo a prcfusor d av-iat - sta •h Mod t Nc-nil -to 	 ato Irn. pith pa-c se-in is 	 eu; v noirnn-us ujupa-owz ds Pr i	 S a ltS ti 	 C11 1 (:1:5 0011) Gijitit sj 	 1fluli-•,
In! o:n5 a to mel-nv Ito oat quo a ii u - faust-a S .1 riati:la ilvaitia Ic FioeircIo

sU TilL5O Jara unit 	 eoIa 110-tuna P 4 w elt inn a It no cShtht dc Dia-i itt liii
Op.0 rn to quo ii:ta ha a tbofocic quanr ) a re prscnto-90 em quo a pro:ssora do os-

cola nocturni ia ciliate do lSanl:ntli( pode urn txi1io pal-a iiiuuotiitSo dii inesma escola:
In Wmlwn (i 1-e4iic:irnvn to cm 9 rn 0 p --i :SSOI do tnasica do Fxcernit ) Co avinnasb Miticiro podo pat a sereti CS Sell-i ienino-ti to oqu - paralos acs d) poiessot do eguolmateria to j ilturn tic do rveslau n \- iiii1(stO
n ieforin-bo a iequeriinorito em quo  prciessera d.i enleire do iiairto it, Ponti

queno, da c-ida-ic tie MAN, POW a transfe-en-oia Jai -:l i--Jo cad oh-c pat-a, o haiti-Eure j a I rondo Ca rnc-m.c ciilioie
IDa (1l-, 	 (C 1OIlO fiI'fl 1} 	 t0 Palles , to JeISr nb as rei urn-i in or I -quo ahcuns elnaree .dct (It 	 thUS to Os C c -aitut ho 0oflsii11otora da UoVa Coj.pedeni 	 c-oncessSo gem ulta tic lutes Lit tori-. UI sue sat cdat1e
InleiPrindo OS roquerbuentos em qua Cllversoo iii r:ccidnscios pulolicos pcdecn

grnen to He Vent-I men tos
intl l oriiido a reque:-imento em quo a cungl - egaqho do Lv su do Ares o ((hi-irDianin-itina pode Unto SUltVtfl5O
In leiSrirido 0 rmjuer inbento cm coo o juii do diroila Ca comm-ca do Turvo paCe -

anno do he mcti
In leerindu 0 requet inionto em. quo a cidadao 1-lerculano Ramos peda priviiegio

a ex p lor-otto da iDea
Inleferindo o ieuerimnento em 9U0 0 cida ifto Au g uslo PantabeSo pc-Jo o porano:

do sons vencimioentos duranto 0 tempo em quo est avo s aspenso do Cargo do ofrloi0
Secretaria do extincta Assonihlda liavncjal

In beret-b 0(10 0 requerilnenti) c-ito cjuo cllversos e:topr000Llos Ca Imprensa Ofdcial
dem a c )ncessibo be lctes do terrenos nsa diode

In be fOil ndo 0 rcqller j ilt Out 0 em quo a Caintii-a Municipal do P;trh pads urn auxilic do
2:000 000 polo a eonstruocto i_ic Uiti hospital naquella ciii do

Inbel-rintbo 0 1-cqUioimoiito eu (1 110 0 Cl- j ULIa) Francisco Julio 1-bonrique Mobard pedea impresht grotuiti CL cc Itevisto Co Jursprulon-;a ° n-i imp-ensa Ociffialbnletr-i-iimdo 0 i t ii crimneiO ) OttO jOe u palim Antonio Soares D j aic pads urn auxiltpars ccitt lotar a oiiticvço do not t oniplo no a:u dat de Scint'Anna do Onça
In itoforindo 0 icquerlinenro c-no jut 0 artista 1 % ,nilio Rouede pode no Congeesso paracompi ar-lhe Urn qua-Ito c anun0000ratau là i na050ra 0 ao Ca ostatua do Tira'betmtes
In befet- utlo 0 roquerimonto em quo  pes1tIoitte do coiseiho (list rictal do 	 Espit-itoSanto WsCoque:ros polo out auxilo pot-a a c utstruoçlc de unia casa onCe possa 0 mes-inn lunccbonar
luicitoberi i-jo a i oquer-inoentn OttO quo 0 professor Joibo •J oaciuim de Rezcnde Quintopole iidetuiternento cia quontla neces am-v palai :I 	 du tuna casa
in-leOn nd-i 0 requem-imento 0110 (lilt) 0 p01:-c Antonio Augusto do Assis pede unto

suhven,tio pot-a urn external 0 na ciciade de i'oaso Alto

X\I

Indeferinclo 0 rei1ueriuiento di quo d. Ismenia dos Santos, directora da Cumponina
do Theatro Variedades, pede Clivc-rscs favoros

inleferindo a recuerjment 	 eni clue o presid-inte do conseblio districtal Ce Campo
Mystico pede 11111 auxilio para a construcçSo do umno casa clii quo o ntes:no funce lone

Indeleniltdo o reduuermntento 0101 Clue o cidadlin Joaquino Calliio Games polo o esta-
belecilnento do urna linlia do correio para 0 arraiai do Jaguarv

lndeleriitdO 0 reUorimento coo c'ue o delogabo do policia do municipia do Peqanha
pede uma vet-ha para expedients do itoesnoa dolegacia

IndeferindO o requer-tittanto eito rice divot-sos cid;tltios pedem urn auxillo pat-o, 	 a con-
struccão do uuua ponto sobre o to Piracicab;i, no tbistricto do Antoitbo Dias Abaixo

Indeferiutba 0 requcrimento 0111 ciuc divot-sos Iunccionarios publics petbern iou omen--
to do aencimeittc-s

Indefei-indo o retlut-limeutto em clue os Itrofos-ares prirnarios iba ci babe do Jut de
Fira pedeitt urn auxilio pora pagtiltteioto dos alugucis dos casas cot cj'oe halo ccionamn as
respectivaS esecias

Opinerido title sea ouvido n govonumo quanto ao requorimento em quo o tenente do
Brigtada Policial, Francisco Slendes Ca Cruz, pc-be a tiecretaçho Is urn; lei clue ihie once--
da uma casa locsta capital

Opinando clue seja ronoettitlo t cononoimSo de justia e iegisiaqo, 0 reitueriitt onto eitc
que o lacharel Antonio Augusto do lima, juiz tie Cli oito Ca coinarca do Clot-c Prato, ro-
presenta contra o icto do gavel-no quo, privoiido-o rIO sou direito S contarc-a do Bo No Ho-
rizonte, utoiaeou pitt-a a noesma tint diCI0liiO mnm a capicidatle legal

Indeferiutdo o reci- 	 - 	 - - 	 -_ 	 -- 	 -
para sereno c f0ii

S 	 -_
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i. couveniencia do ot g uiiz U 0 110 Ltado o S un a, 0 dos co t u(O, 01100 efl
7-. 10 art. 9. (Ia Constituiçio.

Do sr. selLador (omes th. Silva, para quo o Senado, par intorrnedio do Presi
a Estado, reprosonte aos poderos Ia Cnio o ao Congrosso Federal para, undo o co
TO celebrado corn a thina - Carno & Comp. -, providenciarcin do motto j uo s
nvenientemente consulta'ios Os intorosses da industria pastoril.

Do sr. Teieira 1a Costa, pa pa jue so ropreento ao sr. Ministro da Viaço.
i r ermedio do sr. dr. Presidoato do Esto To, lazendo vet' a necessidado urgeuito qu

estabelecor-se o trafcTo mutuo entra a El.  ile Forro Central o 0 rani-Al deta H
Ho sr. selilulor Joaqniin Hiitra, pant qoc 0 Sonido incorpocaclo dirija-so

P 	 I	 1

0
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Projectos iniciados no Senado e pendentes
de andamento

Data 	 Assumpto 	 Ob s erva çö e S

181	 21 do juiho 7 Ucclara quo s depois de corn-
parecer As sosses terã 0 Se-
nador diroito ao subsidio.

Em 7 do agsto do 1891, loi
oi1orecdo como ernenia ad
ditiva ao projecto n. 5, sell-
do nessa mesina data reti-
rada da discuss5o, a reque-
riinento do sr. Costa Reis,
ate que voltasse o sen an-
ctor, o sr. senador Gama
Cerqueira, quo so achava
a1J3nte.

15 Concede lavores d exp1oraco
do pioductos fabris o mann-
facturei ros.

Fami 19 de marco do 192, en-
trando em segunda discus
sCo, hi approvalo urn ro
queritnento do r. snador
Xavier da Veiga, no sentido
de ser o prejeco enviado d
Co1llnnSso do tinan:as para,
upportuinmente, na confe-
ccho di lei orçamentaria do
novo exorcicio linanceiro,
tomar a matoria na dovida
cons ideraç5o, olierecondo
mediCos adequadas para o
ellicaz desonvolvimento Ca
industria 110 Estado.

181 	 22 de agosto

26 Declara quo os juizes do direito EIH 28 do rnaio do 1892, on-
em exercicio no Estado quo traiido em prirneira discus-
flcaram em disponibi1idade 590, 0 sr. Xavitr da Voiga,
por n6.o terom sido aprovei- I requereu e fol approvado
taCos na nova oranizaçiIo clue o projecto fosse romot-
judiciaria, ost6.o compreIion- tide Cs corimissOos reufli-
didos na clisposicso do art. 155 das do constituicCo 0 leis-
da lei n. 18, de 28 do novem i Iaçao para intorporern pare-
bro de 1891, I

 cer a respoito.

Em 20 do ,junh(, a commis-
iSo do legislaçuio offerecou
inn parecer concluindo pela
inconstitucionalidado do pro-

.jecto, 0 qual loi nessa mos-
ma data remettido 6. corn-
miss5o do constituiçáo o po-
deres para ernittir sua opi-
nião a rospeito.

1892 	 29 do marco
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Data	 0 	 \ssumpto 	 01 servac5cs 	 Data 	 issumpto 	 ohs cry a ç- Sc S

1 9: 37Cra na Capital do Estado urna Em 14 do juiho do 1894, foi
Facuiclaclo de Medicina e do appiovacho em prirnoira dis.
Pharinacia. cuss.-to e remettilo 6 urn-

in ss2io do instruCç6') pu-
LLica.

38Cra na Capital do Estaclo umo Em 4 do julho do 193, foi
escola do aries e officios. approvaclo em priweira dis-

cus5o e rornetticlo 6 oin-
mis5o do instrucç3o piibhi
Ca, QUO, em 23 do agosto o
1895, oflerceeu o foi appro-
ado u in roquerimento park

quo a respeito 10550 •uvidic
a coinniisslio do tiuonç s, To
CU jo piecer ost6 penciente.

61 Cra unia mihicia civica ...... . EU, 3 ia juiho tie 1897, 0 sr.
scualor Mel to Fianco re-
quer•u 0 Id 	 pp1ovtto 0
ad jainentu da 	 otç3a do
art. 1 	 e o da discu s s.-to dos
clear S artigos do proj cob,

a Tel iberac5o Ueliuib iva
do Congr-sso Naclonal subro
o art. 30 do ConttuiçTh
o votiç5o dos piojectos re-
lativos a esta assuarpto.

115E1eva us vencirnontos dos dc-:- Em 27 do arzc-sto do 18:0, en-
enihargadoros, juizes de cli- 	 tran ho can segundo discus-
teitO, Juizes substitute.; o pro- 	 sOc, 101 apprvado urn ro-
motoros de justiQa. que imento do Sr. senodor

Teixeira do Costa, no son-
Odu do ser 0 projeoto ro-
inettido Is cci miasOes re-
unidas do legisla çlto o ii ion-
ças, nil in do einonclal -o do
c-normidado coin as forcas
do orcnincnto.

121 Coo urn superior tribunal do Em 27 do ullio do 1897, a
rovisSo. corniniss6o do justiça o le-

gisbac5o, offoreceucbo 0 pro-
joco para ser suhmottido a
segundo dhscuss6o, roquorou
e fbi approrado quo fosse
ouvida a commiss6o do
nancas para averiguar Si OS
redursos do Estado coinpor
tam o augmento da despesa.

15 CIO luliro 	 23 Intit-ua promios acs agriculto- Em 23 do juliro do 1897, a
es quo inais vantagens mos- 	 COlfllfllsSoO do inlustrias re-
rein ter conseguilo em rela- quereu 0 fbi approva 10 quo

S producçao tie cereaes. fosse o projocto suhinciticio
a exe.o cia eorninissrra do
rhninças, visto tratur o mes-
rita ci: rnohioircr a sitnaçao
00011 1ll100li1rrlIlcdiri do Es-
tad.

23 do agosto 	 134' Poterininic quo 	 as 	 attribii -Eni 25 do agisto do 18137, do-
cOos do procuraclor liscal, 	 pals did approV000 ciii pri-
coustontes do art. 6 . cIa lei : meira dhscuso3c, Ii t'emet-
n. 14?, sojarn oxerciclas polo 	 ticbo S coirtiuiissito de jutica
ciroctor cia Secretaria dos' e begislaç6o, do CUJO parecor
Fr iiaiiças. 	 ostS pondente.

111 .\actoi-izo 0 govetno a dospen- Ena 9 tIc oetc,mbro do 189$,
dci ate a quantio do 600:006 	 let ap:rovrdo cia piiaieira
corn a construcçSo tie urna 	 discusstio 0 iemettrcio 0 C0111-
egroa porn matrhz da Iregue 	 ms Si do ohr[:s pub! icas, (10
rio do cidade de Minas. 	 cujo pare car estS pendento.

143 ili-ganiza o mlinicipio do Hello Em 9 do setombro do 1898,
Ilorizonto. tot oflorecido o inaniccio a

imprirnir-se porn sor sut-
metttcio S se.-undo d:scussSo
acoinpauhado tic um substi-
tutivo apresontacio polo coin-
misstto do camaras inuuici-
paes.

119Auctoriza o governo a mandarEnL 17 do agooto tie 189$, en-
construir casaS para escolas to ndo em primoira discus-
do eflsiflu primaiio nas cida- s5o, for approvado urn re-
ties quo ainda nIb as tOrn queri nionto do Sr. Camillo
naS condiçOes da lei n. 141. 	 do Britto para quo a respoito

fosse ouvida a commissIbo
I So tinaucas.

160Auctoriza o governo a contra- Em 16 do sotembro do 1898,
ctar a construcçlbo do uma foi mandando a imprirnir-se
litilia ferrea quo, partinclo da para entrar no orcbom dos
E. F. Leopoldina entre as es- trahaihos.
taçOos do Pirango e Rio Doce,
vá terminar na cidade do Ma-]
rianna.

I 93
	

5 do JAho

1893 	 8 de malo

1896 	 12 t l e agosto

1897 	 7 do jul11

1897

1897

1898:

I89B

1898

1898

23 do juiho

2 do agosto

12 do agosto

I 16 de setombro
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-' ssurn pto 	 Observaçes

Auctoriza o governo a contra-'Em 16 do setembro do 189,
,, tar a constructo do uma foi mandado a imprimir-so
linha forrea que, panindo da para entrar na ordem dos
cidade de Itabira, vA tormi-I trabaihos.
nar na cidade do Pecanlia.

Cra urn conservalorjo de mu-Em 17 de setembro de 1808,
sica na Capital do Estado. foi mandado a imprirnir-se

pa pa entrar na ordern dos
trabaihos. Annexo E

Plojectos 1emetfijos a Com- Jos SIS, Deptc"JOS

C

Data 	 C
C

z

- 	 de setembro 	 161

	

IT do seteinbro 	 1 6

PE\DENTES DE SOLL(iu
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Projectos rernettidos a. Camara dos srs. Deputados
e pendentes de soluçao

Data 	 A-sufflp10
	 s orv a ç 9 e

0

1891 	 21 de ag ste 	 11. 1tera a economia inrerna a Em de -eteinhro do D9l,
externa do Internato do Gy- fbi remettido 6. Camara do
mnasi Mineiro. 	 sr's. Doputados, sob n. 8, a

n5o tevo ainda solução.

1892 	 29 dc airil 	 O71Regula o servio sanitario do Em 9 do juiho de 1802, foi ro-
Estado. mottido, sob n. 21, 6. Camara

dos si's. Deputados & n90
teve ainda solução.

18931 	 21 de luiho 91i'Crda cadeias contrees em diver- Em do male de 1894, I'oi re-
as cidades do Estado. 	 nrettido, sob n. 42, 6. Camara

dos si's. Deputados o n90
I	 tove ainda sotuç9o.

Eoputa aptos pa pa concorrereill Fin 20 do juilio do 1891, Ibi
As comarcas de primeira on- remottido, sob a. 91, 6. Cama-
trincia os bacharois o don- ra dos srs. Deputados o n5o
tores ciue provarem o exer- teve ainda soluc5,o.
ciclo, em Estado da Uni6.o,
da advicacia on doscrrgos
moncionados nos arts. 20 da
lei n. 1' o P. cIa do n. '72.

Faz divorsas modiucac6es nas Em 16 do jullio do 1895, fo
leis ns. 2 e 110. romettido, sob n. 68, 6. Ca-

mara dos srs. Deputados e
nrto tevo ainda solucão.

Macca o dia 21 do airil do 1898Em 20 do juiho de 1896, tol
para ser inaugurada, em urna, remottilo, sob a. 73, 6. Ca-
das cidades quo fOr desi- mara dos srs. Deputados, do
gniida polo roverno, ama ex- 	 cuji so1u90 ainda estt pen-
posicão agricola a industrial. 	 dente.

Confere promios aos cultivado Em 10 do agosto do 1806, foi
res do cacau o aos fabric-an- remottido, sob a. 80, 6. Ca-
tes do productos ceramiccs., mara dos srs. Deputados, de

cuja soluçiio ainda 05th pen-
dente.

	

18941 	 29 do junli

	

1re5 	 21 do junho

	

1896	 '7 do jnlho	 103

	

1896 	 29 de jullie 	 11 112



Em 13 do setombro do 1897,
Ibi remottido sob II. 92, a
Camara dos srs. Deputados,
do cuja soluciio ainda esta
pendonto.

Em 26 do juiho do 1898, foi
romettido, sob n. 95, it Ca-
mara dos srs. Deputados, do
cu j a soluc5o ainda ostO pen-
dente.

Em 16 de agosto do 1898, foi
remottido, sob n. 100, it Ca-
mara dos srs. Doputados, do
cuja soluc5io ainda ostá pen-
dente.

18981 29 de agosto

1898	 29 do ago ste

1898 1 2 do sotembro

Em 25 do agosto do 1897, foi
remettido, sob n. 88, a Ca-
mara dos srs. Doputados, do
cuja soluctio ainda ostl poll-
dente.

1898 	 4 do agosto 	 147

1898 	 5 do agosfo 	 118

Em 22 de agosto do 189$, foi
romettido, sob n. 102, a Ca-
mara dos srs. Deputados, do
duja soluçäo ainda ostá pen- 	 1898
dente.

12 do agosto 	 150

Em 8 do juiho do 1898, foi re-
mettido, sob n. 94, a Cama-
ra dos srs. Deputados, do
cuja soluçiio ainda estd pen-
dente.

180,81 23 do agosto I 154
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Assumpto

0
z

125'Concedo auxilios o divorsos fa-
vores aos syndicatos agrico-
las organizados em associa-
cTes do natureza commercial.

Data

-

177	 24 do juiho

Ob erva S e s

Em 16 do setembro de 1898,
foi remettido, sob n. 109, a
Camara dos srs. Deputados,
do cuja soluçho está pen-
dente.

Data 	 rl

0

E
0	 In

18981 23 	 Pdo juiho	 142

Assumpto 	 ObsorvaçOos

CrOa escolas primarias em di- , Ent 12 do agosto do 1898, foi
vorsas localidades do S. -José 	 remettido, sob n. 97, a Ca-
dAlém Parahyba. mara dos srs. Doputados, do

cuja soluciio ainda estO pen-
dente.

Auctoriza o coverno a conce- Em 19 do agosto do 1898, fbi
der ao Bispo de Marianne romettido, sob n. 101, it Ca-
duas sosmarias do torras do maca dos srs. Doputados, de
volutas para a fundaçiio de cuja soluçiio ainda osth pen-
asylos agricolas. 	 dente.

Doclara scm effeito a rosolu- Em 23 do agosto do 1898, foi
cOo em quo a assomblia mu- remottido, sob a. 103, it Ca-
nicipal do Araguary annul 	 mara dos srs. Doputados, do
lou diversas leis da rospocti 	 cuja soluçho ainda estit pen-
va Camara. 	 dente.

Auctoriza o governo a dospen-1Em 7 do sotembro do 1898,
der ate a quantia do ........61 romottido, sob n. 104, it
3 000:C000G corn a conclu-F Camara dos srs. Doputados,
sSo das obras do edificio do do cuja soluçOo ostit pen-
Congresso. 	 dento.

Auctoriza o governo a concederEni 7 de sete.mbro do 1898, foi
diversos favores para o es- romottido, sob n. 105, 1 Ca-
tabelecimonto do trafego mu: mara dos srs. Deputados, do
tuo entro a omprosa do na- 11 cuja soluçoo ostit pendonte.
vogac-Oo do Rio do Janeiro oF
a E. F. Bahia o Minas.

Auctoriza o governo a conye Em 10 do sotembro do 1898,
der privilegio ao Banco Con ii foi romottido, sob n. 106, it
structor do Brasil, cessiona- Camara dos srs. Doputados,
rio da E. F. do Cataguazes, do cuja solucao ostit pon-
para a constiuccoc da mesmaF dente.
estrada atO o vallo do rio1
CuiotlmO.

CrOa urn lustituto Agronomico Em 15 do sotombro do 1808,
em S. Jos' dAlern Paralmyba. foi remettido sob n. 108, 0.

Camara dos srs. Doputados,
do cuja soluçOo estit pen-
dente.

159Dee1ara nulla a doliberaçOo da Em 13 do setembro do 1898,
assemblOa municipal do Ca- foi romettido, sob n. 107, it
ratinga, do 3 do fovoroiro do Camara dos srs. Deputados,
1898, sobre as contas do do cuja so1uço estit pen-
agento executive do anno an- dente.
terior.

I	 I	 -

197	 2 do agosto

177 17 do agosto

1971 3 do sotembro

1897 13 do setembro

1898 	 30 de junho

1898, 	 4 dejulho

135 Auctoriza o govorno a contra-
ctar a construcço do urn ra-
mal ferroo, quo, partindo da
ostaçiio do S. Francisco, na
E. F. OOste do Minas, vá a
S. Gothardo.

7 Releva o collector do Juiz de
FOra, Antonio Caetano Ro-
drigues Horta, do pagarnento
da importancia das ostampi-i
Ibas roubadas do cofro esta-,
doal a sou cargo.

138 Proroa per mais -I annos 0
praso do quo trata a lei n,
42, do P. do maio do 1893,
para a conferencia do pro-
mios aos cultivadores do
plantas industriaos.

139Regu1a a oxp1oraqo do minas.

127 1 Auctoriza 0 governo a garantir
juros ao emprestimo quo fOr
contraliido pola Camera Mu-
nicipal do Santa Luzia do Rio'
das Veihas para aijastoci-
monto de agua potavel ao
respectivo municipio.

129Reforma a Constituiço do Es-
tado na parto roferonto Os
aposontadorias.

156

157
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Aviventa as divisas entro Os
municipios do Domfim c En-
tre Rios.

Ent 28 do juiho do 189$, fol
rqj eitado em torceira discus.
Sao.

1897 9 do setembro 	 136

XLI

Projectos iniciados no Senado e pelo mesmo
rejeitados

Data
	 As su mpto

	 OhservacSos

C
B

NC

CrCa no Internato do 6yinnaslo
Mineiro uma cadeira de agvo -^

nomia o outra de taltygra-
ph Ia.

Em 26 do agosto do 1898, foi
rejoitado em segunda dis-
cussiio.

18911 	 12 do agosto 	 12

25 do juiho 	 I I43Autiri/ 	 or,verno a prover Em 2 do julho em 189$, foi
s lo-avus de proiesores do rojeitado em primeira dis-

Escola Normal da Januaria. 	 cusiio.

17 de acosto 	 Li ovr:a Cs aits. 13 o 26 da lei Em 19 do agosto do 189$ foi

	

ii. l, tie i$ do novomilco do 	 rejeitado em primeira dis-

	

18.1, s ibie a nomeoçio do 	 CuSt 0.

I deseniboigadoros.

1898 	 1T -1	 u10 \Ii a os 	 19 do agosdo do 189, iot
I	 19 do lei U. 1$, do 3$ do 	 rejoitado em primeira dis-

	

ndveulbt o da 1891, sobre ti,,, - 	 cussilO.
bunacs correccionaes.

1898 	 18 do acosto 	 t a id 11. 9i, do I - 	 to	 ii do agosto do 1898, foi

	

uiLa do 1°°, cjue auctcita 	 ijeitado em primeira dis-
I 	 9uverno a pron over a nu- cUssSo.

mioiaçiio de trahaihadores.

1898

1898

Profio a dercgaçilo do § 2	 lu
L t. f3 da Constituçilo do
Estado, na porte referonto
aos juizoS substitutos.

m :10 do agosto do 1898, foi
rjeitado em primeira dis-
cussilo.

18981 26 do agosto 	 i s

Auctoniza o governo a mandar
construir na Capital do Esta-
do usia casa para o tenente
da Brigala  Polici al, Francis-
co Mendes da Cruz.

Em :3 do setombro do 1898,
lot rejeitado em primeira
discussilo.

1898 1 do setembro 	 1 5l

ENRON-
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ProjectoS iniciados no Senado e rejeitados pela Camara
dos srs. Deputados

NHO

CI

	

I 	 Data

	

18971 	 11 do agosto

Assumpt
	

O1IS erva cc os

128Cra 0 monte-pio dos unccio-Remettido em 26 do agosto do
narios publicos do Estado.l8) )7, sob I. 9, 0. Camara

dos srs. Deputdos, foi pela
mesma rejeliado em terceira
discussiio em de agosto
(10 1J$.

133Prohibe aos praticos de luneci-Remettido em 11 (10 setembro
onarem come agrimensores do 197, sob u. 9, 0. Cama-
nos procossos do inediçio, di- ra dos srs. Deputados, fbi
visäo e domarcaciO do terras. pelii mesma rejeitad o em

discussio em 13 de junho do
1398.

Des)gna o dia 21 de abril del Rernottido em 30 do juiho do
cada anno para a a1ertura 1898, sob n. 96, 1 Camara
das sesses do Congresso. 	 dos srs. Deputadas, foi pela

mesma rej eitado em primel-
ra discussio em 4 de agosto
do mesmo anno.

115 Auctoriza o governo a conce-Romettido em U do agosto de
der 0. Escola Normal Livre U9$, sob n. 99, 0. Camaru
fundada na cidade de Mina, dos srs. DepumdoS, foi pela
as mesmas prerogativas do, mesma rejeitado em primei-
que gosam as do Estado. 	 ra discuss,-to em 19 do rofe-

rido mez e anno.

18971
	

23 do agoto

1898
	

5 do julbo

1898
	

30 do julio

140
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XLIX

projectos iniciados na Camara dos srs. Deputados e
pendentes de soluçao do Senado

Data 	 Assumpto	 OUservaçOos

z

1892	 9 do mob 9 Auctoriza 0 govcrno a COfleo-F.it 10 de maio de 1892, loi
der (iiversos tel\ ores ans ci- eiiottido A comuiuso do
duhios .Toaqurrn do Oliveira' ohms publicas.
e Ilenrique Edmundo Renault,
pora a cOQStruç5o do urns'
estrada de ferro entre a villa
do Caracol e a Borda da l

Jatta.

10 Auutoriza 0 govorno a conco-
Icr diversos tavores a Fran-
cisco Soares Valente ;usrnto
O a José Luiz tie Jorge, pora
a construcç5o do urna esti a-
(Ia do lerro entre a est a ç1
do Tapirussd ou tie Cysneir os
o Boni Jesus da Cachoeira
Alegre.

Em 10 do iiiaio do 1892, Vol
reniettido a commisso do
obras publicas.

1892 	 9 de rnaio

1892	 19 de juiho

1893	 25 do juiho

:1Auctoiiza 0 governo a garantirEu 11 do junlie tie 1894, foi
(urns pam it construccSo do ppr ovado em primeim dis-
estrada de ferro contractadit cusio e rernetDdo a corn-
corn o engenheiro Theophilol iinssio de ohms pullicas.
Benedicto Ottoni.

28 Concede privilegio ao dr. A. lEnt 26 do julbo de 193, Vol
1(uchrnuller o ao capito Ma 	 reniottido a carnmiss5o do
noel Junquebra, para a con 	 olras puhlicas.
strucç5o tie ijrna estrada do
lérro entre Poços do Ca1das
e S. José dos Boteihos.

1895 	 6 do maio 	 Auctoriza o governo a innovar Em 7 do rnaio do 1895, loi re-
o contracro relal.ivo a estra- mettiio a	 cornrnisso tie
da ricinal do Porto Novo do obras publicas.
Cunha ao Rio Pardo.

1895 	 8 do j 11111 	 I 29 iarante juros a Estrada do For- Eni 15 de juiho do lz9 c , on
ro do SsntAnna do Sapu- trtno em prirnoira discus-
caliy-mirim. 	 sun, flcou esla adisda a re-

querimento do sr. Ku itschek
are quo sejam pr-stadas pela
Secrotariut (10 _ \ Lr i oriltura di-
verso 	 10 lorU	 O	 11

pete.

^	 I



Assu rnpto

124 Rogula a nomeaç5.o do substi-
tutos 11e lentes ou profess-
res dos GymnusioS.

133 Isenta do diroitos ostedoaos as
materias primes necessarlas
As industries sin" bros as
ox tran gei ras, irn per ta das
para os respectivos estabe-
lociniefltOs.

134 CrCa na Capitol do Estado urn
F Instituto Militar do Menoxes
F Artifices.

Atictoriza o governo a des
ponder di versos quan tias
conio auxilio C conclustlo das
obras dos liospitaes do S.
Jose d'AlCni ParahybL o Aras-
suahy e do asylo de S. Ephi-
gonia da cidado do S. Miguel
do Guanhqes.

143

Estabelece quaes os emolu F
mont os qne devem perceber F
os escrivOes do paz polo ro-
gistro do nascimeiitos e obi-
tos.

Auctoriza o govorno a conceder
C associaçiro do S. tzahol do
Hungrii, fundada na cidade
do Ouro Preto, o predlo es-
tadoal site a rua Nova da
rnesnia cidade.

30 do agosto 	 14

30 do agosto 	 14(

147Auctoriza o govorno a contra-
ctar a const:ucçbO de irma
linlia ferrea ontro a cidade
do Curvello e a do S. Fran-
cisco.

Em 17 do setembro do 1898,
entrando em sogunda dis-
cussfo flcou esta oncernada
o adiada a votaco per falta

F de numero.

30 do agosto

sh

L
	 LI

Data

z

1896 	 10 do jul90 	 51

29 do agosto 	 8

:3 de seieinbro

15 do setembro 	 10

6 do juiho 	 103

8 do jullio	 104

18 137	 25 do agosto 	 121

As sum pto

Auctoriza o governo a conce
der ao engenheiro Henrique
Auguste Kingston privilegio
para a construcç5o do unia
E. de Ferro quo ligue as ci
dades do Leopoldina e S. .iorao
Nepomucono.

Auctoriza o governo a innovai
0 contracto celebrado corn r
companfila Viiqto Ferrea 'a-
pucah, elevando o c pita]
garantido pela lei n. 64, cR
24 do juiho de 1893.

Auctoriza o gcverno a garantir
juros aos captaes que so des-
tinarem a fundrç5o e custeic
do colonies agricolas e pecu-
arias no Estado.

Créa, transfere e converte ca
deiras de instruccio prim
na.

Auctoriza 0 govorno a ceder a
Camaro Municipal do Rio
Novo o predio ondo funccio-
na a cadeia daquella cidade.

Observaçoes

Eni 11 do juiho do 1896, foi
reniettido a commissito do
obras publicas.

Kin 1. do juiho do 1897, on-
trando em segunda discus-
sfio, flcou esta adiada a re-
querimento do sr. Mello
Franco ate que sejam a ro
speito prestadas informacOos
pela Seeretaria da Agricul-
tura.

Em 5 do setembro do 1896,
foi rernettido a coinmiss4o
do obras publicas, do cujo
parecer aincla estS pondente.

Em 7 do novembro do 1898,
encerrou a discuso o licou
adada a votacito das ernen-
das o!l'orecidas polo onado
o re,jeitadas pela Camaro dos
srs. Deputados.

Eni 7 do juiho do 1897, foi
remettido d commsso do
obras publicas.

Data

1897	 27 do agosto

1897 	 31 deagosto

1897 2 do setembro

1898 	 26 do agosto

1898

1 S9

1891

ObservaçOes

Em 13 do setembro de 1897,
foi ollerecido e mandado

F a imprilnir-se para ser sub-
F mottido d torceiradiscussgo.

Em 1. do setembro do
1897, fbi remottido Cs corn-
missCes reunidas do finan-
ças e obras publicas.

Em 13 do setembro do 1897,
depois do approvado em
primdra discusso roi remet-
tide a commiss5o do forqa
publica.

Em 27 do agosto do 1898, ó
roinettido C comrnisäo do
6 nan ças.

Emit 16 do setombro do 1898,
entrando em segundo dis-
cuso ficou esta oneerrada
o adiada a votaçito per falta
do numero.

Em 1. • do setembro de 1898,
tot neniottido C commissdO
do finanças.Auctoriza o governo a conce-Em 16 do juiho do 1897, en-

der ao cidadSo Ilonorio Es-F trando em primeira discus-
teves do Sacramento, privi- 	 itso, foi approvado urn re-
legio para estabelocer no no 	 cuerirnonto do sr. Mello
Va Capital rim regulador ole- Franco, para quo fosso ou-
ctro-chronomotro. 	 I victo 0 govorno a respeito.

Revoga a art. 2% do lei n. 18, 1 Em 1. de setemtro do 1897,
sobro concursos do magis- fbi approvaclo em primeira
trades. 	 discusso eremettido a corn-

misso do justiça e legisla-
qao.



Data 	 As sum pt o 	 Observe ç5os

198 5 do seombro Pd Deelara nullas liversas lispo-Ew 15 do sotombro do 1s98,
siç0os da lei qua orca a re- foi L(ierecido o mandado a
ceita o nxa a Jospesa do imprirnir-so para sor sub-
rnunicipio de Ouro Preto, mettido 0 segunda discus-
para o exorricio do 198. 	 sao.

1898 14 do soternlro 	 lGAucturiza o governo a 	 IE-, iT do setombro do 198,
o Estado em tantos distrctos 1 foi 'oliorocido e mandado a
do terras e colonizaç5o quan- imprimir-so para sor sub-
tos Ibrom necessarios 	 cxi- 	 ettido a primoira discus.

idos polo sorvico publico. 	 sTo.

LII
LIII

-

0 GF?

A ssu m pto 	 Observaçses

Auctoriza 0 governo a oonce-Eni 1. , do soteinbro de 15
der a todo o cidadSo hrasi Ibi reniettitlo a coii1mis5o,
loiro quo 0 requerer urn lo-do obras publicas.
to do 20, 3o on oO hectares
do torras do Estado.

Auctoriza 0 governo a auxi-E,n 2 do setomliro do 1898,
liar cm 2:0(03 annuaos a foi reniettido a cominiss5o
ada urn dos hospitaes do de tinanças.

Uberala e do Oliveira.

Faculta nos advogados provi-Em 10 do setembro do 1898.
sionados polo Presjdente do entrando em segunda discus-
Tribunal da loaç5o o exr sito, flcou esta encorrada e
Cicin da advocacia em qual- adiada a \'otaço per falta do
quer cornarca do Estado 	 numoro.

Aijetriza o governo a despen-
der ate a quanlia do 63:000.S
para a conclusito do abasto-
cimonto do agua do districto
do lana Lemos.

Data

z

18* 	 30 10 agosio	 148

	

31 doagosto 	 151

19	 S do seternhr 	 150

	

189, S tIe setembro 	 157 Em 17 de setembro do 189,
oncorrou so a primeira dis
cusSo ficmdo a votacao
adiada por falta do numero.

Auctoriza 0 govornj a con- Em it; do setembro do 1$to,
struir, dentro da area urba- oncorrou so a terceira dis-
na da cidado do Minas, dois cussSo, ficando a votaço
editicios em quo funccioneiB adiada por falta do numero.
grupos escolaros.

S de setornhr 	 158

108 S do eternbro 	 159 Moditica	 julgamento do tn-Em 15 de setembro do 1898,
bnnal correccional. foi approvalo em primora

discuss5o o remettido a om-
rnissiio do justiça e logisla-
çtto.

Auctoriza o governo a conce-
der Iicença a serventuanios
do justiça o a prolessoros do
instrucç5o pnimaria.

Em 16 do setembro do 189,
encorrou-so a segunda dis-
cussilo, Ilcando a votaçao
adiada por falta de numero.

Ie( S d sotembio 	 160
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LVII

Projectos iniciados na Camara dos srs. Deputados
e rejeitados pelo Senado

1895 	 15 do juiho 	 39

1896	 3 do setemb. 	 02

18971	 27 do agosto 	 123

Assumpto 	 Obsorvaçes

Deroga a parte dos arts. 17 oEm 1. , de sotombro do 1898,
30 da le! II. 77, do 19 do do- fbi rqjeitado em sogund.a
zeinbro de 1893, quo estabe- discussao.
ieee differonça do vencimen-
tos para as professores do do-
senho e musica das escolas
normaes o Externato do Gy-
mnasio Minoiro.

Concede licença a diversos ser-lFin 19 do agosto do 1998, foi
ven1uaiios do ,justica. 	 rojeitado em tercoira ds

cuss9.o.

Equipra os vencimentos dalEm 13 do juiho de 189$, foi
professora da oscola prima- rejeitado em primeira dis-
na denominada - Francisca duss5o,
Botelbo - em Pitanguy, am
dos profossores das escolas
urhanas.

Regula a accesso dos magis-Em 7 do juiho do 1898, fol re-
trados. 	 jeitado em primeira discus

sao.

Data

z

21 do junho	 1 29

1897	 3I' do agosto 	 129

1897	 0 do agosto 	 131

1898	 27 do junho 	 135

S. .'__s

Estahelece o modo do votaçdo Em 20 do agosto do 1898, foi
nas eieicTes estadoaos, no rejeitado em segunda dis-
caso de ndo formacilo da cusso.
mesa eleitoral on do ser re-
cusada a admissao do fis-
caes.

Fixa a commiss5o quo ievem Em 11 do juiho do 189$, lot
porceber os syndicos pro-, 	 rejeitado em pnimeira dis-
sorios o dolinitivos nas liqui- 	 cussilo.
daçOes forçadas o fallencias.

Determina quo sejain addidosEm 12 do juiho do 1898, fbi
aosrespoctivos 	 corpos Os rojeitado em primeira dis-
oilicaes da Brigada Policial 	 cusso.
que tiverem boa lb do officio
o accoitarem coinmiss6o on
emprego ou tiverem sido do -
mittilos a podido.



I	
LVIII

As sum pto

Auctoriza o governo o conce-
der urn anno de licen;a ao
tabel1iio do cornarca do Porn-
ba, Joaquim Baota.

Designa as cidades de Montes
ilaros, S. Miguel do GUa-:
iihAes, Arassuahy c Aragua-
ry, para nellas serem funda-
dos campUs do demonstra-

'Pormitte a perinuto entre os
ser von tua rios do jus ti 60,
quanclo as serventiaS foreni
cia mesma natureza.

(ih S e rvaç Cs

Em 1-2 do agosto do 18o, foi
iejeitado em primeira dis-
cussOo.

Em 3 do etombro do l08,
ci rojeitado em primeira

discuss'o.

Em 6 do setembio do 1803, foi
rejeitado em primeira dis-
cuss 00.

Data
C

z

	1898	 19 do juiho 	 136

	

1S3 	 26 do agosto 	 14-?

	

$9	 31 do agoslo 15o
\1inec) J

PR0PuS1FS ill) uRESSU )NVEBTIDXS
EM LE1

NO ANNO DE 1898



LXI

Proposicöes do Congresso convertidas em leis no anno
de 1898

SENADO

Ass u mpto

Substituiço de lento- 0 pro-
lessoros.

Praso a Companhia Viaçuio
Ferrea Sapucahy.

For:a pullica.

Feiras do gado.

Pagamento ao professor Flavio
1piphanio.

Licença ao tabelliSo do Tres
CoracOes do Rio Verde, Casi-
miro Avollar.

Predlo para o Gymnasio do
Ouro Preto.

C
C

rI

	 Rem e S sa 	 Sancco

C12

z

	

z

	24 de agost
	 234 	 27 de agosto

	

6 do setemhio 	 241 	 6 do sotembro

	

10 do seembro 	 242 	 12 do sotembro

	

16 do sotombro 	 245 	 17 de setembro

	

16 do setembro 	 245 	 17 do setembro

	

16 do setembro 	 243 	 17 do setombro

	

1201 16 do sotembro 	 248
	

2(1 do setombro



ah

I \ Ii

CAMARA

rfl

Remesso 	 Sanec3o 	 I 	 Assumpto

23 do jul90 Lotes o inais i3ivores aos fun -
cdonarios nomeados depois
do de. n. 803.

3!
	

27 do agosto 	 Ranial Ièrreo do Itapecerica a
Form iga.

20 do agosto 	 CessO 3 Camaro do Rio Nero,
	 ex o 	 I

de 2 pr piles do Estado.

27 do agosto 	 Revoga eon ro 2. do let ii,

GOM\IISSñ ES I EBMA1\ENT i5 [ MIi\TAS
27 do agesto Lcenc 3 inspectora do ala-

mnas da Eseola Normal do
JUIZ Lie Fm.

27 do agosto 	 Casas para diversos 1unccio-
nario S.

27 do agosto Lieença ao juiz do direito do
comarca de BOa Vista do
'riemedal.

21 do agosto 	 2:37

20 do agosto 	 236

0 do agosto 	 2:30

6 do setoinhro 	 240

17 de seteiniro 	 217

19 do sotembro 	 246

1 do sotembro

6 do sotombro

20 do setembro

20 do sotembro

Lieença ao escrivOo do orphOos
do Pouso Alto.

Subsidio ao Presidente do Es
tado o membros to Con-
gresso.

Licença a funccionarios do
ustiça.

Orcainonto do Estado.
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COMMISSOES PERMANENTES

Policia

Presiclente - Antonio Martins Ferreira da .'iIva.
Vice-Presideflte - Dr. Necesio José Tavares.
1. Secretario -Dr. Joaquim Antonio Dutra.
2.° Seeretario - Dr. Jose Perir' f)ruI000d.
Supplentes dos Secretarios - Dr. Bernardino Auguto do Lima a coronal Joaquini

Antonio Gomes da Silva.

t1ousti 	 iio e poderes

Dr. Virgilio Martins do Mello Franco.
Dr. Camillo Augasto Maria do Beito.
Dr. Necesio Jose Tavares.

Fhsniças

Antonio Martins Ferrcira da Silva.
Dr. Joaquini Antofli Dutra.
Dr. Joaquini Candido da Costa Sena.
Dr. Bernardino Augusto do Lima.
Coronal Joaquim Antonio Gomes da Silva.

Justiça C IegisIaao

Dr. Levindo Ferreira Lopes.
Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva.
Dr. Joillo Comes Reléllo liorta.

Obras publicas, terms, eotoniacO. correiOs e te1egraplIO

Dr. Joaquim Candido da Costa sona.
Dr. Francisco do Paula Rocha LagOa.
Coronal Francisco Ferreira Alves.

H L



Dr. Francisco do Paula Roche Lagôa.
Dr. Joaquim Candido Ca Costa Semi.
Coronel Francisco Ferreira Alves.

Dr. Joaquim Antonio Dutra.
Dr. I.evindo Ferreira Lopes.
Dr. Josino de Paula Brito.

Re.lacço

Senado' - Virgilio Martins do Mel! Franco.
Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva,
Dr. Jodo Gomes Rebdllo Ilorta.
Dr. Joaquim Antonio Gomes da Silva.

0 	 .................................(1)
Deputado - Padre Jodo Pio do Sousa Res,

Dr. Raul Penido.
Dr. \Vonceslau l3raz Pereira Gonies.

>>	 Julio Buono Brando.
Camillo Ihilinto Prates.

LXVI

Iiistruicção ,)ulI)lica

Dr. \Jrgilio Martins do Mello Franco.
Joo Nepornuceno lcubitschek.
Dr. José Pedro Drumond.

Cauiaras IIIuI1ici1)ae

Dr. Camillo Augusto Maria do Britto.
Dr. José Pedro Drumond.
Coronel •loaquim Antonio (Jomes da Silva.

Força puiblica

LXVII

COMMISSAO ESPECIAL

Exploração 41e inillas

Dr. Joio tomes Rebilo Horta.
Dr. Lovindo Ferreira Lopes.
Dr. Camille Auguste Maria de Britto.
Dr. Francisco do Paula Rocha LagOa.
Dr. Joaquim Candido da Costa Sena.

COEMISSOES MIXTAS

.1 uIgaI ora
Coronel Manoel Ignacio (ornes Valladéo.
Coronel José flento Nogucira.
Conirnendador Manoel leixeira da Cost.

tgriCuit!H'h Co inlert(h I (lUt'iW. :ie 	 iiiirL ('

Dr. Bernardino Augusto do limo.
Coronel Jose', 1-lento Nngueira.
Coronel Carlos Sd.

Sus1e ublica. es tisHc 	 cateehese

Dr. Tosino Ce Paula Brito.
Dr. Necosio José Tavares.
Dr. José Pedro Drumond.

I{equeri.neuutos de partes

Senador - Dr. Fredori:o Augusto Alvares da Silva.
>	 Dr. lode (omes Rebdllo Ilorta.

Dr. Virgilio Martins (10 Mello Franco.
Deputado - Dr. WenceslaL Braz Pereira Gomes.

>	 Dr. Camillo Soares de Moura, fliho.
Dr. Raul Penido.

Dosembargador - Adoipho Augusto Olyntlio.
Jotio Emilio de Rezendo Costa.

0 	 Antonio J.iuz Ferreira TinOco.

1xaLn inadøra

Iresidente - Desombargador - Theophilo Pereira da Silva.
Joao lraulio Moinhos do Yilhena.

0	 Francisco José Alves do Albuquerque
Advogadu - Dr. Camille Au gusto Maria do Britto.

Dr. Francisco Luiz da Veiga.
Supplente - Dr. Bernardino Augusto dc Lima.

Dr. Camillo Augusto Maria do Britto.

•te.,imen tributarlo

\aro pot motto (To Ii. Patios Fcrroira AIvs.

L



LXVIII

Itegirneiito (Ic custa

senator - Dr. levinlo Ferreira Lopes.
Dr. Virgilio Martins do M. Franco.
Joaquim Antonio Gomes do Silva.

Deputad - Juvenal Coelho d'Olivoira Penna.
>	 Dellim Moreira da Costa Ribeiro.

o: ('aifleiro do Rezende.

Einprtiino ;l lavoura

Senador - Dr. Joo Domes Reéllo Ilorta.
Dr. Joaquim Antonio Dutra.
Dr. Camillo Augusto Maria de Britto.

loputado - Juvenal Coelho do Oliveira Penna.
..............

0

Cødigo (10 proeeso

Sonador - Dr. Joaquim José Alvares dos Santos Silva.
Antonio Martins Ferreira da Silva.
Dr. Frodorico Augusto Alvares da Silva.

fleputado - Dr. \Venceslau 1$raz Pereira Gomes.
José Carneiro de Rezonde.

o 	 Camillo Soares do Moura, fllho.
o	 José Monteiro Ribeiro Junquoira.

Raul Penido.

Peculio legal

Senaior - Dr. Camille Aurusto Maria do Britto.
Dr. Levindo Ferreira Lopes.

Deputado - Dr. Sabine Barroso Junior.
Dr. Dellim Mereira da Costa Rileiro.
Dr. José Carneiro do Bezendo.

Aiiiiexo

\i1\1lI	 1	 \i1\	 i1



LXXI

Membros do Congresso
SENADORES

'7)
-A
	 NOMES

	 RESIDENCIAS

z

Dr. Francisco Silviano cia Aimeida BrandSo .........Pouso Ale-re.
Antonio Martins Ferreira da Silva ( I ).............IN ute Nova.
Dr. Necesio José Tavares ........................vlar do 1-lespanlia.
Dr. Joaquim Antonio Dutra ........................Leopoldina.
Dr. Francisco do Paula Rociia Lagôa .............()uro Preto
Dr. Bernardino Augusto 39 Lima (1) .............. .Ouro Preto.
Coronel José jento Nogueira (1) ................... .Minas Novas.
Coronel Manoel Teixeira cia Costi (I) ............. .'Santa Luzia 3, Rio Ris Neihac
Dr. Joadluim Candido da Costa Sena .............. ..)uro Preto.
Dr. Virgilio Martins de Mello Franco ............... .Cidade do Mines
Dr. Jos 	 Pedro Drunionci ..........................Cilado de Minss
Dr. Levindo Ferreira Lopes .......................Cidade (10 Min-,s.
Dr. J050 Comes Rehilo liorta (1 .................Cilade de Mina
Cororel Francis-co Peered a Alves .. ............... Ouro Preto
Jo -ao Nepomuceno Lubitschek .....................Cacti'.
L)esem1argaclor FrecIcrco Augusto A. cia Silva. ...Juiz fit-, FSra.
Dr. Josino de Paula 1rito .........................Ties Pentas.
Coro nel Jeaquim Antonio Comes da Silva ...........Fruetal.
Coronel Manoel Lin,- cio Gomes ValladSo (l) ....... ..Campanlii.
Dr. JoSo Roquette Carneiro tie Mendonca 1) ...... .[Mar Ic lIespinha.
Coronel Joaquim Jos de Oliveira Penna (1) ........ .Uberaba.
Coronel CarIes do Oliveira S ,-,'t (1 ....................Theopiii!o Ottomi
Dr. loaquini José Alvares dos Santos Silva (1) 	 S. José dAlJni Paraiiylia,
Dr. Camille Augusto Maria do Britto (1) ..... ...... .Ouro Preto.

DEPUTA DOS

f)

C
NOMES
	 RESIDE NC IA S

z

Dr. Jcos6 Tavares do Mello ..........................Queluz.
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira ....... .Ditro Rios.
Coronel Agostinho Jos(.' Pereira ................... .Mar do Hespanha.
Dr. Juscelino Barhosa..............................'Thoophilo Ottoni.
Capildo Desiderio Ferreira do Mello ............... .[horaba.
Dr. Felippo Nunes Pinbeiro ........................EstacCo cia Rio Doce. F. F. Leo-

poldina.
Coronel Francisco Bressane do Azevodo.............Cidade de Minas.

(1) Extini,uo-si o ieandaio cm 1808.

.1)

4
0
6

S
9

1(1)
11
12
13
1-I
15
16
17
IS
19
20
21
99

23
24

9

3
4
0
6



LXXII

-- 	 1

NOMES 	 RE'1DENCIAS

IWA

Major Juvenal Coelho de Oliveira Penna .
Dr. lienvenuto da Silveira Lobo ...................
Dr. Carlindo dos Santos Pinto .....................
Dr. Raul Penido ..................................

2 Dr. Sabino Barroso Junior ........................
Padro .JoDo Plo de Sousa Reis .....................
Dr. Jos6 Felippe do Freitas Castro .................

Dr. Carlos cia Silva Forte s ........................
Dr. Canijila Soares do Moura, lithe ................
Dr. Caries Ferreira Tinôc) .........................
Dr. \Vonceslau I-Jraz Pereira Domes .............
Dr. Francisco \ugusto Pinto do Moura ............
Maj r Jo Bernarcies do Faria.....................
Dr. Xugusto Doncalves do Sousa Moreira...........
Dr. Leopoldo Correia..............................
Dr. Doltim Moroira cia Costa Rihoiro ..............
Dr. Jose Monteiro Rilieiro .Junqueira ..............
Dr. Francisco .Jos Coeilio do Moura...............
Dr. iloririque Duarte da T'oiiseca ..................
SmeDo Styita Cardoso ...........................
Julio B , (' 110 Brandilo ..............................
Coronel Soveriano Nunes Caid000 do ilezendo ......
Carrillo Ph iii ntho Prates .........................
Dr. Epaninondas Esteves ()ttoni .................
Coronol Ignacio Carlos Moreira Murta.............
Padre PcLlro Celestino Rodrigues Chaves ...........
Coronet Mtnoe José di Silva ......................
Conogo Manoel Alves Poreira......................
Dr. Francisco d F:iria Lobato ....................
Major ;etulio Ribeiro do Carvaho.................
Dr. Francisco Nunes Coelho Junior ..............
Dr. Luiz (Jonzaaa cia tiva........................
Coronet Theopilo Marques Ferreira ...............
Conego Saturnine I )antas IJarhosa..................
Padre Joaquim Soares Calixto ......................
Dr. José Carneiro do Rezende.....................

1 

	

	 Dr. A l berto Augusto Fart odo ......................

Coronel Celestino Seares da Cruz .................
Candido EIov Tassara do Padua .......... .........

IT	 Dr. Jos( , Don calves de Sousa .....................
1 	 Crone! Julio Cesar Tavares Pae ................

S. J os(" dAim Parahvha.
Abre Campo.
Sabaré.
liarbacena.
Cidade de Minas.
BarJ arena.
Estacão do Vau-assé, E. F. Leo-

poldi n a.
Palmyra.
Polite Nova.
Campo Bello.
Monte Santo.
Jui, do Fcc.
Form i go.
SantAnna do S. Jot-to Acima.
Itapecerica.
Santa Rita do Sapucahy.
Leopoldina.
01 iv ci ra.
Angustura.
Jo gliary.
Ouro Fcno.
S. JaDe d'El-Rev.

iOIitO 	 Clitras.
llieophulo Ottoni.
Ai a ss u a Dv.

a>
Boa Vista do Tremedal.
Di amen tin a.
Ti bolero do Pomba.
S. Migui do GuanliDes.
C act hi
S. Paulo do Muriahé.
SoDa LOas.
Ba ga gem.
Carmo do Campo Grande.
It j UP é
Est.,,-:Do de S. Deltina, E. F. U.

Va lea cit na
Montes Claros.
Ouro Ireto
Pitangny.
M uz t n hinD o.

Annexo XII

PESSOAL DAS SECRETARIAS DO GOflESSO



PESSOAL DAS SEGRETARIAS DO GON[JRESSO

ecretavii 410 SeI,a410

Director, coronel ilonrique Edmundo Renault.
Sub-director. Antonio Augusto Pereira da Costa.
Oflicial-archivista, Antonio Cesario de Lima.
Official, Augusto Pantaleito.
Official, Carlos do Miranda Lima.
Amanuenso, Aureliano Augusto do Sousa.
Porteiro, Americo Eenicio Pinto Coelho.
Continuo, Jo -ao Gonçalves do Magalhaes.
Correio-servente, Paulo Augusto do Oliveira.
P1cm idem, Luiz (onzaga do Figueireclo.

Meeretaria ,la Caiiuijqt

Director, Alfredo Furst.
uh-director, Alexandre tie Sousa Coutinho.

OiciaI encarregado do resumo dos debates, Joo Baptista do Froitas.
Official-archivista, Josd Pedro da Fonseca Barreto.
Official o bibliothecario, Antonio Augusto de Sousa Paraiso.
Official, Saturnino iibeiro do \ascimento.
AmafluonSe, Joaquiin ilciefonso Pinto Coelho.
Idem, Amanrich Eufrosino Ferreiro do Tirittto.
l'orteiro, Jose Jacintho Faguncles.
Cantinuo, Francisco Jose" do Araujo.
Hem, Ouintiliano Teixeira do Oliveira.
Correio-servente, Jo -ao Dantasceno Pinto.
Idem Hem, llonorio José das Neves.
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Projectos inicijdo3 no Senado em 1898

Data 	 xssumpto 	 An dam ento 	 I	 ohservaçtes

ci

PO830 de junlie

I

i	 Proroga o prose Em 	 doj unlio,c-stando apoia- 	 Do r. Camillo le
do quo trote o 	 do polo nuuioio do 	 signi- 	 Di Ito.
art. 1. 	 (lit lei 	 turns, rai a inpcimir-so pate
a. 42, do I. do 	 entoar na ordeal dos traDe-
niaio do 1899, por ihos.
uhais 4 aunos.
para a co 2 de juth 0, entra eill pr,.-i
cia do premios nicire disciisshO quo d el-
aos cultivadores cerrala scm debate, ficando
de plantas in- ediada it votacho p or laDe
dustiiaes, 	 viti- 	 do nuinero.
cultoros, john-
cantos do vinbj Em 7, 	 p prorate 001 pFi-
e oultiradres do 	 moire discussilo e remottido
bicho do soda. 	 it conontissilo do agriculture.

Em 12, 9 a three iLlO 0 Vai a
inpiimit-se pare sor sub-
mettido 9 segundo discus-
sao.

Em IS, ontra en sogunla
discusstio. jue d eneorrala
sea, debate, licanclo a rota-
ç90 adiada per falta do flu-'
more.

'Em 22), O approvaclo em so-'
gunda discussho o floe so -
Ire a tutsa perIl entrar no
ordem dos trabaihos dopois
do linde 0 I ntersticio no gi-'
mental, risto nbc ter soITri-
do e1teraçies.

Emil 25, entianlo em torceira
discustLo, 9 offerecida a sa
g in to

E) I  END X

Ficano extensiras as disposi-
çths do ant. 1. aos eulti-
radores do cereaes e cacbo,
aborto a essa tim no gover
no o crodito nocessarlo.

Sale das sessbos, 25 di julho
do 1898. - Costa
- Camillo do Dnitto.



do Apoiatla o post.i cojuniOc- Do sr. Comllo
d't.	 monte 0111 dis usst9, 4 est. 	 otto.

tiepois do 013um de l te an
11 	 ('erlada e adiada ii
Iiio	 per litita do uunicI 0
va 11

do
cul- Em 2 0 , e :ippi'ovado cm 0
S (10 	 omcild'a em t0000ila discus-
d; 	 eremettido 4
tlltu 	 s4o do iedocç4o.ti os
cul-
a- 	 4 	 a

Ii.

Icro- 	 i! 1 deuflio 4 	 oou4 e Do aonhiiiiss4 0-
Voi a iinpl'in1ir-se para en- 	 pecial.
tar no ordemn dos trot: a-
ihos.

Em 12, depois de lgeiias con-
siieraçOes dos srs . Levindo
Lopes o Costa Sella, 4 ap-
p t'ovado em priliieira cIts-
uss4o e remot tdo ii. corn-

ma isstto do jus t ii,, a e iegDia-
çtio.

Em 30, 4 oliem'ecIbo e vai a
I Inprimu irse para ser u1 a
mnettdo 4 soguncla dLscio . -
500.

Data 	 Assrrulpto 	 Andaiieiiio	 (lbservaçDcs

-

4 do jul ilO	 139 Logula a expiora- E!mm :1 do gUsto. cit 10 i s' Do aoitlnitSst( Os-
cOo do minas. 	 UII11 dtscuss4o i: 	 t 0	 pedal

PUS.

tO cit. 1: a so.
I	 I 'unJalII:II T

Puinto

NI 1.

Ad. I'. Depots di pabovi3
- nijuas - 0:010500 ItO so

e Oentes iiiIiiCiOOS on
m a es do applictigoes tbieia-
peutiea.

Apoiada 0 posta conjuneta-
mento 13111 disausstt. 4 esto
encorrada scm mitts detiote
o approvado o anlig) 00111
emnenda

Os arts. 2'. e 3. s90 succe.ssi-
vamente approvados scm do
bate.

Ao art. 4' 0 SI, . Costa Sena 010
fereco a seguint

EMI:N DA

Art. Q n. 1. [tepois do -
arnosti'as do mineraes - ac
crescente-se o do rocliat
e depois do - encontradc
- accrescente-so - o ii
dicaçOis de suas ielaçuc
corn as ,jazidas ni i neraes m
tallileras ou lintes 111 .nerae:

Ao n. II do mesmo art. 	 Do-
pois dos palavras - pOSSttfl-
ça o riquoza - em voz do—'
1111111 - diga-so - jazida -
depois da palirra - exten-
S[O - acerescente 5' -
clinaçiio.



13919 4 do jul90do jul90 egu1a a explora- os engenheiros do minas, Da commisso es
çSo de minas. 	 quo, alan las fiscaliza;Ses 	 pecial.

dos trahalhos do mineraçbo,
cuidara do classilicaçbo a
organizaçito das amostras e[

I plantas.

Para g rapho. sous vencimen-
tos e olnigaçOes serSo dieter
minados cm regulainontc cx-
pedido polo governo para a

I presente lei

13 Regula a expiora-Aponda e pasta conjun 	 Dcta- a eo:is5o e-
cdo de minas. 	 monte an diseuss5o, 3 esta peeL 1.

enceriada scm iiiak debate
e approvado o autigo com a
einenda.

) artS.- d approvado sem de-
bate.

Ao art. 6.-, polo mcsmo Sr.,
ouerecida a seguinte

—-

Data 	 3	 \Ssurnpto 	 Andarnento 	 Lcrvacoes 	 I	 Data 	 Assunipto 	 Andamento 	 ThservaçeS

I: u aNnA

Art, 3'. Si as conccssSes ic
rem cci depositos super
e5ies do alluviSes, Iralas 0
leitos do rios, sara sempr
rccrvada ama parte par
quo celia traballwin urn
niente os garimp iros e faD
cadores.

Apoiada a posta conjunctaF
monte cm di scussbo, O esta
enccrrada scm mais debate
o approvado o artigo corn a1
ernenda.

Os arts. 7. a 30 sPo successi-
vamente approvados scm do-
bate.

Ao art. 21 d offerecida polo
mesmo sr. a seguinto

EM EN OX

e Acerescente-se onde convier:

Artigo. Ilaverá urn fiscal, no-
meado polo verno dentre

Apoiada e pasta conjuncta-
monte em cliscussSo, 0 esta
cncerracia depois do aigurn
debate o, procedeiilo-so ii
vrragtio, a pprovalo 0 art.
o rojeitada a emenda.

O art. 2? 0 approvaclo scm ie-
late.

'doptado em segunda para
pasa1 ii terceina discussdo,
via o pr , cete corn as omen-
des approvadas 0 commissbo
IcjuStico a legislaçso.

Em 5, 0 cilhreeido c vai a
iniprimil so para sen sulmet-
tido 0 terceira discuss3o.

Fin 8, entrando en1 terceira
discussSo. lepois do aigum
debate, aSo offerecidas asl
scguintes

EMEND AS

Ao art. S. Addite-se

O prego sera determinado prO-
viamento por arhitnaclores a



- -

Data 	 tssuiiipto

-c

A III jamento 	 9orvaçtcs

• gu1a a explora- 	 a alieiiaçãu so pederà ter to- k,eominiã
coo do miias 	 gal' po p mob do basta Pu- 	 pedal

blica

Sala das sessaes. 8 Ic agosto
do 1890. - 1e1 0110 Florta -
C. do Biitto.

- U -

Data 	 •\ssurnpto 	 Aniamento 	 )iservaçOes

100 4 do jullia	 139 Pegula a explora- Em 10, 0 cIiererida e appro- Do commissOo as-
cOo do minas 	 vol a a rediccOo Ii noT. endo 	 pecial

nessa mesnea data remettido
0. Camaro dos srs . Deputa-
d s, 501 n. 101.

LE OE SOiLt0 PA 0A\i\TlA
OHS SOS. DEILTAIJOS

Supprima-se 0 art. 8'.

Ao art. 1'. 	 upprirna-se
fontes mninemaos ou ther-
mae do applicaçoes thera-
peuticas.

$ala dos sessoes, 8 do agosto
de J. N. Kuhitscbek
- C. do lIritto - Joaquirn
Dutra.

Estando ape iadas, entrain con-
j u nctamente em discusstIo,
cjue 0 encerracla depois dc
algum debate, ticando a vo-
taçP.o odiada por falta do nu-
mero.

Eni 12, procodendo-se d vota-
cOo, ' o proj ecto approvado
em terceira discussdo corn a
enienda na part  referente
aos arts. 1'. e 8'., sendo ro-
jeitado na parte referente ao
art. 6'.

Adoptado em terceira discus-
sOo, vai o projeeto corn as
emendas approvadas a corn-
inissOo do redaccOo.

, uepois Do OIgUUI ucla-
to em quo tomam porte OS
si's. Frederico Augusto e1
Mello Fiance, enceria-so a
pimneira discussOo e Oca a
votaçllo adiada por delta do
nunicro.

Em 11, 0 approrado em pci-,
mira dicussOo e riattido

ía nimnissOo dc constituiçOi
o podeles.

Em 13, 0 olierecido o vai a
imprilnir so para scr sub-:
mettido 0 segundo disussOo,
acoinpanliado do seguinte

rxIlEcEo

A' comiernissOo b constitui-
cOo e poderes loi pre-
sento 0 projecto fl. ill' SO-
ire ii designaçao do dim 	 I

1890 5 do :ullio 	 I dODesi g na 0 dia 21 Ei 	 do jul00, sendo opoia- Do sr. Oldie Fran-
do airil de cada 	 do, viii a imprirnir-se pa lo
a ii n a para a entnor no ordern dos i raba-
a ii e it u r'a das 	 ihos.
sessOes do Co,,,,
gresso.



1898 23 do jul90

Sale das commissOes. 13 de
juiho do 189$. - V. M. de
Mello Franco - Camillo do
Britto - Necosio Tavares.

E g li 10, entia em segunda dis-
cussilo, quo S encorrada scm
debate, licando adiada a vo-:
taçiio por falta do nurnero.

Fin 22, procedendo-so a vota-
ç5o S approvado o suhstitu-
tivo, o qual mica sobre a,
mesa pa p a entrar na ordemn
dos tralallios depois do un-
do o interstiebo regimental.

Em 25, entra em terceira dis-
cussSo quo é encorrada scm
debate, licando a votaçso
adiada po p fidta do numero.

141 Auctoriza o gover- Emil 23 do ijilic. depo:
no a desponder apoiado,
at a civantia do porn en
600:0008 corn a traba I'll o
coiistruccSo de
um:i egreja para
matriz do. lie Em 20, enti1ibo cia piii'
guezia do cidade 	 diseuss50, o sr. Joaquin, I
do Minas. tra requer e (3 aPPrOY

quo o projecto Soji monet
do S comniniss0o do con
tuiç5o e poderes.

Fin 4 de setemliro, é offer-
do o vai a imprirnir-so u
parecer do comrnissiio
coustituiçlia e poderes, 09
nando quo o projecto so
sulmettido zt discuss,-to.

Em 26, 6 approvado em ter-'
ceira discuss5o e remettido
6, cornrniss5o do redacç5o.

Fin 27. 6 offerocida o vai a1

irnprimir so a r edacçSo Ii-
no!.

Em 0, 6 approvado scm del-
to em prilnoira dIscuss5u
reniettido S cominissSo e
obras publicis.

-n'

- 12 	 - 13 -

Data

- do jul90 1(90 5 do juiho

Assumpto

z

140 Dosigna o dia 21
do aSril de cada
a n n o paia a
aher tu ra dos
sess5es do Con-
gresso.

Andamento 	 Observaç5es

ic aLril para a abertura dos 10 Sr. 5Iello Fran-
SL500S (30 Congrcsso, o 6 d .	 O.
jmrecer quo soa submettibo
i seguroba discussao corn a
soguinte ornenda substitu--
tiva:

Assumpto 	 Andamento 	 Observaçies

ZI

140 liesigna o dia 21 Em to, c-ntra em discuss;-to o iniciado no Coma-
do abril do cada 	 (3 pprovaia sentdebate a 	 to los srs. 10-
anno p a r a a 	 roIc.So ilnal, sonic ne-s 	 putados
abortura 	 d a s 	 mnesn:a data remnetT
sessOes do Con- morn dos srs. DopuT
gresso . 	 u. 90.

Data
0

Em 1 doagosi , 6
paTc Caini.ra dos srs.

Art. P. Fica revcgcba a ici
n. 124, do 11 de juUio :ic 1805,
quo transtore porn 15 do in-
nho o dia do abortura dos
sessOes do Coiigressv.



ii -

Data 	 Assir rupto 	 Andamonro 	 UbservaqOes

0

do jul11, 1-12 Crcta oa,1as pi-r 1 fl 1. 	 flea assirn rengulo : DO sr. ,Toauim AI--
machis em di 	 § l. essss escolas furiccin- 	 roles.
versas localida 	 narilo ambas pr,'xirno s olli-
des do riiuniei 	 oInlls (là E. F. Lcepolrbn:t.
pH do 	 . losS!
(CA 1 in Para-:
liyha. 	 i ri. 2. 	 lica issim redigido

Art. 2. 	 Ficarn creahs iii is
as SoPlintes escol3s Pri11l
rias 	 dais no estac) do
Coneeiçlio pira os dais so-

I 	 ins.

0 mais como estS no pr iecto.

Sala das sessos do Senado,
cidade do Minas, 5 do a gosto
do 1598.— Joaquim Alvares.

Apoiada e posta conjuneta-
monte em discussito, 6 esta
encorrada sorn inais debate
o approvado 0 projecto Corn
a eaienda, o qual, depots do
adoptado em terceira discus-
sIlo, vat it commissilo do Re-
dacciio.

Em 3, ê oflerecida e va[ a tin-
primir-se a redacçiio final.

Em 9, entra em discussllo qu-
S eneerrada soul debate, 1! -

condo a votaço adiada ccc
falta do numero.

Fm 12, 5 approvada a rotH-
ccão final, sendo nessa mes
ma data remettido a Cain art
dos srs. Deputados, sq
a. 97. 1

PENDIl DSi soiu(iO DA CAMAA
DOS 5115. PIIPITAIiO5

11

:\ssuiiipto 	 servaç3cs

I escolas pri- Em 	 O0Oti- Do sr. 	 JolIqulal
	mrias em di-[ do, i ai a impriinir-se 1,11 	\lvaw's.

otsas localida- 	 Inline no Orion dos
as do muiDc	 fly

de 	 S. .115
!''( 1 é In 	 l'1i111.

Ii.
apaiovah scm de-

bate ore prjnle i l'a 'I ussflo
o remet tiflo a ein is5o do
1 nstru e5o pu 'licj

Em 25, d ulio peeido o rat a
I primir-1se pica see sub-
inetticto a segundo isaus
sac.

Eni 3D, oitra em sagutida (115-
S 05500 quo a enscradIl sern
' I10 , ^t te, ficando 	 votiiçflo
a [Ia da per 	 o n 	 o

	

falta d 	 urner.

Em 2 do agoso, 1I approvado
clii segunda drscs>3o C flea
sobre a mesa praeritrar,  no
ordorn dos traballios depcds
de carlo 0 illterticio reel
mental. visto n3o tar sot-
frido alteraçOes.

E in 5, on trando em terc-i ii
discuseulo, d oflerecida a so-
guinte

Dan. I.
gido

Art. 1. F so. a1ac duos
escolas na cdadu do s. Jos-
d'AlSrn Parahvha, U ma (13
sex) masculine a anna la
sexo ftm nina.



Data Assurnpto

I H24 do julhc

Data

28 do juiho

Andamento 	 scrvoçus

143 Auctoriza o govor- Fill 25 do juiho, estando Do Sr. Camillo dono a prover is 	 apoiado, vai a irnprimir-se, Urilto.
logaies do pro- pam entrar na ordein dos
fessores da Es- 	 trahalbos. 	 I
cola Normal do
Januaria.

Em 77, entra em primeira
discuss4o quo 4 oncerrada,
depois de algum debate, 6-
condo a votaçtio adiada por
falta do numero.

Fin 28, procedendo-se a vota-
ciTo 4 rejeitado e vai a ar-i
chivar-se.

Assumpto 	 Anlarnento

cliarel \ ici urine 	 vai 4 commiss4o de rei
Antonio do Sa- cc4o.
erarnento, juiz
ic direito do o
marca 10 Coo Em 9, é oflerecida o vai a ic
Vita do Treme primir-so a redacqito linal
dl.

Fur 11, entra em di s cuss-5 ,
 4 encerrada scm delco

ti p ando a votaçfio adiada p
lalta do nuinero.

Fin 17, 4 approvada a red -
cc4o ii no!, sendo nessa ml
ma data remettido h Cam
i-a dos srs. Deputados, s

Em 26 do agosio, tenclo ci
approvalo polo Camaro d
srs. Tieputados, 4 romett
4 sancç4o, sob ii. 65.

Saneciouiado

Li:i N. 236 u p 27 DE A(T

nc 1898

Da cominiss3o de
requorilnentos
do partos.

115Auetoriza o ga yer- Fun 30 do julio, vai a imp -- ca
no a conceder 4 mir-se para entrar no ordein instru
Escola Normal dos traballios. blica,
Livre, fundala
no cidade do
Mines, as mos- Em 2 do agusto, depois dc
mas prerogati- l gurnas consideraqOes do
vas do quo go 	 1'. Drumonci, 6 approvo 0
sam as do Es 	 em primeira diseuss4o e
tado. 	 mettido 4 commissPo respo-

I	 ctiva.

*10 3) do julh

- Id -

- 	 20 de Julio 11 Concede urn anno Ent 2 do julio, vai a impri-
Jo licenca ao baH mirso para entra p no ordern
eharel Victorinol dos trahalhcs.
Antonio do Sa-
crarnento, , juiz Em 00, entra em primeira
do direito do co-I discusso quo 4 eucerrada
marco do Noa 'iI sern debate, lieando a vota-
Vista do Tremo- cue adiada por falta do nu-
dal. 	 mero.

Em 2 do agosto, 4 approvado
em prirneira discusuo e re-
mettido 4 commiss go do re-
querimentos do partes.

Em 3, 4 oflerecido e vai a im-
prirnir- so para ser submetti-
do 4 se-undo discuss,-to.

Em 5, 4 approvado sent de-
bate em seounda discussgo
o flea sobre a mesa para en-
trar no ordein dos trabailios
dopois do undo 0 intersticio
regimental, visto n5o ter
sofli-ido rnoc1iuicapes.



Em 19, 6 rejoil ado peic Ca-
niiia dos srs. I Iputalos, em
prirneira (isCUsslo.

Ao a tigo 1.' (1c3)oiS do pala-
vra equiparada, a(crescellte-t

- S0111 OnUS para 0 Es-
taclo.

aa1iZ0 0 fliUllS -ss 2 Se aaosto dopois do Do Sr. Siello Fran-
Ciplo 	 do Ho]! 	 soPado, viii a iinpidiiiir-se 	 CO.

000 entrar no ordem lost
tOO alliOS

OiO dos sesOos, 5 To agost
do 1 09 0 . - JOIqUInI i)Utia

Apulada 0 posa 000jUfleto-
monte 0111 dISdUSSIlO, (3 eI 1
enc0rrada SOIlS 111015 dcl Ii
e approvado 0 artiizo coil] a
emenda.

Os arts. 2.' e 3 • s50 appro
vados 501(1 debate.

Adopts la em segundo pa a.
OSSiIl ens torceira discus

s5o, 1100 0 proj001 0 501(10 11
Mesa ptrt entra p n 	 CrienI
do tiatallios, (lopol. Ic tin-
do o illierSticio 1eioiniellToI.
visto tor solrdo 09005 ii-
geira 111021 (COca

Ei 0, OfliPil em 10100111 Is-
CUSSSO, 0 ippioVado 50113 id-
baie 0 Viii 11 oommiSSao d
redacçtlo.

lopois do algulil deha-
approvado 0111 1)rimel-!

iSeUssil) 0 reIllottilo IS
,:ii1iSSOOS reunidas Ic -i-
OS lnunidipaes 	 consti-

tu-Ho e poderes.

E: 5 de sotembro, por deli-
oilçao cia Casa, tomada em

VIjOUlO do requeri iiieii0 ic
a. Mello Franc.), 0 poojecto

lado para a orclom do di,
o ._ a lute independontomente
31 g[l0000r dos doi1ii1115 	 IS.

- -

Ilk

Data 	 Assullipto 	 And Imento 	 ((1je1vaç6e

1	 :q do j aiim 1-15Auctoriza 0 gover- Em 	 6 oderecida e vat a; Do coma iss5o de
lii a conceder a 	 llnprimir-so a redeoçao ti- 	 instrucçtto 	 pa-
E'scola Normal 	 aol. 	 blica
.1113,	 lundada

1111 cidade To 1 1-
1115, 05 mesn1as Em 11, entra c-ni discussdo
piul'occati \1s do	 quo 3 encerrada SOIlS

	lie gosani as do	 ticasido a votaq5o adia do por
1:-i; to. 	 talta de nuincro.

E 1?, approvada a roiha-
o;;0 nnal, senclo nesa ilies-
1111 data romettijo S
dos srs. 	 Deputados, 	 sob

Ilata 	 \urnpto 	 \ndomeno 	 }ervaçOe

tZ

•	 \;iol 01170 0 "over- Fin 2, 	 ouieroido 0 VOl a Do cornniiss%o

	

Ii) 11 conceder z 	 inrinih-so polO or snirnot- 	 instruccio 	 Pu-
soIa 	 Normal 	 tajo ii ouula houss2o. 	 ldjco.
vre, fu ndada

no	 cidarle do
nas, as ines-

015 prerogati- Em . 000 0111 sagunTa dis-

	

os de quo go- 	 yussjo p01 aptilg(),Z.
;till as 	 do Es-,

I ado.
•Ao art. 1. 3 cllorecida a so

guinto



Assumpto 	 Andarnento 	 Olservaç5es

z

110 Organiza 0 muni- Em	 entrando cm segundaDo Sr. _Mello Fran-
cipio de Hello 	 discussdo. o sr. Mello Fran- 	 Co.
Ilorizonte. 	 Co ollerece 0 seguinto

Data

I 	 2 do agosto

Data

tat

1898 do agosto 14601ealliza 0 mum-
cipio do Bello
Horizonte.

REQ CE RIM ENTO

- - - -

Andarnento 	 Ubservaç5eS

nado em virtudo do reque- Do Sr. Mello Fran-
nmeflii do auctor do pri- CO.
moire, de parecer quo so
adopte 0 seguinte substitu-
tive, in (lw ndo-se em tetilpo
do projecto do lei do or:a-
mento disposiçöes qua nelle]
são contemoladas.

Requeiro quo o projecto de
organizaçao do municipic de;
Doll y Horizonte Va corn 1111 - 1

 a comrnisso do ca-
maras municipaes para liar-
monizar suas disposiçoes
corn as Ia let de orçaniento,
art. 27.

Sala dos sessOes, 6 do sotem-
bro do 1898.—Mello Franco.

Apoiado o em discussdo 0 esta
encerrada seni nails debate
e approvado o requerirnento,
sendo o projecto romettido
i referida cornrnissäo.

Em h, 0 offerecido e vai a
imprilnir-so para ser sub-
mottido a segunda discus-
s5o, acompanliado do so-
guinte

PARECER

A eornmissio da camaras rnu-
nicipaes, tendo examinado
Os projectos implessos n.
14, do Senado, do organiza-
q5o do municipto de Belle
Horizonto, o 155, da Camara
dos rs. Deputailos, do orca -
nionto da receita e dosposa
do Estado para o exercicio
vindouro, pois qua n5o Me
forarn presentes os originacs
parc o tim do harmonizar,:
como foi deliherado polo So-

0 Congresso do Estado do ti
nas Geraes decreta

Art. 1. No territorio dosmeiii
brado do municipiO do
bard o deotinado para a
pital do Estado per Id
dicional 0 Constituicão, n.
do 17 de dezombro do l
organizar-se- ha o munich
do Hello Horizonte con;
limit es do districto do rn
mo nonio o sOlo na cidnt
de Minas, de accSrdo eoni It

let a. 2. do 11 do sctenl
t1 ,e leiiuiH lisposi

iucipl scia 	 uonl Po' t
quinze voreadores, aCCUIIU
lando o presidento as ft
cçOes do agente execu
municipal.

§ 2. 0 presidente e vere: 	 -
res serSo eleitos no dia
fOr desirnado polo Presitft
to do Estado dentro do Ii
motes contados da pubi
quo desta lei o exerul

UflC:lS tIC 0 IhIll

At-' - ;In-ta It
Muliicipcl ueSu ;s
buiqCtes conferidas au Pt -
dente do Estado polo art



- 22 -
-

Data 	 Assun]pto 	 Andamento 	 servaçccs

-0

13 ranza o muii-, do citada let a 3, licando Do cc. Mello Fran—
T 7 0 d( P0110: extiric ta a PreI4tura creado 	 Co.

I orizonte. por decreto n. 1.63$, do 21)
do dezembro do 1897, e a
cargo 6 a mosma Cainara todo
o service do natureza muni-
uipal segorolo a Ici n. 2, do
14 (10 	 oLro do

fl Lt I	 curnpto 	 n Lu eutO 	 Ober içoes

l 8 1) do aoste 116 Organza o muni-- uc 0 art. 4 tern pit oijecto a Do r, iHo Frau-
uipio do t cue 	 dispcsicrto Oil ultina p1 ic 	 co.
Florizoilte. do art. 1 9 2 (10 pr(^Jeclo li

H. 146:

4it. 1). Feoo porLencndo iro
11 )! m l̂cipio 0) terronos alqui-

Hs polo Estado pal a Os
ri da ci ada lel a. 3, cc-
SOL vados cc necessaries pica
a uonstruucao rio ediliulos
jiluos, coionizagiio o ou

servipo de naturoza es-
to do 1.

A ,,o. 4. Em sun prilneira ro-
U nito, deli herarri a Camera
Municip al sobro a retrih iii
ç3o do agonte executive, si
julgar coa yenicnte conceder
liCe.

'rt. 3. ivo an-se as W
00. uo ro o.

C0Il11OIitL11	 tO SuTistitu-
tivo OCIJi OS 	 :oqeutOs ns.1 16
o 155 yen lien-ce

Due o art. 1. 	 compreli caste
as disposçes dos arts. 1 e
daquelle pro jecto corn alte-
cacao qudnto ac) nurnero do
vereadoros e	 gcosoura-
cite do districto 	 -

Due 0 art. 2. cot 	 - to
rio dos arts. 8 do IflOTh
projecto to 27 as. 1. 2 e :3
do	 Ul I

uo o substitutivo 153) corn-
proliende a metera dos arts.
3 a 7do mosaic pro) cute,
n. 1 16, 27 I. 4 u 2° uo pro -

. 5:3

0ilu.niii1s) (US0
0 (0 tOt :10105 1130,

dove er lUluOUl' 01) (111 0 01
maccarlo no art. 91, 9 6 lk li

301 a. 2, do ittil, para a p1 i-
metro eloigo do cur-ceder us
rios pri.iicipaes runicipios
do Estado : quo (1ompon10-
Se 0 iflUfliCiplO rio urn SO
districto 6 desuec esser la a
repcesenttcio cspccel deste:
ue 6 egunlntonto deoiieces-

sai'iaa auctorizaç'tio coaled-
da no governo no art. 3 do
prc9ecto, a v:sta do ait. 28,
do projecto do icr do cvça-
route quo send) proviso-
i-ta it organiaatao Go service
do quo tratan os arts. 5 a 7,
o qutt C, per sua cr1) ocean
municipal Lei a. 2, art. 39),
meliror 6 uonserver-So a or-
rrnhacao actual, quo 0 trim-

Scm provisoria o cesorr6.
corn a extincçiio do Preform-
Fri ;qu ss)desnece to 1' dis-
por-so Quanto 3 reuda pro-
veniente do service IL'S tutu-
re/a Inr i n i c i p 1 per -ellen-se
o rittoria regulada II legis-
[iSo cur vie r: irrimento,
iUo noo 000Fuu) upprIllir-
so a auctorizsico dada a 
govorno nos art p05 27, n. 11
o 1)3 do arojeuto D. 153, sea-
30 cr o quo sna inclusilo
triste pro, oct0, it cl-b) perle-
1 retar rde a auiopcito do

proordeicias necessaiia 	 3



- 	 - -

--- 	 -- 	 - - --- 	 -

Data 	 Assumpto 	 Andarnento 	 Observaç6es 	 Data 	 Asurnpto 	 Andamorito 	 I Observacea

-- 2 de agosto 143 Oraaniza o muni- 	 c f101USilO e melhoramento Do sr. 1u110 Fran
ciplo de Hello 	 dcs diversos rarnos do serv- 	 co,
Horizonte. 	 çö a cargo da Preteitura.

Sala das commissOes, 9 Ic so-
temhio do 189$.— Levindo
Lopes.— Gornes da Silva.-
veiicido.— Joaquirn \Ivares.

lENDE DE ANDAMENTO

4 do agosto 1 147 .\uctoriza o gover-Eni -1 do agosto vai a iinpri- Da commissio do
no a conceder Mir Se porn entrar na ordem re Kin e rirnentosao Iiispo do Ma- 	 dos trabalhcs. 	 do partes.tianna duas ses-
niarias de terras
devolutas par Em 6, ontra ein primeira dis-I
a fundaçio do cus3o quo 6 encerrada do-
asylos agricolas., pois do alguni debate, lican-

do a votaço adiada por ttltit1
do nurnero.

Em 8, 6 approva-Jo em pri-
mona discuss3o e remnettido
3. comrnissito do requerirnen-
tos do partes.

i93 4 de ngost.oI 147 Auctoriza o gover- Undo so diz —<2 sesmnarias do Da comrniss3o do
no a conceder terms devolutas - accm es 	 re quo rirnentos
no Ilispo do Ma- cente-se— do '225 alqueires do partes
rianna duas ses- goometricos cada uma ou,
marias do terms 189 hectares cada uma.
devolutas pam
a fundaciio de Onde se diz - immeninos po-
asylos agricolas, Lies - aecrescente-se - de

proferoncia Os orphäos ci
desampara dos.

Em 9, 6 ollerecido 0 vai a
unprimir-so pam set, suhmet-
tido 3. segunda di-Kciissio.
acomnpanlmado do seguinte

PARECER

A commnissio de requerimnentos
o partes, a que 1oi presente
0 projecto n. 147, 6 do pare-
cci quo passe 0 mesmo ..'L so-
gunda discusstlo, corn as so-
guintes ernenlas

Ondo so diz - educacilo prirna-
na, roligiusa e agricola -
supprima-so a palavra —ere-
ligiosa o, e substmtua so 01
lormo << educaçtio > por <<en-
silo e.

Salt dos COIIII1ISSOOS do Sena-
do, cidado do Minas, 9 dc
a posto do I893.— .Joaquirn Al-
vanes, relator. Teixeira da
Costa.— Nogueira.

Ent 12, d'pois do algum (IC
bate, 3 approvado cia segun
da discussdo corn as ernet
dims cilorecidas pola comnmb.
silo, 3. qual 3 do novo rem
tido.

Eat 16, 3 ollerecido e vai
inprimir-so para ser subniot-

tido 6. terccmra discuss,-to.

Em 18, 3 approvado sern l
bate eni terceira discussio
ronmettido 3. corninissilo du
re dac çtio.

Em 19, 6 ofterecida o appro-
vada a redacço final, send,)
nessa mesma data remettid
3. Camara dos srs. Deputa-
tados, sob n. 101.

PENDE DE S0LFc0 DA CAMXTiA
POS SUS. DL it TADCS

-K. <,_

, L-



vpI

- -

DaLi	 1 0	 Asumpto 	 Andamento 	 0hseivae5es

1n5 de agosto 148Declara sell eliei- Em 5 de agcsto, val ii impri Da commisso do
to a resuluclio mir-se para entrar na ordem camaras mull-
em quo a as- 	 dos trabaihos. 	 cipaes.
semblëa muni-
cipal do Aragua-
ry annullou di-
versas leis da Em 9, ontra em primoira dis-
respectira 	 Ca- cussllo, que d encerrada sem
inara. 	 debate, ticanclo a rotaçqo

adiada por falta do numero.

Ent 12, procedenlose 6. rota-
coo, 6 approvado em pri-
meira dlscussiio e reinettido
6. comniiissiio de camaras
mu n icipaes.

Em 16,	 otierecido e vid
impriniir-se para ser sub-!
nttido zt segunda cliscussão.

'Ent 18, 6. approvado scm
late em segundo discuss6.o
e flea sobre a mesa para en!
trar na ordem dos trabaihos
depois de tindo o intersticlo
regimental, visto no ter.
sofirido alteracces.

Data 	 Assumpto	 Andamento 	 ObservacOes

z

is	 12 do L os tO 1-19 tuctoriza o over- Em 1? do agosto, depois do Do Sr. Camillo do
no a mandar apoiado, vai a imprimir-se liritto.
onstruir casas para entrar na ordem dos

para escolas do trabalbos.
ensinO primario
nas cilades quo
ainda nho as Em 17, entrando em p:iiìietra:
tin nas condi- 	 discussiio, 6. oflerecto 	 so
çOes do lei n. 41, 	 guinte
de 	 deagosto
To 1892.

REQUERIMENTO

Fhequeiro quo o projeeto v6. 6.

commisshlo de flnancas, seii-
do adiada a discussho.

Sala dos sessOes, 17 do agosto
de 1098 - Camillo do Flrtto.

Apoiado e em discusshw, 6. es-
ta encerrada sem debate e
approvado o requerirneiltO,
sendo projecto remettido
6. comrniss6.o de fivanças.

PEODE DE PARECER BA eMMIS-
S10 BE FINAN,

'Ent 22, 6. approrado scm de-
late em terceira discussão
o remettido ,'t commissljo do
redacç6.o, c'ue, obtendo ur-
golda, offeieee e 6. egual-
mente approvada a reda-
echo final.

Eni 21, remettido 6. Camara
dos srs. Deputudos, sob n.
1u3.

PEODE BE SOLEç2O BA COMARA
DOS sas. DEPUTA1O5

	189812 de agosto 150 AuctoriZa 0 gorer-Ena 12 do agosto, depois del 	 51'. Joaquiifl
no a despendor apoiado, vat a liaprimir-se Alvares.
ate a quantia do para entiar na or1eai dos
1.500:000 .$ COIl a 	 tiahallios. 	 I
conclusho das
obras do edilicio
do CongresSO. Em 17, depois do aignia dc-I

bate, C approvado em pri-
meira discussho e remetLdo
a, commissho do finan as.



- 	 -

Data 	 Assumpto	 Andarnemo 	 Data 	 Assumpto 	 Andarnento 	 Observaçoes

Auctoriza o gover- Em O, ó offerecido e vai aba 	 sr. Joaquiii
noa despender imprirnir-se para ser suL- 	 \Ivars
at a cjuantia de rneUido ii sogunda i liscus-
1.500:000i corn a sio, acompanhado do so-
conclusSo d a s guinte
olras do odilicio
do Congre . so.	 PARECER

A commisso do tinanças, a
quo foi preseiite 0 projecl H
n. 150, do Senado, j; appro
vado em pritneira discuss5o,
auctorizando o governo
desponder ate a quantia do
I .5U0:Uoo, corn a coliclusSo
das obras do ediiieio destit a-
do ao (1ongresso:

1895 12 de agosto 150 Auctoriza 0 gover- 0 Congresso do Estado Ce Mi- Do sr. Joaquim
no a despondel 	 nas Geraes decreta 	 Alvares.
atd a quantia do
I .500:600 corn a
conclusSo d as Ait. 1. Fica 0 l'residente do
obras (10 eclificia Estado auctorizado a con-
do Congresso. tractar corn quoin mehiores

condiçOes offorecer a con-
strucçtio do urn editicio para
as sessOes do Congresso Le
gslativo do Etado, adoptan-
do o prujocto apresentado
pe]a Coin niiss5o Cunstructo-
ra da Nova Capital, Cu Cu
tro qualquer ChIC inollior
convenha ao intoresse pu-
blico.

12 do agosto 15(

Considerando quo us poderes
executiso e jucliciario jd so
acharn dednitivamente in-
stallados em edificios pro-
prios, o quo o legislativo
o unico quo ainda n5o tern
edi)icio ondo possa decente-
inente funccionar

Considerando quo zi verha con-
signada no projecto iCto so-

, a ialvez sufdciento para
execuçtio do odiiicio proje-
ctado pela Conirnisso Con-
structora on do outro cuja
planta C orçarnento sejam
preferidos polo poder execu-
tivo

Considorando que a verba
uOlras Publicass C, destinada
A satisfaçso dos services do
caracter geral em todo Esfa-
do e quo ntio 1 conveniento
desfalcal- a coni a constru-
cc5o do projectado cditicio

E' do parecer quo o referido
projecto soja subinettido
segunda discuss qo, substi-
tuido pelo seguinte

Art. 2% Para occoirer Cs des-
pesas corn a consi ruccAo do
edificho do quo trata o artigo
antecedente, tica desdo jC o
gOvorno auctori ado a fazer
as necessariiis otoracOes do
credito at: o in aximo do
3.)I(I0:000L.

Art. 	 . Itevogam-so as dispo-
Siçres em coiitrario.

!Sala dos commis res, SO do
agosto de 1895. - .JoaquinI
Dutra.— loines da Silva.-
losino de Britto .- Bernar-
dino do Lima.—JoSo Roquet-
to.

Em I de setembro, entra em
segunda discussau por arti-
gos, couj unctaniente corn
substitutivo otlerecido pela
conimissho.

Depois de algurn debate, en-
cerra-so a discussao do au
1% e, procedendo-se C vota-
çflo do art. P. do substitu-



Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 lserva;oes

—	 z

I $ It 	 .ororiza o gover- 	 five, A 0 mesmo app ovado, lie SP. Joauuim

	

ade spender 	 ticando prju1icados (S 01 .Alvarez.

	

a quantia do 	 1. e 19% do projecto.
.00:0003 corn a

coiicluslio 	 d as
e0I'as do eliIicio Us arts.:,. C3-. do suLs itul 1-

Congresso. ye so tambem approvados
scm debate, brando peudi-
cados os arts. 3. e •l. do
J) CC)) CC to.

Adoptiido em segunda pale
passar a terceira discussito.
val 0 projeeto corn o suisti-
tuti vo approvado i CO 1011 s-
s3o do Iinariças.

Fin 3, o Iierei-ido e vol a irn-
prinlir- so para ser submetti-
do a terceira discuss-do.

Fin 6, depois de ligoiro de-
bate, d approvado em tereei -
ra discussiio e reniettido ii
commisslio do redacqbo, quo,
obtondo urgencia, ouierece e

epprovada a rodacçiio
na I.

IIIL 7, 0 reniettido t Camaro
dos si's. Deputados, sob n.
104.

PEN DE DE soiooXo DA CAMARA
DOS SRS. DEPTJTADOS

1898:17 do agesi 	 151 1: ego Os arts. it Iw 17 lIe agosto, derois do Do 	 so. Joa-juiu

	

o 29 da lot a. 1$ 	 apoiado, vai a imprimir- 	 Al \ares
do 8 de novem- para entrar na crdem dos

	

bro de 181)1, so- 	 trabalho,
bre a nonieçio
do desernbarga-[
dores,

- -

Data 	 Assunpto 	 Andailionto 	 Observaç0os

95 17 do agsto Ft ilivora as arts. 111 Em 1% dpois do aigum do- Do sr. Joac1uirn

	

29 Ia let a. 18 	 bate, j rejol ado em pi-iine- 	 Aivares
2$ tie noveni- ra discussdo 0 vat a ambi

	

too de 1891, so- 	 Var-SC.
i:ro a nolntoaçao
do desembarga-
dores.

1*5 17 do ag°sto to iiovoa e eapitu- Em 17 do :g)ST, dopois de Do sr. Joaquim

	

I VI I C OS arts. 	 apoiado, vii' a inpi-imir-se 	 AiVares
sl a tO da Ic) pare ent1ar no ordom dos

	

ii. 1$ do 2$ de 	 t.raintlhoc.
novembro do
1891, sobre tn-
hunacs correc-Fin F], depo:s do aigulo doia-
cionoes. 	 to, O 0010)11 1 do em priinera

disciissho 0 vol a arcliivar-
se.

BY I N do agsto ito u 6viga a lol it 12, Em 1$ do 	 stu, "pis iC Do s. Meilo F"11-

	

do 1$ do juaho 	 apoiado, va, a iiiiprllnit'-si- CO.
de 1892, quo au- i para entrar no ordem dos
ctoi'iza o gover-: trabaihos.
no a promoVer a
inImieração do
traballiadores. Em 20, depots do algum do-

bate, enceria-Se a prime ira
iliscusslia 0, pocodcndoso d
votaçao, velitlO so estar es-i

1 ta enipatadi, polo quo o sr.
Presidente declare adiado o
desenipate palo a SC5SPO so-
guinte, nos toimos do art.
188 do ilegi mento iiiterno

EnI 22, procedindo-se ro des-
einpate, d iejeitado c viii a
arcliivito-Sc.
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Ilp-

Data

3323 de agosto

j

.tssumpto Data

i9 26 do agosto

2

J

r

0

U

C)

.0

C
Is

1898 1 29 deagostc

151:AUCtOriZa 0 gover- Em 23 do agosto, vai a im-Da commiss5o le
no a conceder 1 primir so para entrar no or-:,r o q u erimentos
diversos favores dem dos trabaihos. 	 do partes.para o estabe10-
cinento do tra-
fego inutuo en-
tre a EmpresaEin 25, ontra em primeira dis-
do avogaçao do 1 eussao quo é eucerrada do-
Rio do Janeiro e pots do al-um debate, lican-
a E. F. Bahia el do avotacso adiaja por fal-
Minas. 	 ta do numero.

Andamento 	 Observaç0es

E'ni 26, è approvado em pri-
meira cliseuss5io e remettido
a commis,-to respective.

Em 27, 0 oulerecido e vai a
inlpi'irnir-se para set sub-
mettido a segunda discuss3io.

Em 30, 0 approvado scm de-
bate em seguncia discussiio
e tica sobre a mesa para en-
trar na ordom dos tiabaihos
depots do tindo o interstjcjo
regimental , visto n5o ter
sofirido alteraçses.

Em 3 do setembro, 0 appro-
vado som debate em tercei-
ra discuss3o o romettido 0
commiss5o do redacçso. 	 I

Em 6, 0 oflerecida e approva-
da a redacço dual.

Em 7, 6 remottido, sob n. 105,
A Camara dos srs. Deputa-
dos.

PENDE DE SOLUço DA CAMARA
DOS SRS. DEPUTADOS

155 PropO3 a deroga- !, Em 26 do agosto, vat a ha-
çio d 	 ?.	 do primir-Se para entrar nali
art. 63 do Con-' oi:dein dos trabaihos.
stituiçtio do Es
tado, na partel
referente a o Emil Eu, entrando em primei-
juizes substirul ra discusstio, depots do al-
tos, 	 gum debate, 0 otlerecido o

seguiiite

REQU!RIMENTO

Requetro que o projecto n. 155
va a urna co,,unissO espe-
cial de 5 membros para es-
tudalo e apresentar outros
rotoqueS 6t ConstituicEO do
Estado em relaçO3 0 organi-
zacOO dos tres podeioS puH
blicos.

Sale dos sesOes, 3) de agostol
de 1838.— Mello Franco.

Apoiado e em discuss5o, 6 es-
ta, depots do algurnas con-:
sideraçOeS do sr. Joaquifll
Alvares, encerrada e rejei-1
taclo o requerimento.

Encerrada, depois do a1gum
debate, a discusstio do pro-I
ecto, 6 0 mesmo rejeitado el
vai a arch jvar-se.

156 Auctoriza o gover-En' 29 do agosto, estando a- Do or. Joaquini Du-
no a concederl poiado, vat a impr1w1rSe tra.
pri vile g b 	 ao parr entrar na orciem dos
Banco Constru- trabaihos.
ctor do Brash,
cessionario da E.
do Ferro do Ca- Eni 31, 6 approvado soul do
taguazos, parr a bate em priineira discuss5u
construcç3o cIa e reinettido a commisiSo de
inesina estrada 	 obras publiras.
ate 0 voile do
rio CuiethC.

Assunipto 	 tndaniento ObservaQes

Do sr. Joaquim Al-
vares.



189829 tie agosto 157CrSa urn instituto Em 29 do agosto, sendo apoia- Do Sr. .Jcaquirn Al-
- agronomico em do, vai a imprimir-se para vares

S. José d'AlSm em mr na ordain dos traba-
I'arahvha. 	 Ihos.

Cmnsiderando cUe a necessida-
do do ensnosupe rior S am-
dii rolativanento adiavol &
quo para as actnaes exigen-
cies do secundarlo silo SU M - ,
cientes as institutOs agronO-'
niico e zoutechnico de Leopol-
dma e I boraha, reorganize-
dos pela lei n.140 do 20 do
juiho do 1895.

Considerando quo urgento e
inadiavel 5 0 ensiflO pratico
elomeritar minisi redo do ac -
cOrdo coni as coudmcOos das
diflorentes zonas Sn Estad

Em 31, depois do orar o sr.'
Joaquim Alvares, S appro-
vado em primeira discussilo
o romettido S commiss5o d&
agriculture.

31 -

10

Data 	 Assumpro 	 Andamento 	 ()hservaçes

z
--- --

I	 29 de a gostol 155 tuctoriza 0 govei- Em 2 de setendro, é 011re-Io Sr. Joaquirn Du-

	

ne a conceder eido e rai a imprilnir-se 	 tra.p r i v i 1 o gio ao 	 pare ser submettido a se- -
Banco Constru- gunda discuss5o.
ctov do Brash,
cessionarjo da E.
de Ferro do Ca Em 5, 5 appr vado sern rio-
taguazes, pare a hate em segunda diSeussgo
construcçso da e lice sohre a mesa para on- '
mesma estrada tier na ordom dos tra ha-
at 	 o valle do Ihos dopois ne Undo o in-'
rio Cuieth . 	 rersticio re g imental, visto

- 1150 tar sohirido alteraçoes.

un 0, 5 approvado sern de-
bate em tercoira discuss5o
o remettido a cominissijo deli
redacç5o cl ue , obtendo ur-
gencia, oltereco e S appro-
vada scm Jehato a redacçao'
:aial.

Em 10, 5 ieniertido a Camara
I dos SN. Deputados, sot. 11.

105.

PEND Td] 	 DA C-tMAPA
DOS SITS. DEPUTADOS

Data 	 1 AssumptO 	 I	 AndaliteiltO 	 I	 Observaç5es

189820 do agosto 157 Cra urn institute Em 5 Se setembru, o sr. Joa- Do s r. Joaquin) Al-
agronomico em 	 quim Alvaros fez diversas vares.
S. Jose dASm consideractres, mostrando a
Parahvla. convenienia Se sec quanto

antes discutido oste proje-
cro o conelue pedindo S ii-
lustrada commiss5o, a quem,
so ache o niesmO a(iecto,

-	 pale intorpOr quantO antes
0 sou pareOr.

o sr. 1ernardino do Hnia faz
diveras consinleraceS, ins-
tilicaimdo o pricedhinelul o la
cim ilissu e conclue dlvi-

ando S Mesa o seguinto

1' A C IT C IT C

A cOmflhiSSaO tie agriculture, -
a quo fui presente o proje--
cto n. 157. do Senado, esta-
belecendo urn instituto agro-
flOifliCO eni S. José do AlSrn
Parahyba

Considorando quo o ensiliO
agricola S superior, secunda-
rio e elementar - theoric
e pratico



Data 	 Assumpto 	 And amento 	 Observacccs

e j:cto I.T tia urn instituto Cnsiderando quo para reali- Do sr. Joaquim Al-
agronomico em 	 zl-o deu a citada lei auct - 	 a aes.
S. José d'Alrn rizaçAo ao governo do Esta-
Par11hyha. do para crear campcs do do-

monstraqDo 0 experiencia em
quaesquer pontos onde fOr
conveniente

C nsiderancbo clue  as disposi
cios do prOjecto nile gum-
dam entie si harinonia, visto
quo unias visain o casino
sccundarjo e superior o ou
Iras o pratico ebemontar

- 34; -

Consideranclo, entretanto, clue
twin so Lleve conceder
a ricu]tuia, nos liinites dos
recursos do Estado

Considerando quo 0 material e
pssoa1 ai S I tistitutos COflSi -
gnados no projlcto silo
evidenternente insulflciontes,
liavendo neceaidado do me-
Ihor dotaçiio

Cunsiderando quo o projecto
1110(1 i ecado conio convrn a
carreta grandes despesas

Consideranrlo quo 0 notoria a
necssllade do econnrnias,evi-
tando-se a creaqilo do despe-
sas corn servicos novos, e
(lue portanto cumpro voriti-
car si o orcarnerito compor-
to mais esse onus

Considerando finalinento quo a
Commissilo de orçamento 0
a inais competente para pro-
nunciar se sob este ponto lie
vista la proj ecto:

Itucer rada a discussOo lepois
do Iguin debate, 0 iqjeitado
o parecor o rernettido nova-
monte 0 projecto a commis-
sOo do ijI icuitura.

Fin ii, i c Ilorecido a IIICL sobre
t mesa polo ser sul ^ ffletticbo ll

1 segunia dscussao, sondo
para esse tim disponsado 0
interstico o a improsslo a
requoriiiiento do sr. JoaquinTi
Alvares.

Fin 12, entra em segundo dis-
cusiio quo 0 encerr:ida Sen
debate, flcando 11 VOl coo
adiada por [alto de flu-
me ro.

Eni 10, 0 approvado em se-
gunla discussio e lica sotro
a mesa para entral no ordem
dos trabilho, sondo part
esse li t,, dispensado o inter-
sticio regmeiitiil a reqlleri-i
mento do sr. Joaquirn Alvit-
varos, visto no ter solirido
alteraçOeS.

Fin 14, eritrando em terceir
disoissito, 0 ofierecidi' a
lull C

Data 	 \ssurnpto 	 Andamento 	 Obsorvaçiles

H
-

1898 20 de agosto 17 Cra urn Instituto E do pal ecer clue seja a mes- Do sr. Joaquim Al-
Agronornico em ma ouvida, 0 quo requer. 	 vares
S. Jos d'Alrn
Parahyba. -la doS conaniissoes, 	 de se-

teinbro (IC 1898.— Ileriiardi-1
no do Limo.— Carlos SO.-
Nogueira.

ConcluinlO este parecer por
urn requeriuiellto, 001 Ia
inediatornente em discuss rio.



16 de set 1601898158
Do sr. Joacluim Al-

rare S.Da comrnisso de
requeri men tos
do partes.

180811 do setemb.!

PENDE DE ANDAMENTO

Auctoriza o gover- Em 16 de setembro, depois
no a contractar do apoiado, vai a imprimil-
a construcco do se para entrar na ordeal dos
nina linha ferrea trahaihos.
quo partindo da
E. F. Loopoldifla
entro as estaçOes
do Piranga o Rio
Doco, vá tormi-
nar na cidade do
Marianna.

Auctoniza 0 gover- Em 1. de setembro, vai a fin-
no a mandarl primir-se para entrar na or-
construir na Ca 	 dem dos trabaihos.
pital do Estado
uma casa para o
tenento Francis- Em 3, depois do algum deba-
co Mendes dal te, 0 re.joitado em primeira
Cruz. 	 discussAo, em escrutiio so-

creto, por 8 votos contra (3
e vai a archivar-so.

-

Data 	 I	 ssumpto 	 Andamento
	

I	 ObservaçOes

!'9 29 de agost 	 157Cr6a urn Instituto 	 S MENDA
	 Do Sr. Joaquini Al-

Agronomico emi 	 vares,
S. José d'A16m
Parahyba. Accrescente-so depois do art.

9. , o seguinte - Art. 10.
Rovogam-se as disposiçOe
OM contrario.

Sala das sessOes, 14 do setem-
bro de 1898.— .Joaquirn Al
vares.

Apoiada e posta conjuncta-
monte em diseussSo, 0 esta
encorrada sein mais debate
e adiada a votaçäo par falta
do numero.

Em 15, d approvado coal a
enienda em torceira discus-
Sao e remettido a commis-
so de redacçao, quo, obten-
do urgencia, offerece e 3 ap-
provada sein debate a recTa-
cçto final, sendo nessa mos-
ma data remettido 0. Camara
dos sas. Deputados, sob n.
108.

PRNDE DE SOLUçAO DP CAMARA
DOS SRS. DEPUTADOS

Data

1898 2 de setemb.

Assumpto

ci
zi

15 Declara nulla ado-
1iberao da as-
semblea munici-
pal de Caranti-
ga, de 3 de (eve-
roiro de 1898, so-
bre as contas do
agente exocuti-
vo do anno an-
tenor.

m 2 do setembro, (3 oftoreci- Dc commissiio do
do e vai a imprimir-se pare! camaras man ici
entrar na ordeal dos traha-1 paes.
ibos.

Em 5, (3 approvado sern deba-I
to em primeira discussico e
rernettido a commissbO re-
spectiVa.

Ent 6, (3 ofterecido e dcc sobre
a mesa pare ser submettido
0. segunda discussbo, dispen-
sailus pare esse firn o inter-
sticio e a impressiO a reque-
riirionto do sr. Levindo Lo-
pes.

Em 8, 6 approvado sern deha-I
to em segunda disduss go e
flea sobre a mesa para on-
trar na ordem dos trabalbosl
depois do undo o intorsticiol
regimental, visto n(3o ter
solirido alteraçOes.

tn 13, 0 approvado sem de-
bate em terceira discuss5to e
remettido 66 commiss5o del
redacco quo, obtendo ur-
gencia, ouIereco e (3 appro-1
vada a redacçäo final, sendo
nessa mesma data rernetti-
do a Camara dos srs. Depu-
tados, sob n. 107.

An do ale nt 0	 ObservaqOes

PENIlE DE S0LUçIO DA CAMNRA
DOS SRS. DEFUTADOS



- -

Data 	 Assurnpto 	 Antlarnento 	 (Thservaçes

16 seteiiib. 161 Auctorizi 0 g over-
no a contractar
a construcçio de
uma linlia fer-
rca quo partin-
do da cidade do
itabira vi ternii-
oar na cidaclo do
Pecanlia.

Em 16 do setembro, depuis I)u Si. Joaquim Ai-
de aporado, vai a ilnprim r- 	 v:res.
so para entra p na ordem dos
traballios

PENCE DE ANDAMI:NT0

PROJECTOS INICIADOS
Em 17 do soternro, dpuis o sr. Joaquirn Ai-

de apoiado, vai a impri- 	 iares.
mir-se parrr entrar na or-
tern dos trahaihos.

DE ii: \\DX\ttN

r'END'u iV1
IT sete III l. l Cra urn Conserva-

torio do Musica
na Capital do
Etado.

e que tiveram andarnento em 1898



-
pro ecos iciacio ;onado em 1397 e ciue tiveram

andamento em 1898

Data 	 Assumpto 	 Andarneilto 	 (Thservaç5es

197 21 le j,1 11, 0 1 i2 Concede auxilios o 1 LIn 21 do agostu do ISbT, 	 1)0 r. Jamilo Jo
diversos favores 1i oficiocido e vai a Ilupilmir- 	 I3ritto.
aos 	 s y ndicates 	 so 1Jri see 5nljinettldO a
agricolas organi- 	 terecira iscusgo.
zaics em asso
cuço3S do natu-
r o z a commer Vide jaopsc Ic 1)7, pags.
cial. 	 11.

Eni 23 ic agosto ia 1SJ, en-
trando em tercoirt discus-
s3o, depois de alguin debate,
é olierecido o seeuinte

REQ CE RI M EN TO

?equeir0 quo a prujecto n. 125
commiss2 do agricul-

tura.

Sala das sess5es, 23 do agostc
do 1CJ.— .Joaquim Dutra.

Apoiado e posto em discusiIo,
o sr. .)oaqnim Alvares otle-
rece o J egualmente apoiaio
o posto em discuss3o o se-
gum to

REQUERIII EETO

Requeiro quo o 1rqje cto solrc
syidicatoS agcolas voile
commiss3O do j ustiça e legis
laçiio para dar scu parece:
sobre a legalilade dos mos
mos 001110 inutualidado d
capitaes e socios variaVeiS

Sala das sessOes do Senado,
de agusto 110 1BPS.— 10a-
quirn Alvares.



Ent 15,	 ollercida e a i pro
-vnJa a redacç5o linal.

Em 16, 1 iemettido, sob n.
1L9, 8 Cooiara dos sr-s. Do-
putados.

PENIE IF SLuço DA CXMXRA
105 SR-. lEiCTADOS

o -i. 11iaieI:NT1 diz quo
projecto V;it ser renpiess
e disti-iiudO, o nomeia o si.

ii j1 di ll odol.imapara SU1I-

Stit 1111' hit ei-inamen to 	 si
senator Neento quo quail
to ii ncineiqo do urn rnein-
boo ,, of 

I 
sendo o regimen-

to OmiSSI) nessi port(, vat
cousultar a Casa si coneIito
na 1ion;eaçi.— Ceitsiiltlda ii
CISO. resolve affira ativa-
meiito.

180711 de agosto
0 sn. PiteniDF xt- a cliz qtie, 0111

tisti 10 doeisl9) do Cs;i, no-
nieei o sr. C. 8dm piti.
coin s srs. C. do Britto e
Beinarlino do Limo, menl-
br-s da cOnhiflisSi? do Coil- !
StItU cU) 0 poderes, don p1-
room subro o relelido pro-
ject).

128 CiCa o rnoritepio Em 26 de s9osto do 1897, A Da c o in in i
dos 	 funcciona- 	 remettido, sob ii. 88, 8 Ca- 	 mixi
rios publicos do 	 maca dos srs. Deputailos.
Estado.

Em 20 do agosto do 1896,
rejeitado pela referid -a Ca-
nii1a cOt toi oh-a discus9o.

- ii -

Dat:

21 de luiho

--

I	 7	
1 	 --

125 ! Concede auxilis e Dopois do alount debate, en- 4, 	 Camillo -divorsos !vores 	 ceira-se a dicusso o proce
a o s s udicatos 	 dendo-o 'i votaqso do requ?-
agricolas organi- 	 rirnerito jo si. Joaquim 1,11
zados em asso- 	 tin, 8 0 niesmo npprovado,
ciacOes de iietu- 	 ticantlo proj udicio : d sr.
reza comilierciai 	 Joaqu i in Alt-ares.

Em cousequeiieia Ia iipprovo -
çtlo do reqiieiimento To sr.
JoaquI in Ilutra, vai 0 pro-

, j ectc ii couun iss5o do agi-i-
dultura.

Em 9 do sotemo 8 olterecid
0 vai a iinpriiuir-so lint pa-
veer di releiida commis-
sPo opinaiido c'ue so prosiga
no terceira discuss6o.

I Em 4, ii appnowdo sent mais
detato em terceira discus-5-to
e reinettido 8 cornmiss5o 6
ic 6 ac; 90.

Data
0
0

1S8T 17 do ogesto 129 LH1-ma a Ccnsti- Vile •;i-e do 1897, i qs. 21 1)1
5o 6: Estado CU.

porte rele-
to as aposen- Em 2.i br 	 11110 do 1t. 0 51.

jonas. 	 l-110 Fi-ioro. obtndo a pe-
Dvii, d.z quo, no
de, alit r do 9rojeeto n. 129,
do r e!oniiia do C011Stitui2ho
no pi-to ic toronto A S a po -
sent:uloriiS, julgava-SO 1iiii
90010 b, COIItO iiiemhio (10
conunisSiob de collstinti(: ,5o. e
poler os, :1 - i parecsr sell:
(i5O iitOSIiiO pIOjeCO 3 0
senbo csa ama rncIciia
oeiito e impel-tate. ir1uei in
quo so reiii]pnInils'0 	 0 illS
trliIlisso o ret ride pr ecto.
e yo') Issein nomendos ID
11te111rO5 p:aa a COiIiiiiS'0
do coiisiittliciio, indo urn
pIIia su9stituir 0 sr. snibir
Ncesio bovines, quo so ic Ii
au scilto , o outro ed I, p ri
SubiStitWl-O, tast0 00115110-
ier-so intpe:libo.



- It -
IT -

Data 	 Assumpto 	 Andamento
-

I T IT fie agosto II) obitna a Consti Em TO, 0 oIleiecido 0 vai a to SF. Ti011o Fran-
tuicTo du Estado imprini ft-so pra icr subm y 	 0.
no parte refe- 	 tido i plilneira discussTo.
oento As aposen-
;tdorias.

Em 1 do agosto, depois do a
gum debate, 0 appivado
per mais do tlois ter ços de
votos out primeira discus-
,,Po ci reinettido 0 commis-SAO 

de constitu iciio e pode-
res.

Em 5, 0 oflerecido o var a i in-
primir-se par a scr suhnretti-
do 0 se.-undo disussao.

Em 11, entra em Segundo dis-
cuiiio per artrgos.

A discuisCo do art. 1., depois
do aigum dolato, T encerra
do, tiCando a votaçoo al irOn
por falta de nunrero.

A discus silo do art. 2.- en -
cerrada scm debate, licando
do mesmo mode aIiada a'
sua votaç5o.

Ao art. 0. , 0 offerc,ila a so-
guinte

EMEN [a

Em seguida as pa1avra
<< cargos provinciaos u ac-
crescento-se - 0 geiaes.

2. Eupprirnam so as palavras
—Computar- se-ba eg ualmen-
te. . . ate o rim do artigo.

Solo dos seisfles, 11 do agosto
de 1898.— Levindo lopes.

Apoiada e posta conjunctn.
monte em discussio, C ostnr
encerrada se in ma is dehato
o adiada a votac90 por ililta
de numero.

Data 	 Assumpto	 Ardamento 	 (tbservac Pes

lTT 17 de agosto 1o!Reforina a Consti- A 	 (10 art. 1. C en- 1)0 or. Melo Fran-
tuiçio do listtdo 	 ceirria scm debate o aliada 	 CO.
no porte role- do inesmo mode a ma ota
route As aposen- 	 çiio.
tadorias

Ao art. 	 C ofIeioeida a se-
guinto

EMEND A

to art. 1 - in /100 - arcieS-
cent3 so - Iruante 0 exer ci-
ero do eruprogo quo liouver1
acceitad o

iaIa doe sess0es, 11do agosto
do P,98-- V. M. do Mellon
Franco.

poiada e p0 ta coajunctainen -
to cal discitisilo, C esta en-
corrada seal mars debate e
adiada a votaçiio p01 falta
do nuinero.

A discussilo dos arts. n. e
C oncerrala seal debate e
adiada do mesmo modo a
votacii.o.

EIII in!, 1 trocedendo-se 0 vota-
ç5o, em segunda discuss,-to
é o projecto approvado poi
mais do dois tercos corn
emenda r flerecida polo sr
Levindo Lopes ao art. 0:
sendo retirada coin o con
sentimento da Casa a reque
rimento do iou auctor e of
forecida polo sr. Mello Fran
Co ao art. Ill.

Adoptado cam segunda par;
passar 0 terceira dbscussãc
0 0 projecto renrettido cor
as ernendas approvadas
cornrniSStio respectiva.



23 de agosto 1 123 Piohihe aos prati- 1 Enl 11 de setembro de 1897, O:Do sr. Costa Sena,
cos Se ruuccio-I remottido S Camara dos srs.
n are in corno- Deputaclos, sob n. 93.
agriinens ore s
nos poocessos do
mnedic.o, divisSo Einl3 do juiho do 189$, S re-
e dornarcaçlio do 1 joitado pela Camara em pri-
torras. 	 meira discussito.

1897

- H - 	 - -19 -

Data

-c

- -- 90 Ic agosto

Assumpto 	 Andarnento 	 15e1vaçoes

	

-97 17 do agosto 129 IGoorrna a Consti- 	 II, S oi1recdo 0 vai a o sr. 51db

	

tui(,-oo do Estado 	 I irpiiinir-se para svr suhinet 	 c.

	

na parto reId- 	 tdo 	 d	 terceira discu-

	

rento as apose 1- 	 s2o
odorias.

Em I) , entrando c-rn tercera
Wscusslo, depois do alguin
lehate, S olterecida a so-

gui nto

EMENDA_

Ao art. :1. Supprimarn-se as
s palavras - S e provn-

Assumpto 	 i	 Andamento 	 I	 Observaçtes

130Auctoriza 0 gover- Em 2 do setembro do 1897, 5 ha corninissSu to
no a m a n I a r remettido, sob n. 90, 5 Ca- r o quori montos
cons truir na mara dos si's • Deputados. 	 do partes.
nova Capital ca!

para alguns
lu nec ion arios Fin 21 do agosto de 189$, ton-
publicos . 	 d sido approrado pelt Ca-i

main, 2 rernettido S sancctio
sob n. (3-1.

Saiiceioiialo

	

El N. 237, DE 27 D 	 A(OSTO
DE l8H

Ha.

- poada o posta conj uncta-
onto em discussito, S esta

-ncerrn là depois do algu n
debate, e procedendo-se S v 
çdo da etnonda ó a mosuni
Ipprovada e loin assirn
proecto pm' dois tcrços dos-
VO WS presentes, o qual, do
pms do adoptado em teicoira1
(!ISCU5SaO, S remettidu S corn-
misslo de ledcç5o.

Em 20, 0 ollereejda e o 1 pr -
vada a recIacço final.

Em 22, 5 remeftido, sob n
10, a Camara dos srs. Do-
pu tad os

:I'E\j)E DE SOLFC 	 D CAMARA
DOS SRS. DEIt'TADDS

--72) de agost 121 Auctoriza o gover- 'Em i de setembro Se 1897, SDa commissilo de
no a conceder remettido, sob n. 91, 5 Ca-, req uerimentos
Iiconça a d. Gui 	 maca dos srs. Deputados. 	 I de partes.
Iliormina 	 Rosa1
Torres, inspecto-
ra Jo alumnos Em 21 do agosto do 159$, ten-:I
do Eseola Nor-i do silo approvadu peta Ca-
rnal do Juiz de maca, S remottido a sancçlo,
Fra. 	 I 

sob n. 62.

San ecionado

ri-:i N. 225, DE 27 on AOSTO1
lIE 189$



)bservacOesAssumpto 	 Anclarnonto

11
z

13q Aviventa as cliii- sSo, depois do algum doba-Da commisSSO do
sas entre as mu- to, o sr Noceslo Tavares 	 estatistica.
nicipios do Item- roquor e 6 approvado o a-
tim o Entre Itio. 	 liainento por o dias.

Ent 23, depois do longo deba-
to, S approvado em segundo
discussão e lica sobre a me-'
sa para ontrar no ordem'
dos trabaihos depois do fin-
do o intersticlo regimental,
visto 1130 ter soflrido alte-
racOes.

Em 1-I do setembro do 1897, Da COiflilliSSSO do
ti oflerecido 0 vai a impri- 	 estatistica
iuir so para ser submettido
A segunda discussSo.

Vide Syno j c do 1897, pag. 32.

Fin 13 do juiho do 1898, en-
trando em sogunda discus-

Data 	 Assumpto 	 Andamento

do setemb. 135Auetorizo o gover- Em 15 do seteinbro do 1897, 1 1 	 Ca $nna.
no a contractor, approvado em terceira dis-
a construc;So del cnsso e remottido a corn-
urn ramal ferreol miss ,,-Lo do redacgo.
que, partindo dal
EstacSo de S.
Francisco, na E. Vide Sno 1 a do 1857, pag. $1.1
F. Oeste do Mi-
nas, vâ a S. (to-
thardo. Em 27 do junho do 1898, 6

ofIerocida o vai a impriii1ii'-
so a redacçSo dual.

Data
0

1$79 do setefl1h.

Eta I do juiho, a redacçSo fi-
nal entra em discuss5o, que
6 oncoriada scm debate, II-
camEo adiada a votaco por
falta do numoro.

Ent 27, ontra em torcoira di
cussSo quo S cncerrada scm
debate, ileando a votaça
adiada por fali,i do num-
ro.

1897:9 do seteml 136Aviventa as cliv
sa ontre as nit
nicipios do Deli
tim e Entre Rim

Ent 7, 6 appiovacla a redacçSo
final.

Em 8, 6 remettido, sob n . 9-I,
A Camara dos srs. Deputa-
dos.

ilJE OE SOLD SO DX CAMXRA
DOS S11. DEPUTADOS

Eni 2$, procedendo so a vot
çSo, S rojeitale 0 vai a a
chivar-se.



F, W V r



Projecto iniciado no Senado cm 1893 e çu tve
andamento em 1898

Data 	 .\ssUflIptO
	 \ ad amen to

	 01servaçieS

Ib

de maio 38Cr6t urna escoIaEDI 4 do lulilo de N 	 O api
d arte e OITI-j provado em pri mode fli ^z rus- ^

cios na Capital !, siO o remett-idO a 	 minssio!
do Estado - 	 do instruecO putlica.

EU! 23 do ao to do 1Sd, ê
offoreciLlO o ipprovado o
guinte

IA ECiiL

IA comrniSsdO do intiucedO pu!
blica, apresentendo pare a

Li 1 dcussdO em 	 noprimeir 
foi epprovado o prcioeto U

do Senado, do 1893,
croon Ic urn lyceu do aites
o ofticios 11:1 capitol do Es-
tado, protetora mellioral-o
ciii se-undo liseussiIO corn
euiendaS quo ofierecel'ia i
considercodo do enado;

Consideraildo. pordm, quo a
lei n 203, do IS do setem-
bro do 18d organizoU o en-
sine protsSiOflaI to artes e
ofticios no EstedO, o quo eS-
to Id ainda ntto p dc ser da-
da i CXeCUc9. por falta do!
consignactio do verla no or-
çarnento, e quo a satedoria
o previs50 do legisiador em1
face dos actuaeS ircumstarn
cias aconsolliahu urn rogirnen
do econohiiiS e sobriedade
nas despesaS a decretar;

Considerafldo quo 	 adiavel a
creacitO do lycOU, a quill ac-
carreta dispendio do neo po-
quena quaiitia



-

Assumpto 	 Andamonto

=

3 3 de maio 	 3$ Crda urna esco1aE do pai'ecer e roquer quo a
4e artes e offi- prcecto n. 38 v. 	 con mis-
cios na Capital Sao ' de finanqas, sua primer-
do Estado. 	 (Pal quest3o do redursos pe-

cuniarios para a viabi1ida3
da instituic9o.

Saba dos commiss qes, 23 do
aosto de 1398.— J. N. ku-
bitseliek— J. Rojuette - be-
dro Drurnond.

I	 PENDE Di-: PARECER PA
SO DE FINAN(AS 1ROJECTO INICIADO

NO

N A U'O EM 1891
e que teve andamento em 1898

I'



niauientO Observa(,eS

pse de 1)1,pgS. 11

o agosto do 1898, O
Jo e vai a irnprilflir-
ser sul)lnettilo a se
ii s Cu s ao.

rejeitado scm debate1
em segunda discus e vai
a archivar-se.

------- ----- 	 _______

em 1891 e que teve
1898





Projoctos enviados pela Carnaia co sis. D pu t ado-

ao Senado em 1898

Data 	 Asumpt0
	 Andameilto 	 0ervaçOes

-'?7 de junho

	

135Dotermifla quose- Lni I do juillo,	 rcmettdo d niciado na Caiaa-
jam addiclos a 	 d)os cOlflmiss 	 do força publica. 	 ra dos sr. ia-
respectivoS car- 	 putados.
pos os officiaes
da Brigada Polj- Em 7,	 ollarecilo 	 o vai a mi
cia!, quo tive- 	 primirso PRra icr sri1 metti-1
rem boa fd do do ci primecra discussbo
officio e acceita-
rem conirnissiio
on emprego ou Em 12, depots do algumasl
tiverem sido do- 	 consideracOes do sr. Teixeiral

ittidos a path 	 cia Costa, é unallimemcflte1m 
do. rejeitado em primeira discus-

io e VOl a arChlVal-SO, dO-
ciando-se a respeito 1i Cama-
ra dos irs. Deputaclos.

136Auctoriza o govee-
no a conceder
urn anno do II-
conga ao tabsi-
liäo da comarca
do Pomba, Jon-
quini Baeta.

,ill 20 do j aUto, -- remettidol Iniciado na Cama-
d commissito do justita el ra dos irs. Do-
legislacbo. 	 I putados.

ii 23, olterecido e vai a
imprimir-se para ser sub-
mettido a primeira discus
sao.

1 StC 19 do julh

Em 10 do agosto, entra em
primeira dcseussao, ciue é
encerrada depois de algum
debate, tioudo a votaçbo
adiada por falta do numero.

Em 12, procedenilo se d vo-
taçtto, é rejeitado em pri-1
meira discussão e vai a ar-
chivar-so, 	 ofdciando-se
respeito a Camara dos srs.
Deputalos.



- - 	 - -

Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 Lservaçes
0

21 do uliio 137 Auctorizii o gover- Em 22 do jul lho, 	 remettido ddado na
110 a acceitar a 	 a couinissiio do finances. 	 ra dos ses
doaciio quo pelos 	 putados.
accionistas da1
Academia  de Em 11 do agosto, é offered-
C o m m orcio de do e vai a impriinir-se pare
Juiz de FOra fob sec submetti-lo h prirneira
icita ao Estaclo, 	 discuss,-lo.
do predio em quo
1uncciona amos-
iia Academia. Em 17, depois do al-'um do

bate, approvado em pri-
ineira cliscusstio e renlettldo,.
a requsrinento do sr. Re-
bdllo I beta, a uma commis-
F5.0 especial composta (los
sis. Levindo Lopes, Rebel -
o 11 -rta, Joaqu in A1vres,

Rubitschek e Joaqubia Dutra.

Em 27 C oliereeido o vai a
irnpriinir-se para- sr sub-
mettido C sgunda liscus- -
s3o, acompollliabo do se-:
guinte

PAR ECER

\. commissilo especial. 110111CC-
da pelo Senado parC estudar,
o emittir parecer sobre o pro- :

,jecto vindo da Camara dos
srs. Deputados, referento d
doaciio quo us accionistas da
sociedade anonyma Aca-
denlia da Comrnercio do .Juiz
de FOra - fazern ao Estado,
corn a condiçtio deste man-
tar a curso da Acoclernia e
cuncluii as obras do edifi-I
do:

onsiderando quo a Acado
mia de Cornnlercio, lundada -
pela benemerita iniciativa1
do prestirnosos cidadães,
uUminstituto do casino quo,-
por sua ospecialidade e uti-1

Data 	 0	 Assuinpto 	 Andamento 	 Observaçes

1898 21 de julho 137 AuctoriZa 0 gover- lidade, nFo dove extinguir- iniciado na Carna-
no a acceitai a so, em quo prinieiramente, ra dos srs. De
doaço quopelos mesino COin algurn sacriticio putados.
a cci 011 istas da pot parte dos poderes pu-
Academia do blicos, passe po p urna seria
Co mm ercio do 	 experiiiient-acao: 	 -
.Juiz do Fra foi
leita ao Estado,
dopredio em que Considerarido quo sob o potO
luncciona a nios- 	 do vista ecoiioniico, questo
ma Academia. importanle o clue irnpOo, no

rnOmoIltO, ao podor legisla-
tivo severa cautola ia do-
cretaçiio das despo-as, ainda
assim n5to traz a doaqeo no-
nliuiit inconveniento e fern -
major onus parC o Estado,
alCrn daquelle quo estipulado -

- estC na lei n. 206, do 18 do
setenbro do 1896

Consderando quo, ombora ac-:
- tualmonte 0 custeio do Aca-

demia iinporte our 70:680
- esto augmento ( 20:0803 ) dc
- despesas desapparecorá corn
- a redueçCo do curso annexo

a dois annos e rovorsico para
- o Estado des rendas prove-

nientes de matrioulas e elsIe
-	 luinentos, o a coininlssilo do

parecor que 0 projecto, ,jd
•	 approvabo -,in 	 dis- -

cusaCo polo Sonado, seja sub-
- mettido C sogunda o accoito

corn as seguintes emendas

- Ao art. P. - Substituam so as
palas ras : - obrigando-so a
concluir as ohias do editicio
o a manter a Acedemia do
Corn mordlo - pelas seguin-
tes : - Soul eutro onus quo
nao a conclustio d:ss obtas
do editicio at , ', o maximo de
50 : 000 , eonsigiiados na ci-
taa lei 206, do 18 do setem-
bce do 1896 e a inanutenç3o
do curso ernquanto convier
aos intoresses do Estado.



	

I

- =-= 	 ------------- 	 -

	Data 	 Assumpto	 A ndamcnto 	 ()1 scrvaçoos

'C

:10 uutha 	 \uctoriz;t a govr- An pam orapho unico do mes- iniciado no Ca
l3 a acceitar 11 	 mU it. 	 - Supprililaiu -e 	 cii l0s

	

-)ac,--,o qu polos 	 is palitvras - e mat- a quail- 	 1)1111i4-c
	 ills t as cia 	 ha quo Ic necessaiiii -. e

h C a ci e ill ii de 	 L!(crescente-se 	 - iicandj
Commer a j o ii e 	 scm cilaito a auctorizaçcio
-JUIZ do F'Ci 	 ol	 constaiite (10 paragrllpl(o urn-
eita 00 Esi ado. 	 co cia citado lei n. 206, art. 1.
to predio eni quo
iUfl('Ctrfl; Ii

lila	 1	 No air 2. - \ccmcsceflte-c-
- reduzi 11(10 0 cut-

so ui nexo unicamente ao
casino clis materios exigi-
las para a mairicula rn i Aca

H	 1l.i: 3 C.iiiiloii

o

.mtigo. As taxas de iriatricu-
las e einolunicntos passam a
C ustituir cenda tie Estaclo
a o seit prIucito applicado
a (iistoi i cia Academia.

S. R. ) Solo dos coiirnissOes.
27 do OLiostO do iStiS. --boa
quint Dutra. - Levi ito Lo-
pes. -- Rebidlo 1-lorta. -
Joa uini Alvares. - 1. N.
1\UtitSCIiek.

Em 20, ci approvado sentcia-
bate cmii segundo cliscusstto
corn todas as emeuclits e vai
ci cornrniss2o especial, quo.
obtenilo urgencia, 0 olterece
paicii Sec submet tile a icr-
CClld il iSCUSSi1O, clispenodos
para esse Oin o intersticto e
a n11presSo a requel-imnento
cia Sm. Joajul mu Dm11 ma.

Eial 21, ci approvado scm d(2-

Fate em tarceira clIscius2o
COi]l tolas as enlendas e ro-
mel I ito 1 (-amml--oll 	 to re-

t o 4 111110 	 tuctoriza 0 gover-Emn ii, 	 devolvido c Cainar'alniciado no Cama-
iO a acceitat a 	 dos srs. Deputados, wonipa-1 ma dos srs. Dc

doaqao que pelos 	 nbc Jo cliis seguintes 	 i puraclos.
a  ci afliSiaS cia
t c a d e mu a do
Commnrc i a ci e 	 I'M cId 1 , is
Juiz de Fia tel
iPta 00 Estado,
Jo predio cmli(tile 	 N. I
funcciomia a taos-
1110 Acacieli1ll .\rt. l. 6Uitituamfl e 05

]avmas : - obrmgando-se a
colicullir as iris do elidOlO
o a iiianter a Academia de
Comrnercio - pelas segUmn-
tes - Scm outio oUUS a-
1111 la coticlus,50 dos ebras
do odilicio at a maxirno del
20:0at' 	 comisignados no ci
tada lot a. 206, de 16 de so-
teinbro do 1696 a ma tiuten-
çtto do aurso emquanto con-
vier aos interesses do Es-
tado.

N.2

No paragraplie Uflice do moos-
mo amt. - Supprtrnarn se1
as p1avras - e niais at
quantia quo fcir nece-samla
- e accrescente-so - IJcan-
do sent elteito a aucroriza-
c6o constante do pamagmapho
UflicO do art. I. do cit ada
let It.  206.

N.3

No at. 2. - Acerescente se
- reduzindo o cur-

so a nuexo imnicameito 00

casino das materias exigidas
para a matricula.

N.4

Accrescente-se onde convier 0

I	 seiiuint

D

'-. -



Data 	 \ssuinpto
	 Andarnento 	 Ohserv:i-e

z

1821 do julbo 1$7Auctoriza o ,over- Artigo. As taxas de matricu-Iniciadu na Cani3-
no a acceitar a Ls o einoiumentos passarn ra dos 	 -
doacio quo pelos a constituir renda do Esta- putados
a c c ionistas cia do, applioando so o sou pro-
Academia do ducto ao custeio da Acade-
Coinmercio do in .
.Juiz tie Fra foi
feita ac Estado, Ens 15, tendo estes emendas
do prodio am quo sido approvadas, é ü proje-
funccioua a mes- cto assim mocliticado remot-
ma Academia. 	 tido pela Camara dos srs.

Jisputados a sancço, sob n
68.

Eni 27, ó dovolvido a Camara
dos srs. Deputados acompa-
nliado do seguinte

OFFICIO

Sogunda Diroctoria da Secre-
taria da Agricultura. Corn-
mercio e Obras Publicas do
Estado do Minas Coraes.

Data
	 :1

198 21 de julbo 1:7

Considerando qua, nSo obstan-
to a resaiva constanto do
art. 1% quo deixa ao Estado
o direito do manter a Aca-:
demia emquanto convior aos
seus interesSeS, o'io é monoS
verdade quo essa dsposic50
prov005 uma situaco em-
baraç sa no momento do
apurar-se a forçada rover-
so do preclio ao poder dos
doadores

Considerando quo, acceita a
doaço, o Estalo iria des-
pander grail 1 a quantias
con, um predio sujeito a
voltar ao dominio particu
Jar;

Consiclerando, finalmento, quol
as tinanças do Etado nSo
supportain accresciflL0S tie

N. 21, segundo secctio.— Mi-
mis, 27 do setembro de l89.
Sr. dr. Socrotario da Cama-
ra dos ers. Deputados. Do-
V iwo-yes, corn as razOes do
nAo sancçäo, 0 projecto do
lei n. 63 quo uctoriza o go
vorno a acceitar a doaço do
predlo em quo funcciona a
Academia do Commeiclo do
Juiz do F'óra. Saule o fra-
ternidade. 0 Secrotario do
Estado, A,erico 	 Lcrnu7

OA/ö. S lE 	 SC O

'0 Cc-, 	 £.ca'I Le,.sia 1-0

Na presonte proposicäo inten
ta-se passar ao Estado, por
meio do doaçio, o p:edio em

- - CO -

Andamento 	 01servaçOes

uctorizaO gover- quo funccicna a Academia Inicialo na Carna-
no a icceitar a 	 do ('omrnoreiO tie Juiz do 	 ra dos srs. Ie-
daçäo que pelos Fra, corn o onus, porem, do, putacbos.
a cc ionistas da custeio da mesma Academia,,
Academia  do cujo curso devera sec man-':
Commerc i o tie tido, desdo quo convenha
Tuiz do FOra foi acs interesses do E5tado,
feita ao Estado,
do predio em uo
funcciona a mes- Considorando quo a doaco
ma Xcadelilia. 	 condicional iinporta em corn-

promisso formal, incompati-
vol corn 1 liberdade qua nw;
os futuros legisladores do
suppriusir a Academia

Considerando quo a obrigac5-o
contrahida collocaria em des-
egualdacbe de condiçass a
Ac-idemia do ComnierciO 0
outrs institutos superiOres
do ensino quo, embora man-
tidos polo Estado, ntio gosam
do urn privileglo contrai io
a suberania do Congrossm



189$ 21 do julho 1:t7 Auctoriza o govei 	 despesas, que s seriam jus- [niciaclo n Coma-
no a acceitat a tincadas deante do circurn- ra dos
doaçbo quo peios 	 stancias iftiperiosas : 	 put dos.
ac C ionistas do
Academia de
C o in niercio d e I'or estas consideraq3es, logo
Ju[z de Fra foi 	 sancciiO 6 presente resolu-
feita co Esrado, 	 çbo.
do predlo em quo
fu flCCiOfla a flies-
ma Academia. Palacio do Prosidencia, na

cidade do Minas, 23 do se
tembro do 189.

Da. FRANCISCO SIEVI aO DE
ALMEIDt BRAaOA0.

1ENDE DE DECISAO DO CON(.RFSSO

Assutupto 	 \ndamento 	 6serviç6es

138 Fixa a forqa pit- Fin 18 do agosto 6 remnettido Iniciado no Cama-
blica do Esi ado 	 conimissdo do força Pu- ra dos sr,. Do-
lara o oxercicio 	 blica.	 putados.
do 1899. Eiii It), 6 oflerecido e vai a

iinprimir-so para ser sub-
mottido 6 primeira discus-
Sao.

Eni 22, depois de altrum de
late ô approv ado em pri-
meira discussEo e remettido
ml commisSãO respectiva.

Em 3 do setembro 1 olIereci-
do o vai a imprimir-se para
ser submettido ml segunda
diSCus são.

Em 6,depois de algum debate,
6 approvado par artiros em
segunda discussiio e Iica so-

1898 16 de agost

- -

I)attt 	 ssumpto 	 Audamento 	 UhservaDeS

• 	 -	 a força Pu- 	 I re a mesa para ontmm nit Inbindo no Cama-
lica do Estado 	 cidem dos rmabalhos, 	 tim ties srs. Do-

para o eerciiio 	 pensados para esso oat it Al 	 puta'[os.
Ic 1$99.	 terstieio a requerimeilto do

sr. Teixeira dii Costa.

Fin 9, 6 approvado scm delta
to em tot coira discus'aO a
memettilo ml corniuiSa do
redaecDo quo. obtemido ut-
gencia, olIetece e 6 apptoVa-
Ii solo debate a ieda qdo

Fin in. 6 renietide 6. saflçiiO,
b it. 	 1 lii.

ii11( (,)nalto

Icr N. 2-1 	 Dc 12 DE SEtF. 'ifiP_Il
L'E itt''

189823 tie agosto I39 1 Aucioriza o govor Em 2-1 do gaslO. 6. remottido Iniciado no Canto
a prorogar os 6. commissbo tie obras pu 	 ra dos srs. Dc-
prasos concedi- Micas. 	 putados.
los ml Compa-
nhia t< \iaçAo
Ferrea Sapuca- Eni 23, 6. cilorecile 0 Vai a
by l> pa pa iniclO 	 imprImir-a para ser sub - '
C conclusho dos mettido ml primoira discus- ,
trabaihos d a E. 	 são.
F . do < 1ttrenia
a Montes C1arts> Ent 97. entra cm piimlleira
o a prorogar poe diseuss90 quo 6. nceiradtmt
oio mozes o pro- scm d'bate flen'[o a vota-
so concedido A 	 qho admit per lalta do nu-
F. F. o Odsie do	 macro.
Minas it, paPa
mniuqural 0 tra- Em 29, 6. a pP'-'' do em pri
[ego do r atimal do 	 inima 6 scutio o ionic t i [0
I'it.flgUy. 	 Li ccniuulssaO repcettVi1.



0

Data 	 \suinpto 	 Andamento 	 bserva;Oes

1898 23 do agosto 139 Auctoriza o gover- Em I, 6 ollerecido e vai a Iniciado J ja Caiii
no a prorogar os 	 imprimir-so para ser sub- 	 ra dos srs. He-
piasos concedi- 	 mettido a segunda discus- 	 putados
dos d Conipa- sbo.
nina e Viaço
Ferrea Sapuca-
hy > para minD Em I. do sotembro S appro-
o concIuso dos vado scm debate Am segun-
trabaihos da E. do discuasSo o flea sobre a1
F. da o Extrema mesa para entrar na orlem
a Montes Claros> 	 dos trabaihos depois do findo
e a prorogar por o intersticio regimental, vis-
oito 	 niezes 	 o	 to näo ter soifrido inodifica-
praso noncedido 	 çOes.

F. F. ofldste de
Minas, o para
inaugural o tra- Em 3, 5 approvado sent

 do ramal 	 be em terceira discuss-Rio o
do Pitanguv	 remettido it cinmiss.o do

redacçibo.

Em 5, 5 olIerecida e approva-
da a redacmo final, sendo
nessa mesma data remottido
A, saneçfo, sob n. 115.

SanccioH ado

[El N,241, Dl: 3 DE ETE1IlRO
hE 1898

1898 23 do agosto 140 Auctoriza o gover- Em 2--I de agosto 1 rernettido Iniciado na Camo-
no a conceder d coirirniss5o do requorimon 	 ra dos srs. lie-
licenca a diver- 	 tos do partes. 	 putados,
sos 	 serventua-
rios do justiça.

Em 20, 1 olierecido e voi C
iinprir-se para entrar no or
dent dos trabaihos.

Data 	 Assumpto 	 Andarnento 	 Observaces

23 de agosto 140 Auctoriza o gover- Em 29. 5 ap p rovaclo scm do-Iniciado na Caina
no a conceder bate eta primeD-a discussfmo,l ra dos ers. Do-
lieenca a diver- em escrutiriio socreto por putados.
sos serventua- 12 votos contra 8, e rernet-
rios do justiqa. 	 tido 5t corninisso respo-

ctiva.

Em 10, 5 ollerecido e 'vai a
imprirnir so Para ser sub-
mettido S segunda discusstto,
acompanliaclo do seguinte

FAR ECER

A commiss5o do requerimenfosl
de paltes, a quo dii presente
o ptojecto n. 1411, do Cama-
ro dos srs. Deputacios, op
provado jS em prinieira dis-
euss9o, ë do parecor que
O55i 0 mesmo a segundo

CCitt as soguintos eniendas :1

Onde so diz o liconca do tres
arinos ao 2.' tabelidlo da
Campanima, Joad Luiz Porn-1
pan do Silva a diga se e dis
onnos a - onde so diz e do
quatro annos ao escrivSo de
orpli8ios do Rio Branco, Jos6ll
Calixto da Fonseca Cola-
zans a, di.a-se edois an-,
nos a.

Sala das commissOos do Sena-'
do, 30 do agosto do 1895.-
Joaquim Alvares,— Ferreira
Alves.— C. Sena.

A imprimir se.

Em 1.' do setembro S appro-
vado scm debate em segun-
da discuss5o, em escrutinio
secreto, o rica sobre a mesa
para entrar na ordem dos
trahalbos depois do findo o
intorsticio regimental, visto
tor soifrido apenas ligeiras
moditicaqoes.

—ic

-.JL



LEI N. 247, DE 20 LE SETEMBRO
DE 1898

Em 26 do agosto 3. remettido
A commissão do justiça o
legislaçiIo.

iniciado mc Caula-
ra dos srs. Dc-
putados.

189825 de agosto 141 Estaheleco quaos
as custas qua de-
'cern percober os
avaliadores nos
inventarios judi-
ciaos.

Ao art. 1. - Supprilnafli-se as
palavras : - nos inventarios
jiidiciaes, baja ou não me-
noreS.

$ala das sessOes, 13 do setom-
bro do 1898.— Ferreira Lo-
pes.

Encerrada a disaussão, 3. ap-
provado o artigo corn asi
ernendas.

O art. 2., depois de aigurn
debate 3. approvado corn as
segui rites

Em 29, 3. ofterecido e vai
imprimir-so para ser sub
mettido 3. primoira discus
sao.

- TI - 	
-

	

Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 01servaç5es

1898 11 '22 de agosto 140 Aiictoi'iza 0 gover-Em 3, 3. approvado sern deha- Ii 1ç3ido mc Cma-

	

- 	 no a conceder to em terceira discussão, em ra dos sis. be-
licenca a diver- 	 escrutinio secreto por 12 'co- 	 putados.
sos 	 serventua- tos contra 9, e reniettido
rios de justica. i coinmisstto do reclaccão.

Em 5, 3. offerecicla e approva-
cia a reclacçtio final, sendo
nessa inesina data devolvido
3. Camara dos srs. Deputa-
dos, aconcpanhaclo das so-
gut nt e S

ini:cuxsI 	 Ao art. 1.

Ondo se 13.: - tres anuos -
diga-so : dois aiinos.

Onde so 1 : - 4 annos 	 di-
ga se : —dois annos.

Em 17, tendo sido approvadas
estas ernendas, 3. o projeclo
assiw modificado romettido
pela Camara dos srs. Depu-
tados 3. sancção, sob n. 69.

Sanccioj,a.tlo

Data 	 \sun1pto 	 Andrnento
	 ObservacOes

--

1898 25 ic agosto 141 EstahCieCe quacs En' 31, dopois do ligeiras eon- Iniciacbo rim Caina-
as custas -jue ci - 	 sidera cOos do sr. Reb011ol ra dos srs Do-
'cern perceber os Iborta, 1 approvado em pri- putacbus.
avaliadore s nosi meira discussão o rernettido
inventariOS judi-, 3. colnmisSãO respective.
ciaeS.

Esn 1 cie setonibro 00 ore-
cido e vat o imprimir-Se
para ser submettido 3 se -
gunda discussSO.

Em 13, ontra em segunda dis-
cuSsãO por artigos.

AO art. 1.* são citerecidas,
apoiadas e postos conjufl-
ctamente em discussãO as
guintes

EiIINDA5

N.1

A' epigrapbe do capitulo 1'.-
Supprima-s e a palavra - ju-
dtciaes.

N.2



Data 	 Assnmpto 	 Andaniento 	 0bservaços

189$ 2 de agosto 141 Estabe]ece qunes 	 tos do corpo do delicto, in- Iniciado na Coma-
as custas c 'a a 	 qu!-ritos oil 	 P0: ra dos srs. Dr.-
devorn perceber liciaes pelas seguintes 	 IIOS putaclos.
Os a v a liadores p000essos do investiga9o:
nos inventarios dos crimes.
judiciaes.

(i)bserraç4o

ifliciOLl(, na Como
ra dos st. 10--
pu lad os.

I-

Data 	 Assuiipto 	 Andamento

- I-

	

25 do agOsto 1-11 EtahoJee quaes 	 EaJENDASas Cutas q it e
darein pereeher

	

os a v aliadores 	 N. 1nos invdntarics
judiciacs.

A epigraphe do cap. 2 o art.
2 substituam.s.3 as paIavra- do hypothecs pela se-i
guinte - geral.

N.2

No art. 2 § 1. onde Se 10 20
diga-se 30.

N.3

Ao art. 2 9 3 lettra a onde se
14 10 Olga-se 1O. ; lottra 4
em vez d l, diga-se 15 eem vez do 1003 Olga-se 49i•

N. 4

No ait. 2 § 6 - Substituarn,t
as palavras - tO e11ies do
notes pelas seguintos - es-
criv9es do judicial o no-,
tas.

Sala des sess6es, 13 do setem-f
boo do 1898.— Lerindo Lo-
p05.

0 art. 3. 4 approvado corn as
seguintes

EMENDXS

N.1

No art. 3 - ubstituarn.se
nas diligencias prelirninares
dos processos criminaes, au-

:Ao art. 3 9 1 - Suhstitua -se
polo seguinte : (4uando ('5-
ses processos forern archiva-
dos por no ministrarern
base para acç90 criminal
nada percebortlo.

N. 3

No art. 3. § 	 - Suppri
ma-se.

Sale das ses'Or.S, 13 do setem-
bro do 1898.— Levindo Lo
pea.

0 art. 4., capitulo 4., Oca.
prqjudicado corn a approra-
çtlo da soguinte

EMENCA

No cap. 4. Supprima-so.

Sala des sessOes, 13 do setem-
Pro do 1898.— Ferreira Lo-
pea.

No art. 5. stlo oflrecidos
8poia4as e postas conjuncta-
mente em discusstlo as so-
guintos

EM ENDA S

No art. 5. 	 § 1. - Suppri-
ma -se .

I



As disposicOes do art. 117, Ca-]
ptu10 2, da lei ii. 105 do 24
do juiho do 1894, sSo oxtsn-
sivas ao contador o distri-
buidor da Relacao.

Sala das sessOes, em Minas, i:-t
de setembro do 1898.— Ca-
mille do Britto.

Encerrada a discussSo depots
do algum debate S approva-
do o artigo corn as ornenda
us. 1, 2 e 4, sendo rejoitacla
a do n. :t.

0 art. 6.0 flea prejudicado corn
a approvactio da soguinte

in 14, 5 olierecido o flea so-
bra a mesa para ser sub-
metticlo a torceira discussii.o,
sendo para esse firn dispen-
dos o intersticio e a impres-
são, a requorirnento do sr.
Camillo do Britto.

Liii 15, 5 approvado scm do
bate em terceira discuss5.o e
rernettido S cornmissSo de
redaccito quo, obtendo ur-
gencia offerece o S approva-
da a redaccSo final.

Eni 16, 5 devolvido a Camara
dos srs. Deputados, acompa-
uhado das seguintes

- -

Data
	 Assumpto 	 I	 Andarnento

	 Observaç5oS
1)ata 	 Assumpto 	 An (lame nto 	 ohservaçOos

1898 25 cie agosto 141 Estaleleco quaes 	 N. 2 	 Iniciado na Caina-
as eustas (tue 	 ra dos srs. Do-
deem perceber 	 putados.
os a  a liadores Ao art. 5. 	 - Suppri-
nos in\fltaIios 	 ma-se.

icliciaes.

Sala das sessOes, i:t de setem-
bro do 1898.— Lovindo Lo
pes.

N. 3

Emendas additivas.

Us escriv5es nas di1igenias
clue flzerem em conipan1iia
dos juizos para oxercojem
funccOes fOra cia sOdo tins]
comarcas torSo os mesmos
emolumentos quo elks.

N. 4

Estabe]eco quaes 	 EMENDA
as custas 1 U 0
deveni pereeher
os a v a liadores Ao art. 6.— Sahstitua-so pe10
nos invontarios seguinte
judiciaes.

Revogarn so os capitulos 5,
oxceptuados us artigos. 110,
n. 6, e 114, o 11 do titulo 2
da lei n. 105, tie 24 do julbo
do 1894, e demais clisposiç0es
em contrario.

Sala clas sessDes, i: do setem-]
bro do 1t)8.— Levindo Lo-
pes.

Adopta rla em segunda para
passar a torcoira discussdo,
vat o pro;jseto coal as omen-
des approvadas ti commissSo
de justica e legisla0ao.

C!

1898 25 tie agosto 141
iciado no. Coma-
ra cbs srs. Dc-
put ado s.

I



ssumpto 	 Anclamento

141Estaljoleco quaes
as custas q U
devein perceber
Os av a1iadores 	 N. I
nos I uventarios
judiciaes.

'N' epigraphe do cap. I - Sup-
prima-se a palavra - judi-
ciaes.

Data
0

I 89 25 de agostc

servacoeS

Iniciado no Cama-
ra dos srs. Do.
putads.

N. 2

--

Data 	 Assumpto 	 Andameflto 	 Observaçes

?3 de agosto 141 Estabelece 	 N. 7	 Iniciado na Cama-
as custas quei 	 ra dos srs. Do-
devem pereeber 	 i putados.
os a v a1iadoresAo 	 art. 3. 	 - Substitu-1
lbS invelltaiOs am-se 	 as palavras : - nas'
judiciaes. diligencias preliminareS dos:

processes crimiflaes, autos
do corpo do delicto, inqueri-,
tos oil averiguacOes poli-
ciaeS - pelas seguintes -
nos processos do investiga-
çO.o dos crimes.

No art. 1. Supprimam-so as pa-
lavras : nos inrentarios ju-
diciaos, baja on n3o meno-
res.

N. 3

epi grapho do cap. II e art.
2. - Substituam-se as pa-
lavras : - de hypotliecas
pela seguinte - geral.

N.4

) ait. 2. § 3.—Ondo so 1-
2(', diga so - 30.

N. S

D art. 2. § 	 • Iottra a ondo
e 10 - 15S di ga-so lO.

lettia b) em vez do 18, di-
ga so ISa o em vez do 160
diga-se 50.

N. 6

art. 2. § 6. - Substi-
turin-se as palavras : - ta-
belliSes de notas pelas se'
guintes - escrives do ju-
dicial e notas.

N. S

No art. 3. § 1; - Suhstitua
so peio seguinte : - Quanlo
esses processos forem arcbi-
VOICS por nSa ministrarem
base parr accEo criminal,
nada perceherdo.

N. 9

Ao art. 3. § 2. - Suppri-
in a-se.

N. 10

No capitulo IV— Supprimaso.

N. 11

art. 5., § 1. - Suppri-
ma-se.

N. 12

art. 13, § 2. - Suppri-
ma-se.

N. 13

crescente-so oncle convier o
seguinte

5 -5 — ti,



1598 142 Imiiciado na Cama-
ra dos srs. Dc-
putados.

26 cIa agosto

Em 1. do setembro 0 appro-
vado sem debate em prirnei-
ra discuss90 e rernottido
commissiho do Finauças.

Fin 2, 0 olterecido e flea so-
Pro a mesa para ser sub-
mottido a segunda discusso,
dispen-ados para esse fim 0
intersticio a a irnprossSo a
roquerimento do sr. Joaquim
Dutra.

Em 3, entra em segunda dis
cusaSO por artigos.

Desig)a as eidadesEm 27 do agosto, d remottido
do Mantes Cla-I a commiss5o do agricul-
ros, S. Miguel de tura.
Guanh5es, Aras-
suahy e Aragua-
ry, para nollasEin 1; do setembro, 0 offere-
serem fundados cido o vai a imprimir-se
campos do do- para entrar na ordom dos
monstraçSo. 	 trabaihos.

Fin 3, é sem debate rojeitado
em primoira discussSo a vai
• arch'var-so, olilciando-se
• respeito a Camara dos
ars. Deputados.

Os arts. I. o 2., iSo appro-
vados sem debate.

Ao art. 3;, depois do algum
debate, silo oflerecidas as so
guintes

- -

1898 2 de agosto
26 do agosto

111Esta bole ce quaesArt. .. As disposiçoes do art. Jnftadj na Cano-
ns custas (I U e 	 117, cap. 2.° da lei n. 105, do 	 ia dos srs.
devem perceher 24 de jul00 do 1894, 5o ox- putados.
os a v a Iiadores tens ivas ao contador e dis-
nos inventarios tribuidor da Relaqilo.
,judieiaes.

N. 14

Ao art. 6: - Substjtua-se pelo
seguinte

Rovogam-se Os capilulos 5•,
exceptuados Os artigos 110,
n.6 e 114, e 11 do titulo
2. cia lei n. 105, do 24 do

,julho do 1894 o demais dis-
posiçOos em contrario.

PENDE DE SOLTJ(AO DA CAMABA
DOS SRS.DEPUTADOS

Assumpto 	 Andamento 	 Observacoes

143 ueonizil o gover- Em 27 do agosto, S remettido iniciado na Coma-
no a dispender a commiss3o do linanças. 	 ra dos srs. I c
cliversas quail- 	 putados.
tias uolflo auxi
ho a conclusTio PENDE DE PARECEe DA C01MI5-
das obras dos 	 87O DE F1NAcJ.S
Hospitaos do S.
Jos d'Aldm Pa-
ralmyha e \ras-
suahy o do Asylo
do Santa Ephige-
nia cia cidado dc
S. Miguel do Gun-
nhSos.

Fixa o subsidio'Em 31 do agosto, 	 remnettido Iniciado na Came-
para o Presiden- a coin inissiho do Finanqas, ra dos ars. Dc
to do Estado e quo, obtendo urgenefa, oRe- putalos.
para Os membros race pasa icr submottido a
do Congresso. 	 prirnoira discuss5o, dispen-

sados para esso urn o inter-
sticio e a impress -Flo, a re-
quorimento do sr. Joaquim

I Dutra.

Data 	 tssumpto 	 Andarnento 	 Obs cr y a çae S Data
0

189830 de arosto 14 ,



apprOV ada
o projecto

Camara dos
0 sancc0o.

Suppriina-so 0 art. 3

Sala cla q ses0cs, 3 do setein
bra do 1593. - Mello Franco.

Apolada e posfa conjuncta-
rnente em discusso, esta
encerraila scm rnas debate
o procedendo-se a otacio
da ernenda suppressiva, a
mesma approvad), iicanIc
proj udicada a ernenda do
recida pelo sr. Camillo fl
Britto.

o art. 4% 	 approvado seo
debate.

Em 6, tendo sido
esta ernencla, 0
remettido pole
srs. Deputados
sob n. 67.

Sa1Leeio1it(I4)

LEI N. 240, an 6 DE SETEMURO1

in 189

189330 deagosto 140Estalieloco quaeS
os ernOlUllIefltOs
quo devem per-
ceber os escri-
vifes do paz peic
registro do nas
cimentos e
tos.

Adoptado em segunda para
passar a terceira discusito,
vai 0 projecto corn a ernen-
da approvada a cammiss10
do finances.

Em 4, 0 offerecido e flea so-
bra a mesa para ser sub
niettido a terceira discusePo,
dispensados para esse Iin
0 intorsticio o a impresePo.
a requerimento do sr. IJutra.

Em 5, é approvado scm do
bate em terceira discusso
e remettido a cornrniss6.o do

Em I do setembro, a roniotti- Iniciado na Coma-
do 0 commissdo do just(Qa l ra dos srs De-
e 1egis1acO. 	 putados.

Eni 12, 0 offorocido a vai a
impriniir so pare sor sub
mettido 0 primoira discus-
silo.

Em 14, 0 approvado sern de-
bate em primeira discussiO
o reniettiulo a commissilo de
justica 0 legislacio.

- -
-

Data 	 Assumpto 	 Anclamento 	 eIvacOo
	 Data 	 A umpt

	 \ndainent 	 Obsorvac0eS

1SH 30 do agosto, 144 Fixa o suhsidio rodacco, quo, o1-tondo ur- tuieidO na Cama-
o I > residen- 	 ger.ca, oftoroce e 0 appro- 	 ra dos srs. Do-

te do Estado e vada a redacbo final, sendo putados.
para os menibros nessa mesnia data de,,
do CongressO.i 0 Canara dos srs. Deputa-

dos, acompanhado da so
guiilt'3

EM EN

Ao art. 3 - Supplirna-SO.

1898 30 do agosto 1 144 Fixa o suhsidio 	 EMI:NDAS 	 Iniciaclo na Cat
para o Presiden-j 	 r 110 	 srs
to do Estado e
para osmembrosSupprima-se... o cossarà r
do Congresso. 	 easo do ausencia excedent

de 9 sessOes.

Sala das sessOes, 3 do setem-
bro do 1895. - Camillo do
l3ritto. - Neceslo.



- $1; -

Data 	 0	 Assumpto	 Andamento 	 0Lervathes

30 do igosto 145Estalelece quaesEnL 15, 0 otlrecido e flea so- [aiciado ni 'a- -
us eniolumentos bre a mesa parr ser sub- ra c10
que dovem per- 1,inettido a segunda discus- 	 pit dc-.
'ebor Os escri-' sao, sendo par 	 esse firn
viies do paz pelo dispensados o intersticio e a
i'ogistro do nas- 	 impressdo a reqiaeriaieate
ciinentos e obi- 	 do sr. Camillo do Britto.
tos.

Ent 16, entra em segunda
discussão, quo ê encerrada
soin debate, ficando a vota-
çiio adiada por faith do nu-:
inero.

PI:NDE DE ANDAMErTO

30 do agosto I id Auctoriza o gover- Em 1 do setombio, 0 comet- iniciado ta Coma-
no a conceder a tide a commissito do fliian-i ma dos ss
a S S U ciaço dot cas. 	 putados.
Santa izabel det
I tulane, funda-
da na cidade de! PENIJE ii-: PARECER DA COMMIS-
Outo Preto, 0 1 	 sto DE 1-INANqA5
predio estadoa1
sito a rue Nova,
da niesma cidade

30 do agosto 147Auetoriza o ,, over-Em 1 do sotembia, 0 remeL- Iniciedo no Coma-
no a contractar tido a comrniss5o do obras ra dos sum
a construcçlio de publicas. 	 putado,
uma linha ferrea
entre a cidade:
do Curvello e a-Em 9, C offerecido e vol a Ill-
do S. Francisco. 	 primir-so para son submet-

ticlo Cs 1rim&ra ciiscustj.

- 87 -

Data 	 Assumpto 	 Andainento 	 lservaç0es

-It 	
z

147 Auctoriza o gover_Eni 14, entra em prirneira !niciado no Cama-
no a contraetarF discussão, quo C encerrackc ro dos srs. Do-
a coitstrucqao de scm debate, flcando a vota- putados.
nina linha ferreal cOo adieda po p telta do nu-
entre a cidudel snore.
do Curvello e
do 5. Francisco. Em 15, 0 approvado em pri-

moira discussilo e roinottido
A commissiio do cbras Pu-
blicas que, obtendo urgen-
cia, o olleroco e vai a im-
primir-so parr ser submet-
tido ii segunda.

Em 17, ent-ra em segundo dis-
cussilo per artigos.

No art. 1. 0 ofiorecida a - se- ,
guinte

EM I- NDA

Flea mais auctorizado a con-
ceder privilegio do zona Al,
companhia quo so propuzor
A cdnstrucçflo do unto estra-:
da do ferro quo, partindo de:
Santa Rita do Cassia, dirija-
so a extrema do S. Paulo,:
no municiplo da Franca.

Sala das sessOes, 17 do
setembro do 1898. - Camillo
do Britto. - Costa Sena,

Apoiada e posta conjuneta-
monte em discussOo, 0 esta
encerrada sem mais debate
o adiada a votaçao per fa1ta
do numero.

A discussOo dos arts. 2. o 3.
o encerrada sern debate, 0-
eando tambem, do mosmot
modo, adiada a votaçOo por
falta do numero.

PEND1 DE ANDAMENT

1308

80$

1398

I	 30 do agosto



130AnctorDa o gover- reddcc5o quo, obtendo ur-Iniciado na Carna
no a ceder o edi-: golda, oflbrece e C approva- ra dos srs. Do-
tioio e in q u e 	 (1a a redacç90 final. 	 putados.
IuflCIOI1OUO Ex-
tei'uato do fly
mnasfo Mineiio, Em 16, 6 remettido 6. sancçEo,
em Ouro Preto,: sob n. 12).
6. associacbo quo
alli se organizar,
para a fund acho 	 Saiiceonado
do urn i;vnniasio

LEI,. 248, LE 20 D  SETEMBR(
Di: 1897

30 do agosto

Permitto a permu- En' 2 do seternbro,C rernottido
ta entre os ser- 6. comrnissdo de justica e le-:
ventuarios 	 d e, gislactio.
justica, cluand
as servenlias to-
rem di mesma Eni :1, c offerecido e vai a
iiatureza. 	 irnprirnirso para ser sub-

mottido 6. primeira discus-
S510.

i98 31 do agosto 150 Iniciado na Cama-
ra dos crc. Dc-
putados.

Em 6, depois do alguili debate,
O rejeitado em prinleira die-
cuss5O 0 vai a arcinvar-se,
oticiando-se a respeito 6. Ca-
mara dos srs. Deputados.

uctorhza o gover_iEnI 2 de setombro C remetti-1niciado na Cama-
no a aux iii a 	 do 6. commissSo do finan- ra dos srs. Dc-
com 2:000 an 	 ças 	 putados.
nuaes a cada
urn dos hospi-
t:ies de Lberaba PEND E PABECER DA COMMS-
e do Oliveira. 	 SAO LE 1•0XXiAS

1898 31 de agosto 15

- -
- -

Data
	 AssumptO

	 Andamento 	 OlJsVaC'
	 Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 Ohservacoes

-c

19830 do agosto 14*AuCtOriZa 0 gover- E1 1% do setoinbrO, " remet-1nieiad0 na Cama
no a conceder a tido commiSSO do obras ra dos srs. De-

— 	 —,--,. 	 uutadotodo o cidaclOO 	 puo'Lee.
brasileirO quo o
roqUerer urn
lote de 20, 30 oil IENDE DE PARECER PA COMMIS-

50 kectareS de 	 s10 DE OBRAS ICI1LICAS

terras do Estado.

1-10 'uetoriz 0 gover- Eni 1. do seternhro d remet-1niciad0 na Carna-
no a ceder o edi- 1110 a cornmIssao do finan 	 ra doe srs. De

lid	 em q u e, qas. 	 putados.
uncdi011OU o Ex-

tomato do fly-
mnasio Slineiro, Fm 2, .6 o0brecidO o vai a
em Ouro Proto,i imprimir so para ser sub-i
a associac5o que mettido a primeira discus-
aiD so organizar sSo.
para a iundacãO
dou'P ?\mnasiO

Fin 5, ó approvado scm deba-
te em primeira discuss3io e
remettido 6. commiss5O res-
pectiva.

Eni 12, 6 oflorecido o vai a
imprimir-Se para SOS submet-
ticlo 6. segunda discuss0.

Em 14, C approvadO corn do:
bate em segunda discussãO

i o flea sobro a mesa para ser
submottidO 6, torceira, dis-
pensado para esse fim o in-
tjrsticiO a requerimentO do
sr. Costa Sena, visto no ter
soifrido alterac0es.

Eni 15, 6 approvado scm do-
li bate em terceira discussSo e

remottido 6. commissilO de

1898 30 de agosto

MR



0 art. 1.' J, approvado scm do-
bate.

Ao art. 2. 6otThrecida,apoia-1
da e posta conjunctamente
em discuss5o a seguinte

LEI N. 245 re 17 Do 5aTEII1tRO
DC 1898

S ROC I (SUIt tb

- Do - 	 - -

Data 	 Assumpto 	 Andan onto 	 serraçie

1898 , 1 do setemi.' 15Auciriza o gover-Ein 2 do setenibro, é remotti-liiiiado na (ama-
no a contractor do d commisoSo do agricul- 	 ia los s s ,
o estabeleclinen- 	 tura 	 pu dos.
to do uatro tel-,
vas.

Em 4, d oflerecido e vat a
iinprimir-se para ocr sub-
nettido a prilneira discus-
one.

Em 6, d approvado sent do-
hate cut primeira discuss8o
o remettilo d conimisstio del
Agriculture.

Eni 9, 3 oiiPrecido e vai a im-
primir so par so p sulmetti-
do a segunda discussilo.

Liii 14, entra em segunda dis
cusstio per artigos.

Auctoiza o gover-ncermada a discussäo, depoisInicialo lx Canto-
no a contractar, do algiini debate, O approve.- ra dos srs. Do -
o estohelecinion 	 do o atttgo e reotada a putados,
to do quatro fel- emenda.
ras.

Os arts. 3D. a 3'. Otto sucessiVa-
monte approvados oem do-
hate.

Adoptaclo em segundi para
passar d terceira dtscusstio,
flea o projecto mire a mesa
par ectrar ill orlorn dos1
trabciltos, dispensado para
esse bin 0 intersticlo mgi-[
mental, a requerimento do
or. Bernardino do Limo.

Liii 15, O approvado oem do-
hate em terceira discuss —do e
remettido ii. coiuiniss90 del

quo, obtendo ur-
I gencia, oliorece e approva-1
I da a redacç8o linal.

Em 16, O remettido d sancctio,l
I	 sob it. 117.

Data

I do setemh. 152

Assumpto 	 Andamento 	 i
I 	

DbsorvacOes

EM EN OX

Ao art. 2, § 2., jo-/inc.

Supprimam-se as palavras -'
do qua transitar por ou-

tics pontos se cobrard o du-
plo da taxi reforida.

Salt des sessOas, 14 do setem-
1 c 	 -- 	 hopes.

Let I do sctomh. 153Auttoriza ogover-'Em 2 do setembro ó romotti-
I no a -onccdor do P coiuinisstio do requeri-
i dois annos de ii- mont-es do prtcs.

cença no 1. to-
helliSo da co-1
marca do Ties Em D, oiiorecido e vol a liii-
Coraç6es do Rio pi lair-se par ser submetti-
Verde, Casimiro do a primeima discuss5o.

.Av char.

Iniciade na Cama-
ra dos srs. Do-
putado s.



15-1 Auctoriza a govor- Em 2 	 'do setembro, 	 remet,ti-IniciailO na Came-
no a mandar pa 	 do 0 commi6s0o do linanqas. ra dos ars. Dc-
gar ao professor 	 pntados.
aposentado, Fla-
vio 	 Epipbanio;E'n 5, 4 ofl9recido e flea sohre
Pereira, a quail -	 a rnea para sam subrnettiilo
tia de 5S5 000, 	 0 T rimeira discuss5o, dispen-
corrcs pondentel sados para esse rim a un
0 quinta part- press5o e 0 intersticio, a re-I
(lOS vencimentos querimento do sr. Necesiol
de 1883 a 1888. 	 Tavares.

1898 1 do setemb.

LE[ N. 23, i)F 17 Dr SETEMBRO
OE 1808

SaiLcei ella ItO Em 14, entra em terceira dis-
custio, quo 0 encerrada sew
debate, uicando a vota0o
admada par falta do numoro.

9; -

Data 	 Assumpto 	 Anthimento 	 OhservaçOe. 	 Data 	 sumpto 	 AndamnentO 	 Obser açOes

Em 9, 0 approvado sam delia- Iniciado na Cama-
to cm prilneira diseuss.o, ra do srs. De-
em escrutinlo secreto, por, putados.
11 votos contra 3, o rernetti-
do a conmiss0o respectiva.

Em 9, 0 olterecido a flea so-
bra a iiea para er sub-
mettldo 0 SegUada discuss0o,
senclo para esse tim dispen-
sados o intessticio e a irn-
prcss5o a requerimento do
sr. Joaquim Alvar'os.

Em 12, entra cut dis-
cussito quo é encerrada scm
debate, ficando a votaciio
admada por falta do nu-
m ero.

Em 1:;, 0 approvado em Se-
gunLla discussäo E 111 escruti-
nio seer-to, par 12 votos
cCntra 4, a rica sabre a mesa
par eutram' na ordain dos
trabaihos depois do ilmido o
intersti 0 regimental, vista
ntto tar suliado alteraçOes.

Em 15, 0 approvsdii sam doLe
to em te ceira dmscussiio, em
escrutinio se'reto, poe 121
votoi contra 2, e vai a corn-
miss0-o do redacqo que, oh-
tendo uraeneia, olTereee a
approvada a redacqiio fi-
nal.

Em 1, 0 remettido 0'sancçiio,
sob n. 119.

rn 6, depois do ligeiras con-'
smdemaOoS do sr. Neceslo
Tavares, 4 approvado em
prini&ra discuss to em escru-
tinlo secretO, par unanimi-
med ado do votos, a rornettido

cornmiSSaO do mat ças.

tu 9, 0 c fl'.recido e flea sobre
a me s a para 5cr submettido
0 segundo discuss0o, sendo I
porn ese tIm d spensados o
intestcio e a imprescilO a'
requermento do sr. 6omes1
da Slva.

in 12, entra em segunda disH
cussio, qua 4 encerrada sam
debate, ticando a votaç5o;
adiada par falta do numero.

Fin 13, 0 approvado em se-i
gunda discussOto, em escru-i
unto :secretO, por unanimi-
dade do votos, e rica sobre
a- iresa para entrar no or-,
dem dos trha1hos, sendo
para esso urn dispensado o
intersticlo regimental, a ro-
(tuerimUfltO do sr. Necesmo
Tavares.

1898 1 desetemh.I 153 Auctoriza 0 gover-
no a conceder
dois annos do ii
cença ao 1: Ia-
hellitio da 'a-
macca de Tres
CoraOes do Rio
Ve'de, Casimiro
Avellar.



Assumpi 0 An'lamento 	 Ohsevaç c.

En, IC, continfia a scgunIa
discusa) por a t(0Os.

No art. 1. sPo offerecidas,
apo alas e po s t as coiij u 1101 a-
inente am 11s0ues19 as so-
giiintes

EI0 IA

N. 1

Art. 1 . 	 I .	 I'm vez do
16 .0O0i00- 	 ,	 diga se
l7.3U0:000' 00.

No art. I. § 2. SuppIima-e.

Sala dos sessOes, 10 do soteai-j
Pro do 1I98.— Joaquim Al-:
vares.

Ao art. I. 	 Em vez do rs.
20.155:701 -0(0, 	 diga-se....
21076:6735895.

- -

de setemb. 155 ora a re eita e Eni 0 do setembro, 	 metti- iniciadu no Cam
Uxa a despesai do 6 commisstto do linauças 	 i-a dos sr . I
do Estado paral que, nesse niusmo dPi o of- putaclos.
o exerciclo do ferece para ser submettido

A çrimeira disesiss p o, soudo
para isso clispensados o in-
terstico e a impress5o a ru -
queiimento do sr. J. Dutra.

Em 5, 6 approvado stni de9a-
to em prnieira dPuussio a
remettido S C01011115510 6
Iinanças.

Data 	 a

18 1 desetemh. 154 Aictoriza o gover- Em 	 , 6 approvado em ter- laiciado na
no a inandar pa- 	 ceir1 9 cusi1o, cia oscruti- 	 ra d
oar ao professor iiia socreto, po p unanimida- 	 puraJ
aposenta Jo Fa - do do votos e vai 1 commi
vio	 Epipliaiuo	 iO do redacio quo. ohtai-
Poreira, a quan - do urgencia, oIIercce e P ap-
rio To 55003, provaa scm debato a redo-
c or rcpondento cç6o tinaL
a quinta parto
(]OS vencimentos
10 i86 a 18. Ena 16, 6 romettido asancclo,

sob ii. lip.

Ii cciva ti m

LI:L N. 244, an 17 Do sOTElllRo
Oli 1t9-

1 98

Em 3, 6 C(j ecuo U 1100 -1-
Pro a mesa para ser suP
inettido S segundo discusij,
dispensados para esse tim o
intersti -To e a iuilresspo
requer imento do sr. ( oni
da Silva.

Data 	 \ssumptO 	 Anlainenm 	 Tiserva6es

z

(a 	 a :0 a receita e -Em 9, eutrando cm egunda inliado na ('ama-
\ a a desposa. IIISCUSSSO, I esta adiada pot' 	 ia dos rs. lie-
o Estado para 2-1 horas o requerinteilto do putados.

exercirlO do 	 sr. Joaquilu I)utra

lAo § 3. 	 Acurescente Se: in-
clusivO custas judiciarias.

Mira, lu do setein i ro do 1898.
- C. llritto.

Na

to art. I. 5



Data 	 Assumpto 	 Andamonto

-

93 2 de setemb. 155 Orça a receita 0	 N. 2
fixa a despesa
do Estado para
o exereiclo do Ao art. 2. § 1., n. XXVIII,
1899.	 letra ci

0bservaqT os

Iniciado na Came-
ra dos srs, De-
putados.

- -

Data 	 Assumpto	 Andamento 	 LservacOcs

189813 do setemb. 1 150rça a receita e Em vez de 200 diga-se 25Odniciado na Carna-
lixa a despesa 	 cantos. 	 ra dos srs. Do-
do Estado jara 	 putados.
o exerciclo
1899. 	 aIa dos sessOes, 10 do setern -

Tao do 1s08.— C. Sane.

Ao art. 1. §2..

Em vez de 1.180 cantos diga-
so : I .200 contos.

Sala das seses, 10 de seteni-,
bro do 1898.— C. Seno.

Encerrada a discuss5o depois
do algurn cIbate, approva-
do o art. I. corn a segundo
porte da ernenda it. 2 1 sendo
re,jeitada a primeira e todas
as outi as ewendas.

0 art. 2. 	 approvado seni
debate.

Ao art. :t. s2o oflorecidas,
apoladas e potas conjuncta-
monte em discussOo as so-
guirites ernendas

N.1

Ac art. 3., § 1. 	 n. XXVIII,
lettra b

Supprimam-se as palavras -
S. Francisco em S. Jofto dEl
Rey, e em vez do dez con-
tos, diga-se oTto contos do'
rats.

Sala das sessnos, Iii do setern-
bro do 1898.— Joaquim Al-
vares.

Accrescente-se depoTs do Cao-
the o do S. Francisco do As-
sis ein S. João d'El-Rey, a 5
contos, e em vez do cinco
contos, diga so dez contos.

Solo dos sessOeS, 19 do setern-
bro do 1898.— Joaquini Al-
vares.

N. 3

Ao art. 3 § 1 • ., n. XXVIII.
Accrescente-se

Lettra o) suhvençtto ao curso
annexo da Escola do Minas
do Ouro Preto, 20.000. - C.
Sena.

N. 4

Lottra p) auxilio as offleiria
de moninos pobres do escol,
I). Dosco, em Cachoeira d
Campo, 20000$.

S. R.

Sala dos sessOes, 10 do sotem
bro do 1898. - Costa Sofa

N. 5

Emenda additiva ao § 3.

Concossão do premios a indum
triaos, 80:0008.

5.-li.



A rubrica do n. VI 2% do
art. 3.— Em vez do 132:0008
diga-sa 152:000.

Sala dos commissOes, 10 de
seternlro do 1898. - Joa-
quim Dutra. - Gomes da
Silva.— J. Roquette. - Tei-
xeira da Costa. - Bernardi-
no do Lima, ( corn restri-
ccOes .

A' lettra 1, D. XVIII, do § 1.,
do art. 3 - Undo so diz
5l):00C, diga-se: 11:940000,
alteranlo so a somma nos
logaros convonientes.

N. $

Ao art. 8. , accroSeeflto-So in- li
 : 0 do 506650 d. verbal

don. 4do § 1. do art. 2.;
da lei ii. 27 do 7 do setorn-
boo do 1e97, pare pagamentot
dos alugueiS do casa em (jue1
to nccionOU o enado om Ouro1
Preto.

Sala das sosskes, 10 do sotern-1
bro de 1898.— P. Drumond.
- J. Dutra.

Apoiada e posta conjunctarnefl
to em discussão, 3 esta on-
cerrada sera mais debate e
approvado a art. corn a
enienda.

- -

0
	 Data 	

I)
	 Assumpto 	 Andainento 	 Oerva5( 	

Data 	 Assumpto
	 Andamento 	 UbserVacleS

l89$ i 3 do setemb. 15 Orça a roceita e Acquisic5o do plan t as e se-1niciado na Cani-
lixa a dospesa monies 15:000. 	 ra dos srs. D3-

do Estaclo par 	 putados.
0 exercicio ito
1899. 	 Augmente-so a verha do des-i

pesas a 20.892:575365.

Sala das sessOas, 10 do setom-j
boo do 1898. - Camillo de
Britto.

N.6

Ao aT. i. § 1. n. 2. - Em
vez do 2:400 diga-se ......
10:460000 e acciescente so
depois do illuininaciio - o
conservacSo do Palacio, jar-
dineiros, etc.

A mubrica do a. 31 § 2., do
at. 3. - Eiii voz de 30:000
di.a-se 40:000.

N. 7

1838 3 do sotemb. 155 Urça a reecho e Encerrada a disusSãO, dopols Iniciado na Cama-
fixa a dospoa do algurn debate, é oppro- ra dos srs. Do-
do Estatlo pal a redo o art. 3. corn as omen- putados
o exercicio do 	 des as. 1, 3, 6, 7 e 8. setido
199, rooitadas as do ne. 2 0 4 o

retirada a do P. 5, a requo-
rimento do seu auctor.

o so. loacluiln Alvaics pedo
para so consignar no acta
quo votou a favor da eiaen-
do n. 2.

o so. Prostdellto doulara quo
o pedido do uo 1 Ie senador
serfi attendido.

Os arts. 4 . a 7. são succeSi-
varnonte approvadoS scm
debate.

4.0 au. 8. • 3 oderecicle a so-
guinto

11



- No -

Data 	 Assumpto 	 Andainento 	 Uher 'ç

18983 do setemb. 155 Orqa a receita 0 0 alt. 9.* 	 approvaclo sem Iniciado na CarnaOxa a despesa 	 debate. 	 ra dos srs. 0e-do Estado pam 	 pu los.o exercicio de
1899. (is arts. 19 e 11 s,-to siicessj ya-

meute rejeitados depois do
algum debate.

0 art. 12 d approvaclo scm de
late,

0 SR. JOAQUIM Ai.\ ARES, üh
tondo a palavra, pole Para
So consigoar na acta quo vo-
lou contra.

0 SR. r'fiEsIa!:NT: declara que
o pedido do nobre Sonaclor
sei S attendido.

0 cit. 13 5 approvado coin d--
bate.

Os arts. 14 a 19, são success';
vawente approvados depoi
do ligeiro debate.

Os arts. 20 a 22 s,-to successi-
yam onto rejeitaclos depois do
algum debate.

0 art. 23 0 approvado depois'
de M.-um debate.

0 art. 21 0 approvado scm do-
bate.

0 art. 25 0 approvado depois
do algum debate.

0 art. 26 0 approvado sem
debate.

- -

Data 	 Assumpto 	 ndanento 	 Ohservaq0es

89 R 3 de setomb. 155Orba a receita e Ao art. 27, são offerecidaslniciado na Carna-
lixa a despesa apoladas e postas conjun- ia dos srs. Dc-
do Estado para etamente em discuss4o as! putados.
o exerciclo do 	 guintes
1899.

EMENDS

Art... Flea desligado o
art. 27 do projecto para ser
constituido proposicSo so-
parada.

ala dos sessOas, 10 do setem-
bro de 1898.— M. Franco.

N. 2

Ao art. 27, n. 4.

Em vez de - amortizaçSo 0
juros de son debit do casas
o lotos - diga- Se amortiza-
q5o do sen dobito do casas
o loses, alliviados desdo jS,
do pagamento dos rospecti_!
vos juros.— S. 14.

Sala das SessOcs, 10 do sotem-
bro do 189$.— Costa Sena.

Encerrada a dscuss5o depois
do algum dabato, S approva-
6) o a r t, corn a emencla fl
2, sendo rojeitadaa de n. 1

0 art. 28 0 approvado scm de-
bate.

An art. 29 são offerecidas,
apoiadas e postas conjuncta-
monte em discussão as so-
guintoS



1

-

Data
0

Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 0rvocce

	

ic 3 de setemb. 155Orca a rocoita o 	 EMENDAS	 I 0 	 10
	tixa a depesa	 iii Ins

	

do Estado para 	 U
	o exereicio de	 N. 1

1809.
Fica eIo odaa10:000-00) p

Assumpto 	 Andamento 	 UUaeL% ait't

C)

are eeita o rida ao Presidents, contida Iniciad 	 ia Coma
a despesa no segundo parte do art. 61 ra dos srs. 103-

Estatlo para da lei n. 6 tie 16 do outubro putados.
uxoreiclo del do 1891, poclendo refoimar os

respectivos regularneiltos do
accOrdo corn as convenien-
cias do service publico.

portancia dos depositos feito
na Caixa Econornica do Es-
tado.

Sala das sessOes, 10 de setem-
bro tie 198.— Levindo Lo-
pes.

N.2

Accresccnte-se onde convier os
seguintes

Art. Fica o k love , no do Esta-
dii auctorizatlo, destlo jO, a
mandar proceder ao levan-
tarnento da estatistics terri-
torial para servir de base so
regimen tributario, oxpecli n -
do-se as necessarisi instin
cçOes para esse tim, poJen In
impor multas at( , 0 maxim
do 500000 aos infrautores
reguiamento a quo fOr expe-
dido.

.Art. Fica 0 Governo do Esta
do auctorizado, desde ,já, a
fazer operaçOes de credito
na import-anala do 15.000r
a ,juro annual tie 5 1. pars
rosgato da divida externa
lluctuante.

N.4

Art. Fica extensiva a todas as
repartiçOes e funccionarios
do Estadu a fhculd t de conie-

Art. A por3entagem quo cabe
aos coliectores pelos deposi- -
tos ra caixa economlea eca-
hirâ sobre o liquido tias en-
trades veritleadas senestrai-1
monte.

Art. Continda em vigor a au-1
ctorizaquto coritida na dispo-1
siçSo cia art 11 di lei n. 227
do 27 do setembro do 1a07
porn o sorvico de immlgraço
e coIonizactto.

N. 7

.rt. Fica aberto ao Govorno o
eredito extraordinario do
30:0008000, pela veiba In-
struccilo Publica, para cc-
corror ao pagamento do pro-
mio clovido ao cidadSo José
Pedro Xavier da Voiga, pola
publicac5o das <<Ephemeri-
des Minoiras >' nos termos
do lei n. 126, do 11 de ,julbo
do 1895, o ultima parte do
art. 55 do regularnento pro-
mulgado corn o deareto n.
880, do 19 do setembro do
mosmO anno.

Sala dos commissOes, 10 tie so-
tembro do 1898.— Joacluirn
Dutra.— Gomes da Silva.—
J. Roquette.— Teixeira cia
Costa. — Bernardino do Lima,
(coin restricçOes).



-

Data 	 .tssumpto 	 Andaujento

z
................................... ......................... . .............. ....................

..........-.

18983 de seteinb. 155 Orça a recoita eEncerrada a discusso, depoisinjejado na Cama
hxa a despesa; de aigum debate, approva 	 ra dos srs Se-do Estado para; do o artigo corn as emen- putados
o exerciejo do 	 das.
1893.

p -

Data 	 j
	

Assumpto 	 Andamento (i)bservacOes

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Do-
putados.

0 art. 30 5 approvado ern de-
bate.

doptado em segunda pamil passar d terceira discusso,
vai 0 proecto corn as emen-
this aprovadas S cornmjssjo
de linanas.

Em 1, S ollorecido o flea so-
bro a mesa para see sub-i
mettido S terceira discusso
iia sess5o seguinto, visto o
Sr. Joaquimim Dutra tor decla-
rado quo havia providencjaa
do p-ca qua a impressSo des
einendas Onstantes do Se-
guinte parecec, fosso feita a
tempo do see distriluida pe-
los srs. Sonadoros.

PARE CER

A commissso de linaflças off-
reco para see submettjdo 53a discusso 0 proj octo a.
155, da Gsmara, do corren-
to anno, orcando a recoita
o tixando a despesa do Es-
ta€lo para a exercjcjo do I33,
corn as seguintes emenda^
jd approvaclas polo Senado
em segunda discusso.

N.

Ao art. 1. § 3. - accrescen_
te-so : iflclusjv5 custas
judiciarjas.

3 do setomb. 155 Orça a i leceit;i e 	 N. 2
lixa a despesa
€10 Estado para
a exercicio do Ao art. 2. § 1. n. 11 - oath
1399. 	 so diz - illumninaç10 do Pa

lacio diga-so : - illumi
naç3o e consorvacho do Pa
lacmo, j ar€lmns, etc., e clove
so a y rba do 2:1008000
10:4O0000.

N. 3

Ao art. 3. 0 1. D. \Vlll lot
tea - -, ondo se diz
50:000.3 - diga-se 11:3103.

".4

Ao art. 3. § 1. a. \\V111 -
lottea - I - supprilnam-Se,
as palavets - e S. Francis-1
Co ciii S. Jo ,) dE1-I1ey -
reduzi"do-so a verha de
10:0003 a 8:0008.

N. 5

Ao art. 3., § 1. II. \\Y11I.
depois da lettraa-
rescente so

0) SubvongEo ao curse annexo
da Escola do Minas de Ouro
Preto - 20:0008000.

NO

Ao art. 3. § 2. a. VI - 0111 1
 do 132:0003 - diga-so :1

152:000.



Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 Ober acOes

rIo setemb. 	 Orça a receita e AceresceI1tefl-Se onde conviel'Inieiaclo na Carna-
1ia a despesa; Os seiuintes 	 ra dos ars. De-
do Estado paia 	 putadrs.
0 exerciclO tie,
1899. 	 N. 10

Artigo. Flea o governo do
Estsdo auctorizado desde jo]
a niandar proceder ao le-
vantamento do estatistiea
territorial para servir de;
base ao regimen tributario,
expedinclo para esse urn as:
necessariaS instrucçOes, p0.
denclo 1 rnper multas ate 0
maximO do 500 aos infra-
etoreS do rogula rneno quo
a rcspcito fOr expeclido.

N.i6

Artigo. Flea 0 g:ovor ilo do
Estaclo auctorizado desde 0
a fazer operacOes de redito
na importania do 15:0008,
it ; j uro annual do 5 para
resgato da divida externa
ii uctuante.

N.17

Art. Flea extensive a codas as
reparticdes e funccionarios
do Estado a laculdado con-
fonda ao Presidente, conti-'
da na soguricla porte do art.
0. do lei n. 0, tie 10 do on-
rulio de 1891, podenclo re
larmar as respectiVOs regu-
larnantos, do acerdo corn as
conveniencias do sorvico pu-
htico.

N. 18

Art. A porcentageui que cabei
aos coltectores pelos deposi-
tos no caixa ocoflornica re-
cahird sabre o liquido des
entradas venificadas semes-
tra 1 monte.

1fl1a 	 III tOt::
to J:-
l:0

- -

Data

189;; de sotemb.

Assuinpto 	 An clam ento

z

155 Orça a receita e 	 N. 7
fixa a despesa
do Esrado para;Art. 3. § 2 . u. \X1 - em
o exercicio dci vc-z do - 30:000 diga-se -
1$r9. 	 40:U00 -, alterando-so as

SominaS PUS logares conve-
nientes,

N.

Ao art. 8. - aecrescente-se
o tie O06650 0 verba do n
IV o art. 2. do mesma lei
ii. 227, de 27 do sotembro
(10 1897, para pagarnenro
dos alugueis do casa em
quo fuaecionou o Senado em
Ouro Preto.

Ao art. 10 - Suppr inca-se:

Nb

Ao art. 11 - Supprirna-se.

N.H

Ao art. 20 - Supprirna-c

N. 12

Ao art. 21 - Supprima so.

N. 13

Ao art. 22 - Supprirna so.

N.14

Ao art. 27, n. 4 - em vez tie
- atnortiaactto do juros tie
sou dehito do cas:as e lotes
- di -a-se - ainortizaçtto do
sell debito do casas e lotes,
alliviados desda JO (1!) pa g e-
monte dos respectivos ,juros.

n



Data 	 A sumpto
2

z

a rio sotemb. 155 Orç i a mc eita
lixa a despes
CIO Estado par

I	 o caere rio d
189.

Iniciado na Carna-
rat 	 irs 	 rs.

dos.

— -

Data 	 Assumpto 	 Andarnento
2

898 3 de seternt. 155 Ora a ieceitji o 	 N. Ia
ixa a despesa

do Estado para
o exercieio de Art. Flea elevala a 10:00u0(0.
cot). para o vencilneilto de 1 eros,

a linportancia (los depositos
leitos na caixa ecnomica
do Estado.

N. 2O

Art. Contin ira em vigor a an-
ctor i zaçtio conti d a 11 a dispo
siç5o do art. 11, do lei n.
227, do a7 rio setemhro de
1837, para o se:vigo de immi-
graço e colonizaçiio.

N. 21

Art. Flea aberto ao got erno
credito extraoidinarjo do
:10093, pela rena— Instru
echo Publica — para occor-
rer ao pagarnentu do premio
devido ao cidadSo José Pe-
dro Xavier da Veiga, pela
publicaçiio dos e Ephemeri-
des Mineirasa, nos termos
do lei n. 126. de 11 dejuiho
de 1895, e iltirna porte do
art. 55, do regularnento
promulgado corn o decreto
ii. 860, do 19 do seternhro1
do mesmo anno.

Sala das corninissdes, 12 de so-
tembro do 1898.— Joaquim
Dutra.— Gomes do Silva.— il

 do Costa.— Bernar-
dino de Liioa.

Em 13, entrando ein terceira
discuss,-w, s5o offerecidas,
apoladas e postas conjuncta-
meirte em dicuho as so-
guintes

_109—

Andamemrro 	 O1servaç0es

EMF:\DA s 	 In i dada no Cmna-
ra dos srs. Dc-

N. I 	 put odes.

An art. 15. tuT t I UL se pel&
seguinte

As procuraçoes e substabrdeci-
ineritos licarn sujeitc s ao so!- !
to do I000.

N. 2

Ao art. 16.

Supprrrnain-se as pa1avrr
- C 05 do diviso() o demar-
ca900.

?. Accresceiilc-se n-/;n : n5o
oxcedendo a wamor tax rr do
50000.

Solo doe sessOes, 13 do setem
hro do 1898.— 1.evinclo l.a
pes.

N.3

Ao art. 3., p 1., n. XX, lo-
tra b:

Ens vez de 5 contos —diga se:i
15 contos a cada urn —, e1
em vez do — 10 conios -
di a-se - 30 contos, altera-;
dos as sommas nos logares
competentes. (Lei n. 50, de
$0 de junho do 189:1).

Sala des sesses, 13 de sctern-
bro do 1898.— 1, N. Kubi-1
techek.

N. -1

Supprima so a emenda n. 1
ao projecto n. 155.

Sala des sessOes, 13 do setern-
bee do 1808.— Joaquim Al-
vores.



Assumpto 	 Andarnento

Orça a receita e 	 N. 5
tixa o desposa
do Estado para
o exercicio deSupprimam so no art. 15,§ l.,
1899. as seguintes palavras < no

ii. -)do  mesmo paragrapho
da tabella B se larEo coin-,
prehender todas as notas do
tiespaclios em territorio mi-
folio, quer de exportaçEo,
quer de consuino, quer dc
esiocito a etaci10 dentro do
Esta€lo.

sala das sessOas do Sonado, ci-
dade de Minas, 13 do setom- I

tro do 1898.— Joaquim Al-
vares.

Ji
Data 	 0

0

18983 de setomb. 155

observaç6es

Iniciado na Can..-
ra dos sos. Li.
put a dos

N. 6

.Suppriina s3 a ernenda n. 5 do
art. 9.. 9 1. P. XX\ III.

Sala dos sessOes, 13 do setem-
bro do :1898.— Joaquim Du-
Ira.— Gonies do Silva.— Tei-
xeira da Costa.— J. Roquet-
te .- Bernardino do Lima,
(vencido.

N. 7

EMENDA AC) ART. i 00 PROFE-
(TO N. isS

Restaboleça-so o n. 4 do art.
27, o supprimida a emenda
D. 14, approvada em seguu
da discusto.

Sala das sessOes, 13 de setorn-
bro do 1898.— Joaquim DU-1
tra.— Gomes da Silva.— Tei-
xeira da Costa.—.J. Roquette.

Bernardino de Lima (von-
cido.

N. 10

SOn EriENDA A' EMT:ofA N.

Acerescente-se o in-tine
stineiite para aqu-11e qu e
nSa tranerirafla os seas di-I
reitos. S. R.

Sala dos sessOOs, 13 do set,em-1
bra do 189$.— P. Dru-I
inond.

Ii

Data 	 Assunipto	 And mento
	 Gb sec vaç Sc S

l$9 3 do sotemb. 1 5)rca a recelta e 	 N. 8 	 Iniciado na Coma-
fixa a despesa 	 ra dos srs. De-
do Estado para 	 putados.
o exercicio do EMLI)A AO ART. 8, no on0m-
109. 	 Cr0 N. 155

AcreScei1e-S0 o in-fine a
iulaiS 0 crodito do 2t:000 ,
desda jd, papa attonder ds
depesas corn aluguel da
CaSa pa pa Camara dos srs
I>putados, corn a conserva-
çtuo e custeiO do Palacio e
recoaçuoo dO SO. l'resdonte
do Estodo.

Sala ds commissOes, 13 To
setiiiliio do 1898.— Thaquim
Baton.— omes do Silva
Te ixeira do Costa.— J. 1a-
quetto—Borna1liflo do Limo.

NO

EMONItA A0 PROJECTO N. 155

-Ao art. 10 - suhstitua in-so as
paluivras - FOIn dos zonas -
pehis seguintes - no zona.

Sam 	 los commissOes. 19 do so-
tenubro do 189$.— Joaquim
Dutra.— Gome do Silva
Teixeira do Costa.— J. La-
quette. - Bernardino 	 de
Lime.



'ftData 	 Assu III pto 	 Andanjto

1898 3 do setetub. 155 rça a receita ej 	 N. Iflxa a despcsa
do Estado para
o exerciclo de ]Suhemenda oo projecto n. 155.N99.

No art. IC) - icstabe1e,:ae

Sala des sesoos do Senado, 1$
do setembro de 89$.— Go
mes do Silva.

0bsvo5

Iniciado ha deja
ra dos sjs .
pu ta dos.

- IL!—

Data 	 .\ssumpto 	 Andamento 	 0bservaceS

do setemb. 155 oroa a roeoita 0 0 -a. 10RNARO1NO DI: Lir.& Iniciado na Cama-.
tixa a despesa ptude egualmento para so ra dos srs. Do-
do Estado para consignar na acta quo votou putados.
o oxercicio de contra a emenda n. 7, por-
1890. 	 quo protendia votar pela del

n. 19, olierecida polo so.
I'. Drumond.

0 SR. PreEsluF:NTE declara quo
o pedido dos nobres Senado-
res sent attonclido.

N.12

Supprma se a ultima porte 0o
art. 	 0 desde a pa1avra

es1ahe1eci1os atO feiras o.

Sala das ses0es do Senado, 13
do setemljio do 1898 - Joa-
qui in Alvares.

Encorrada a iscuseSo, depois,
do algum debate, e proce-
dendo-so 1 votaçCio ds
emen(1as, 530 appiovadas
de n. 1, 2, 4, 5, 0, 7, 8, II,
o 12, sendo rqeitada a de
a. : e licando prejudicadas
as de no. 9 e 10.

o SR.I.ovi'sno Loors, pede
palo so consignar na acta
quo votou contra a suppres-
s3o da ernenda quo consi-
gnava verba para o curso'
annexo a Escola do Minas, e
a favor da emenda £fferecjda
pela conlnhiss3o do finanças,
restabelecendo o n. 4, do
art. 27, do projecto.

0 s. CAMI1J.0 De BR1Tio, pede'
quo so cousigne tambein na
acta quo votou contra a
ernenda quo supprimia o
auxilio ao curso annexo 3
E cola de Mines.

Ndoptado em tercoira discus-
s3o, val o projecto corn as,
oinendas approvadas a corn-
rnissbo de redacç3o, quo ob-
tendo urgencia, ollereco e
O epprovada a redacgoo final'
sondo iinediatarneute To-
volvido S Camara dos srs.
Deputados, acompanbado das
SO gu in te S

EMEN DAS

N.l

No art. 1., 5 3. Accrescerite-
so —inclusive custasjudicia-
rias.

N. 2

Ao art. 2., § 1. fl II. Ondo
so diz - illurninac3o, di-
ga-se illuminoctto e conser-
vaçtio do Palacio o suas
dependoncias, elevando-se a
rerha de 2:400$ a 10:460.

N. 3

Ao art. 3., 5 P. 	 XVIII,
lettra b. Undo so diz
50:000, diga-so I1:940.



Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 çOe

z

10933 de setemb. 155 Ora a receita e 	 N. 4 	 Iriai) 1	 C
fixa a desposa 	 Ncl C-
do Estado paral 	 putdc
o exercicio deAo art. 3.', § 2'. n. VI. Em
1809. 	 I vez do : - 132:000, fta-se

l52:000.

N,5

Ao art. 3.., § 2. a. \\I. Em
vcz de : - 30:0003. diga-se
40;000, alterando-se a sorn-
ma abs iogares convonien-1
tes.

N.6

Ao art. S.' Accrescente-se.

a) verha de 505050, d don. IV,
do art. 2. §1.- da lei n.I
227, de 27 do setembro de
1897, para pagamento doH
aluguels da casa em clue
furiccionou o Senado, ci::
Ouro Preto. b) e mais a cre--
dito do 21:0003 desde já par:'
attender Os despeas corn ci
aluguel da casa em quc
funeciona a Camara dos srs.
Deputados, conservaQEo C!

custeio do Palacio e rece
pç5o do Presidento do Es-
tado.

N. 7

Ao art. 10. Supprirna-se a ul-
tima parte desde a palavra
- estabelecidas - atO as
palavras, zonas das feiras.

N.

Ao ait. 11. Supprirna-se.

N. 9

Ao art. 15. Suhstitua-se pelo
seguinte

Data 	 AsI	 Assumpto 	 \ndamenuo 	 ()i s ervaç S e S

-

)rça a ieceita o As procuiaces e ubstabeIe-IniciadO na Carna-
Oxa a despEa cimentos ticam su ,jeitos ao ra dos srs. De
do Estado par 	 sello do 13000. 	 putados.
o exercieiO del
1899.

N. 10

Ao art. 15, § 1.' Supprima-S01
o ultinio periodo quo Ca-

meça nas palavras, no a.
V e termina nas palavras
do Estado.

N.h

art. 16:

Supprimam-o as palavras
- e as do divisEo o demar-
caçäo.

accresconte-se in fine : nEol
excedendo a major taxa del
503000.

N. 12

o art. 20. Supprima-se.

N. 13

0 art. 1. Supprima-Se.

N. 14

o art. 22. Supprima-se.

N. 15

.rtigo. Flea a governo au-
ctorizado desde já a man-
dar proceder ao levanta-
mento da estatistica territo-
rial para servir do base ao
regimen tributario, expe-

18903 do setamb. 1 ss



Assumptu-rData 	 o

N. 16

Art : o. Flea o governo do Es-j
tad 0 r uctorizado desde jI a;
fazer operaçoes do cro,liio
ra importancia do 15:000.0,
a juro annual do 5 .y, part
ressiato do div i da, exterua
II ii ctuante.

N 17

rtigo. Fica extensiva a to-
dos as repnrti0es e funeci
narios do Est:do a faeurri:I-
do conferida ao Presid

g	
ethe,

conti 10 flO seundo paito
art. ($. cia id 0. 6, de 16 do
outu bra tie 1891, podendo re-
forniar Os respectiv0 S rogu-
laineites, do occurdo co
as CUnOI11eflCj-
puOlico.

N. 1

N.21

Aatigo. Flea ab-arto ao gover-'
no o cradito extraorcUnario
do 30:000 e, pla vorba - in-
strucçtio Publica — palo 00-
c:rr r ao pagafloanto do'
premio dovilo ao cidd5o
José Iiedra \axier do Veiga,
pela publicac-3 ds <<Epic
merides Slinaiias,o nos ter-
mos do lei n. 136, do 11 de
julho de 1896, e ui tUna parta
(10 art. 55, 00 rogulaflaent)
promulg:tIo corn o decreto
ii. 06), l ie 19 tie satembro d-a
m(-smo anno.

Fin 19, tendo silo arprovodas'
esta eniondas, 0 o projecto
assin) niocli licaclo reiiietticio
polo Cumara dos irs. loopu- I
tados a sancçtio, so ] ) n. 70.

Sccionado

000 0<. 216, DE 20 no ST:TEOIURO
DO 1838

18985 do setomb.

N. 19

Artigo. A porcentagem quo
cahe aos colleetores pelas
deposites na caixa eeonomi-
cii, rocahirá sabre o liquido
dos entracias veriticadas so-
inestrulinente.

Artigo. Flea elevada a 10:0010
para 0 von cilnento tie ,jui-oo
a iinportancia dos depusitos
feitos na caixa ceonomica
do Estado.

l56'Facuita aos advo-Eni 6 de setembro, 0 reinelti-lniciado na Cama-
gados provislo I (10 d coniaiuss3o do justic-a e: ra dos srs. Do-
nados pelo Pre-1 iegislacEo. 	 I putados.
sidente do Tel-
1ouni dii Relaqolol
o oxercicio daEm 12, ô ofleroeido e vat aI
ad vocacia em' imprmirse para s-ar sub-
qualquor coinar- inettido 0 prlmeira discus-;
ca do Estado. 	 sEo.	 I

- 	 —11T=

ci ndo para esso am as ne
ssarias instrucçOes, 	 p0- 0-

dendo Hoper niultas ate 	 puado,
na axIno 00 590. as intro-
ctor es do regulamento ue
a respeito fOr expedido.

A a Jarnento 	 Obsea v• Andamento 	 I	 Oborvaç5es

loO t 3 do setemb. 155 rça a receita O	 N. 20 	 Iniciaclo na Cama-
lixa a despesal 	 1 ia dos srs. Do-
do Estado paraiArtgo. Continda em vigrr a putados.
o exercieio dei auctrizoçSo contida na dis-
1899.	 posicSo do art. ii, do 101 II.'

237, do 27 do setembro do
1097, para o servico do lm-1
migractfo e co1oniac5o.

Data 	 Assumpto
C

C:
zi

198,3 do setemh. 155 Orca a reecita 0
fIxa a despesa
do Estado pala
0 exercicio de
1899.



Data
C

19S5 do sotemb, -- dde setenTlu.

Andamento 	 ObservagoesAssumpto 	 Andamento Data Xssuinptop

156Faulta aos advo- Em 14, depois do algurn deha
gados provi s iu to O approvado em priineira
nados polo Pre-1 disdussäo o rernettido i corn-
sidento do Tr-' rnisso de •justiça e legisla-
unal da Roiacio 	 ç,-t o.

o exorcicio da,
advocacia em
qualquer comar-Eni 15, d oflerecido e lica so-
ca do Estado. 	 bre a mesa para ser submet-

tido segunda discussEo,
sendo paris ease firn dispen-
sados o intersticio o a im-
pressito, a requerimento do1
sr. Camillo d&'Britto.

15Auctoriza o govcr- Em 6 do setembro O remettido'Iniciiido na Coma-
no a coustruir, 	 is commissilo do iiistiucç10 ia dos srs. Do-
dontro da isreal puhdct quo, obtendo ur-1 putados.
urbana da cida- I gencia, o offereco o yat a
do do Minas,dois 1 imprilfiir-SO pora sor sub-1
odidcios em que l mttido it prinscira discus-I
funcconom gnu- silo.
pos escolares.

Em 12, ontra em primeira
discuss,-to, quo is encerrada
sern debte, licando a vota-
çilo adiada par bits de nu-
in cr0

Obso rvac do a

Iniciado na Cama-
ra dos srs. T)o-
putados.

Fm 16, entra em segunda dis-
cusso, que O encerrada semI
debate licanclo a votacdol
adiada par falta do ntirnero.

IENDE DE ANDAMENT')

liii 13, d approvado em pr-i-
memo discuss,-to e remetudo
is eornmssto do instxucçilol
publica quo, obtendo urgen
cia, o olici-eco e '.ai a irn-
primir-so paris ser subinetti-!
do is segundo discussilo.

Em 15, d appiovado scm dc-
bate em segunda discussiol
o lica sabre a mesa pai a sr,
submettido A torcei ra, visto
ndo tm soffido a1teradoS,j
sondo paris mm dispensadol
o intersticlO a requerirnentOl
do Sr. Kubitsclieie.

-118- 	 - -

159 Modifiea o 3u)ga
monto do trihu
nal correcciOxial

Auctoriza o gover-EJIL 6 do setenibro d remettido
no a despender 	 t coinmisso do financas.
ate a quantia do!
63:U00 Para a
c o n c  u s go doEm 14, é offerecido e vai a
abastecim e n to imprimir-se para ser sub-
dagua do distri-I mettido a primeira discus-
cto do Fans Le- stlo.
1110 S.

Em 17, entra em primeira
discussäo quo d encerrada
scm debate, ficaxido a vota-
ço adiada per faita do nu-
mere.

PF:NDE DE EDAMENTO

Iniciado na Cama
-ra dos srs. De-

putados.

1)Bd do seteilib,

Em 16, entra em terceira dis-
cussAo, quo is oncerrada scm
debate, ticando a votaqdo
adiada por falta do nu-
mero.

PENDE DE SNDAMENTO

Eni 6 do setembro is rernettido
A commissibo de justica e le-
gisiacdo.

Em 10, is oflerecido c vai a
imprimirse pars ser sub-
mettido is prirneira discus-
mo

1898 5 do setemb.1

Iniciado na Cama-
ra dos srs. lie-
putados.



Assumpto 	 Andamento 	 1, 1, serv;[çe

15 ModifIca 0 ju1ga-Em 15, é approvado sem de1niciado na Cama-
mento do tribu- 	 ate em primeira discuss50 ra dos sr,".
nal correccionaI. 	 e remettido ,t commiss90 putados.

respeetiva.

PEYDE DE PARFCER DA COMMIS-
SAO DE JUST.(A E LENISLA
çxO.

Data

ISJ5 de soteinb.

1898 T) do setemb. 169 Auctoriza 0 -over-
no a conceder
licenca a serven
tuarios do ,justi-
ça e a prolésso
res do instruccIo
primaria.

-

Andamento 	 Ohservaç5es

Iniciado na Cama-
ra dos srs, Do-
putados.

1ni do setenibro,d remettido
6. cornmisSãO do cameras
municipaeS.

Eni 14, depois do algum de-
Late, é approvado era pri-
ineira discuss5o e remmiottido
6. commiss6.o de cameras mu
nicipaeS.

Em 15, oflorecido e vai a
primir-se para sor submetti-
do 6. sogunda discuss6.O.

mENDE EE ANDAMEYTO

Data
	 Ct 	 Assu m pto

setem Dee]ara nullas di-
verses disposi-
qOes daleidale quo
orca a receila e
tixa a despesa
do inunicipio do
iuro Preto, para
o exercieio do

Em 6 do setembro 6 rem&tido
comniiss90 de requer imon -

tos de partes.

Em 9, é offerecido c vai a un-
primir-se pa pa entrar na or
uem dos traballios.

Eni 14, d approvado scm dela-
to em prilnoira discussto,
em escrutinio socreto, por 12
votos contra 2, o remettido
i commssdo de requerimen-,
tos e partes.

Em 15, è offerdcido e flea
bra a mesa pa p a ser suhniet-
tido 6. segunda discussdo,
senijo dispensados para e.-se
din a impresso e o intersti-
do a requeriinonto do Sr.
Joaquim Alvares.

Em 16, entra em segunda dis-
cuss.o, que 6 encorrada sem
debate, ficando a votaçoI
adiada por falta do nurnero.

PENDS IDE ANDAMEYT

[niciado na Cama-
ra dos srs. Do-
putados.

t-i setemb. I AuctorizJ o eover-
no thviciiro Es-
tarlo em tantos
distmictos do tor-
eec e coloniza-
i;5o, quantos fo-
reri necessarios
a exigidos polo
serviço pullico.

in 15 do setembro, d remetli- Iniciado na Cema-
to a commtss5o de egricu1- ra dos crc. Dc-
tura. 	 putados.

Em 17, ó otieroedo e vai
iroprmulil-So pra ser sub-
niettido a primeira diccus-

PENCE DE ANDAMENT

-

----- — i



PROJECTOS F:NvIDOS
P EL .

CAMARA DOS SRS, DEPUTADOS
Al)

;OWTITMIM
Em '189

E que tiveram andamento em 1898



uctoriza 0 gayer
no a ceder a
Camara Munici-
pal do Rio Nova
o predio em cjue
funcciona a ca-
deja daquella ci.
dade.

1$7 6 do juiho 103

- -
Projectos enviadospela Camara em 18970 que tiveram

andarnento em 1898

Data 	 AssumptO 	 Andamento 	 Observaçses

ii

Iniciado na Cama-
ra dos srs. 1)0-
putados.

Eu 7 do ,julho do 1897, é re-
niettido a commissio de
objas publicas.

Ent 27 do junbo do 1898,
i lierecido e val a imprimir-
se para ser submeticto a
priweira discuss9o.

Em 1. do julho, entra em
primeira discusSAO, quo O
encor ada ,ein debate,
condo odiada a votaçao por
11ta do numero.

Em 7, ë approvado em pri
meira disensto e remettido
d cominsstto respective.

Em 12, (ifereeldo a val a
impi imir-se para ser sub-
mettido a seguncla discus-
sac.

Em 18, entra em segunda
itlscusS5o, quo é oncerrada
depois do algum debate, Li-
cando a votaciio adiacta pot
falta tie numero.

Em 2, approvado em so
gunda discusshO e flea so
bre a mesa para entrar n
ordom dos trehalbos depofi
tie Linda o interstieio rogi
mental, visto n.o ter soliri
do alteraçOes.

Eni 25, entrando em tercein
dseussäo, o Sr. I'tIOIlO Fran
co futtdamenta e offerece
seguinte



Sala (las sosses, 25 do julho
do 1893. - Mello Franco. a1

Apoiada e posta conjunctaH
mento em discussSo, 6 esta
scm mais debate encorrada
e adiala a votaçso por fal-
ta de numero.

SauecioUa(Io

LEI N. 232, on 26 DC AlOSTO DE
1898

19720 do agostc

E MEN DA

115Cuncedo aos fuuc-'Em 13 do setembro do 1397, dlniciado na Cama-
cionaric's publi- devoivido Camara dos srs j ra dos srs. De-
ens, nomeadosl Deputados, aco rnpanha do do putados.
p Os t eriormente diversas emenda
ao decreto n. 8031
do 11 do jbneiro I
do 1895, lotes de Vide .Syeopse do 1897, pags.
terrenos para a 90.
coastrueç5o de,
casas na novaEm 0 do juiho de 1898, lido
Capital doEstado I o flea sobro a mesa para en-

trap Ha ordem dos trabalbos,
urn officio do Sr. i. Secre-

I tario da Camara, devolvendol
o prqjecto visto terem sido1
rqjoitalas as ernendas ao
mesmo ollerecidas polo So-
nado, corn excopco da dej
n. 3 quo fol approvada.

Em 8, depois do algumas con-
sideraqOes do sr. Reh0110
ilorta, eneerra-se a discussiol,
das emonilas, ficando a vota-j
qtio adiada por falta do nu-!
moro.

Em 26, 6 approvado corn a
ornenda em torceira discus
SilO 0 rernettido 0 commis-
s5o do rodacçilo.

Em 27, 0 offerecida e vai a
imprimir-se a redacqilo final.

Em 29, entra em discussio e
6 approvada sern debate a
redacçao final, sonde nessa
mesma data devolvido a Ca-
mara dos srs. Deputados,
acompanhado da soguinte

/.o art. 1.

Substituam-so as palarras -
ondo funccionou.. at" o fim
do artigo, polas seguintes
- em quo funccionou a Ca-i

- 1 ,211 - 	 1?7 -

Data 	 Lssumpto 	 i	 Andarnento 	 Ohservuç

iz

1897 6 do juflio 	 103Auctorizii 0 gover- 	 EMENDa	 Iniciado na Cama-
no a ceder a Ca- 	 ra dos srs. Do-
mara Municipal < Ao art. 1% 	 puados.
do Iio Novo o
proclio ein i t ueSubstituam-se as palavras -
funcciona a Ca- 0 predio em quo funccionou
deja daquella ci- a cadoia daquella cidade
dade. 	 pelas seguin 4es - Os pre-

dios em quo funecionam a
Camara Municipal o a ca-c
deja daquella cidado, Si nSo
tiver precisSo dos mesmos.
S.R.

Data 	 i	 Assumpto	 Andainonto
C
C 	 C
C 	 C

6 dejulho 	 103Auctoriza o gover-1 mara Municipal o o que see
no a ceder 0 Ca- viii do cadeia daquella cida-
inara Municipal 	 do, Si nito tiver precisio dos
do Rio Novo o inesmos.
predlo em que
funcciona a ca
deja dacjuella ci- Em 17 do agosto, tendu sido
dade. 	 esta emenda approvada Ida

Camera dos srs. Doputados,
6 o pro,iecto assirn modifica
to remettido 	 sancqiio, sob
nO!.

ObservaqOcs

fuiciado na Cama-
ra dos srs. 1)e•
putados.



LEI

1897 25 do agosto

N. 231, DE 28 LE
DE 1898

Iovogao art. 2.'
(la lei n. 11$, do 	 100. 	 do 	 , Lie
7 do Junho do: 	 utaclos.18115, quo fixcu Em I. 	 do juiho do 1898, 5
o mez do jun10 	 cilarecido e vol 1 inipt-imil'
para OS conour- 	 So para sor subilletticto S sc
sos do ,j uizes do' g unda discrso.
direito.

§ 3. 0 governo regularS, a
presente lei do modo quo no
concurso fiquo dornonstrado
nit) So it capacidade intelle-
ctual come a competencia
dos candidatos approvados e
classilicados con tbrrne o me-
recimento do coda urn.—
S R.

Sala dcs sessOes, 8 do ,julho de
1898.— V. Al. de Mello
Franco.

Appiatla e posta em conjuncta-
monte em discuss5o, S esta
eucarrada som debate e adia-
da a votaçiio por falta dc 
nunloro.

- 129 -

I	 I

Assumpto 	 I	 Andarnerito 	 I ObservaçSes

Revoga 0 art. 2. 8 1. -\s ccmarcas quo vaga : iniciado na Cama-
da lei n. 118, de l rem sero postas em con- ra dos srs. De -
7 do junho del curso, segundo a ordem das, putados.
1895, quo fixou Togas.
o mez do junho -
para CS concur-' \O concurso quo se effectuar
sos dos juizes do nos termos do art. 21 da lei
dircitO. 0. 1, Os concurrentes es-

creverão 3 theses tiradas Sa-
bre pontos designados pela
C011lw]ssao examinadora e
urna dissertaçtio corn antece-
dencra do 15 dias, servindo
os nesmos do base para a
prova oral e arguiciio entre
s concurrentes.

§ 2. Ifavendo urn S5 concur-
rente serã este arguido polo
commisso exarninaclora.

- 1T -

Data 	 Asumpto 	 Andamonto 	 I 1 hsepvjt os 	 Data
0

189720 de agosto 115 Concede aos tune- Em 11, pi'ocedendo-se i vota-1niciado na Cama- 	 25 de agosto 1'
cionarios pulL- cal dos ernendas s5o todas ra dea srs. it-
cos, nomeados opprovadas per dois terços putados,
posteriormente d-j Votos.
ao deereton.803,
lu 11 do 	 niro
de 1895, lots de Em 12. 5 o proj acto n-vamen
terrenos para a : to devolvido cont os referi-
construcçfio do des eniendas a Camera dos
easas na nova Ca- srs. Deputados.
pital do Estado.

Eni 23, tendo sido approvadas
as ernendas ns. 1 e 5,
projecto assirn iuo1i1icaio,re:
mettido pela Camara dos srs.
[)eputados S sancç5o sob n
59.

flhleCiollado

Fin 8, outia em segunda dis-
cussão por artigos. A discussho do art. 2. ó tarn

born encerrada sem debate e
aliada do mesmo rnodo a

Ao art. 1. S offerecida a so-: 	 sua votaçao.
gui nte

Em 11,	 approvado corn a
EM EN DA
	 emenda em segunda discus-

sito e rernettido S, colnrniss3o
Additte-so ao art, 1. 	 do justiça 0 legislactto.



Data 	 I	 Assumpto

189725 do agosto 121 Rvoga o art. 2.
cia lei n. 11, do
7 do junho do
1895, clue fixou
0 rnez do junlio
para Os concur
sos de juizes do
direito.

0

Fl nalmente ofiorece conforniell
o veacido e redigido para
ser submettido a apreciacto
da outra Camara, a soguinte
emenda approvada pelo So-
nado no correr da segunda
d scussdo do projecto.

Emonda additiva:

12IRev991-1 o art. .
da lei n. 118, do
7 do junho do
1895, qua fixou
o mez de junho
para Os concur
sos do juizes dc
diroito.

-130- 101,)

Andamento

Emma 20, éofierecido 0 vai a im-
prinir se para ser submetti
do tercoira cliscussão,acorn-
panliado do seguinte

PARECEk

cOlIlirliSSãO do justiça 0 10
gs1açio, a qua] fol remet-
tido para oxarninar e proco
der do accôrdo corn o art.
143 (10 regimonto do Senado,
o projecto do lei a. 121, do
anno passado, vindo clx Ca-
mara dos Doputaclos, cue-
reco o mesmo para torceira
discussão cori,junctamente
c.m a emencia additiva, of-
1erecida na segunda discus-
são, recligicla conforme o
vencido e a qual adopta pur,
consideral-a rostaurad ra
dos principios cia Constitui-
(8.0 (10 Estado ( art. 67 n. 5
o ostabelecer para o con-
curso as unicas regras e pro
vilencias compativeis cm
adignideide dos candidatos
a n)agi&tratura do Estado o
capazes de tornar o concur-
so uma realidade segundo o
pensamento do legislador
Constituinte.

E, como no § 1. de art..., do
additivo approvado pelo
Son do, Se providoncia para
quo o condurso se efiectue
nos termos do art. 2 da lei
n. 18, entondo a commissão,
para evitar inutil redundan
cia, dever propor a suppros-
são do final do art. P. do
projecto por rneio da seguin-
te emenda

Ao art. 1.' Supprirnam-so as
palavras lazendo-so o con-
curso etc .....itO final do
arti go.

Data 	 Assunwto 	 Andarnento
0
a

1897: 2 do ag:osto

Adlito-se. Art. As comarcas
quo vagarem sorão postaS
em concurso segundo a or.
dem das vagas.

§ 1. Para o concUrso, ciue
effectuar-so-ha nos termoS
do art. 21 da lei a. 18, Os
concurrentos apresentarão
3 theses, impressas, so-
bra cada uma das soguintes
materias : direito civil, di-
oito criminal, diroito coni-

mercial o thooria o pratica
do processo civil e crimi-
nal, formuladas sohro pon-
tos tirados a sorte, 15 dias
antes e organizados pela
cornmissão examinadora.

§ 2.' Alérn das theses, apro-
sontará cada urn dos con
currontos urna dissortacãc
impressa sobre ponto do sw
escoiha, tirado d'entre o
sorteados.

§ 3. As theses e dissertacão
quo servirão do base pan
a prova oral 0 arguictiO an
tro Os concurrentes, serã
aprosontadas na Socretari
do Tribunal cia Rolação at
: dias antes do designed
para 0 concurSo.

Artigo. llavendo urn sO con
curronte, será oste arguid
pela commissãO examinaclo
ra.

Ohs erva ç6 es

liiiciado na Cama-
ra dos srs. De-.
putados.

()bserv açSos

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Do
putados.



Paragraplio unico. (lualquer
dos irembros dessa commis-
iSo poclerâ arguir sobre a
dissertaçso, ainda mesmo
quando haja mais do urn
cone iirrente.

Artigo. 0 governo regulará a
presento lei, do modo clue
os condurrontes sejain ems-
sificados segundo a sua ca-
pacidado intellectual 0 mo-
ral e apresentados a escoihacut 

(IUO nSo poderà
couter mais do 3 nomes,

8aIa das comluiss5es, 20 do
julito do 19$. - Rebéllo
Ilorta. - Camillo do l3ritto.

do agostc 121 Revoga o art.
da lei n. 11, de
7 do junho do
1895, quo fixou
o mez do junho
para Os Concur
SOS de juizes de
direito.

niciado na Cama- 	 1k97 25 do 	 121
ra dos srs Dc-
putados.

—1:g -

Data 	 \ssumpto 	 Andamento 	 hservac5es 	 Data 	 o 	 Assumpto	 Andamento 	 Observaç5es

.,,

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Do-
putado s.

Revoga o art. 2. 	 1. Para 0 concurso, que
da lei n. 118, do, eflectuar-se-ha nos termos
7 do junho de 	 do art. 21 da lei n 	 18, os
1895, tine liou concurrentes apresentarSo 3
o mez do junho theses, impresses, sobre cada
Para Os concur- uma des seguintes materias
SOS do juizes de 	 dir eito civil, direito crimi-,
direito. nab direito commercial &

rheoria pratica do processo
civil a criminal, )rn1u1e tins
nbre pontos tirades S sorte
15 dias antes o or'ganizadvs
pela comrnissSo examina-
dora.

§ 2.' AlSm das theses apresen
tarS cada urn dos concur
rentes urna dissertaçito irn
pressa sohre ponto do su
oscoiha, tirado dontro o
sortoados.

Em 22, d approvado sem d
hte corn as ernenclas et
terceiia discusstio o vai
cornmisso de redacçso.

Ern 2i, S oilèrecido e sppr,
vada a redacçito line!, send
nessa mesnia data dovolvid
S Camara dos srs. Deput
dos, acompanhado das s
guintes

F MENDAS

N. 1

Ao art. 1.0

Supprimam-se as palavras
tazendo-so o concuiso.., et(
atS o urn do artigo.

N2

Accrescente so.

Art. 2. As comarcas tine v
garern sero postas em cor
curse, segundo a ordem tie
vagas.

§ 3.- As theses o dissertac5
que servirSo do base pam
prova oral e arguiçiio entrr
GS concurrontes, serilo apre
sentadas na Secretaria d
Tribunal da RolacSo ate
dias antes do designado part
O concurso.

N. 3

Art. 3.' Ilavendo urn so con
currente, serS esto arguid
pola cornmissSo examina
dora.

Paragrapho unico. Qualque
dos membros dessa commis
sSo poderd arguir soliro
dissertaç5o ainda rn e s m
quando baja mais de un
con currente.

N. 4

Art. 4.' 0 governo regularS a
prescnte lei, do modo que
OS concurrentos sojam clas-



121118971897 27 do agosto egula a nomea- 	 EMENDA	 [niciado na Caina-
ibO (10 substitu - 	 ra dos srs. Do-

tos do lentes on i	 putados.
professores dos Para sot' collocada oiole con-
Gynnasio5. 	 vier

25 (Ic agoso 121 Revoga o art. 2.
da lei n. 118, do
7 do junho do
1895, quo fixou
o moz de junho
para os concur-
SOS de juizes do
clireito.

San ecionado

LEI N. 238, DE 27 DE AGOSTOI
DE 1898	 I

silicados segundo a sua ca- Iniciado na Cama -
pacidade intellectual o mo- , ra dos srs. Do-
ra!, e apresentados a escoiha putados.
em IGta quo nRo poderdi
conter mais do 3 nomes.

N. 5

No artigo 2. dd-se o n. 3.

Eut 22 do agosto, tondo estas
emendas sido approvadas, ê
o projocto assim modilicado
rernettido pela Camara dos
srs. Deputados a sancc9o,
sob n. 62.

Artigo. 0 profesOr do musica
cc Externato do Gymnasio
Minoiro, perceherd vemi-
mentos eguaes aos do profos-1
so y da mesma matoria do
Internato.

8ala das sessOes, 12 do jul60:
do 1898.— Bernardino do
Lima.

Apoiada o posta conjuncta men
to em disdussibO, 0 sr. P.
Drumond requer o é appro-
vado o adiamento por 48
horas.

189727 do agosto 121 Iniciado na Came-
ra dos srs. Do-
putados.

1-tegula a nOmea-
çéo do substitu-
los do lentes on
professores dos
Gymnas ios.

Em 1.' do agosto,continuafldo
a discussito, dopois do orar
o sr. Icubitschek, o sr. Joa-
quim Alvares otloreco a se-1
guinte

EM EN DA

Ficam oquiparados os ordena-
dos dos piofessores do artes,
no Gym nasio aos demais len-
tos.

Sala das soss9es, 1. , do agos-
to de 1898.— Joaquim Alva-
res.

Apoiada e posta conjuncta-
monte em discussSo 	 esta,
depois do algum debate on
cerrada, o adiada a votacibo
por falta do numoro.

Em 13 do setembro do 1897,
é offorocido e vai a impri-
mir-se para sor submertido
A to ceira discussibo, acorn-
panhado des emondas ap-
provadas em sogunda.

Vide Synopse do 1897, pegs,
108.

Em 12 do julho do 1898, on-
trando em terceira discus-
siio conjunctamente corn as
emendas jà approvadas em
segunda 0 Sr. Bernardino de
Lima fundamenta e ollorece
a seguinte

- 1:34 - 	 - 135—

Data 	 p 	 Assumpto 	 Andamento 	 ObservaçOes
	 Data 	 3ssumpto 	 Andainento 	 ()1servaç5es

0

iz



Ell, 2, procedenclo-so it vota- [niciado na Caina-cOo, it approvado em tercei-; ra dos srs. Do-
ra discussito corn as ernendas putados.
ns. 1 e 2 0 COrn a offerecida
pelo sr. Bernardino do Lima,
sendo rejeitadas a do n. 3 e
a olierecida palo Sr. Joaquirn
Alvares.

Adoptado em terceira discus-
SAO, it remeitido corn as
einendas approvadas it corn-
missOo de redacçOo.

i$97 27 do agosto .

Em 3, it ofIerecida e approva-
da a re lacçao final, sendo
nosa mesma data dovo1vjdo
it Catrara dos srs. Deputadosl
acoinpanhiado das seguintes

EM EN DAS

'Ao art. 1.- Depois cia paiavra
- reitor - accresceljte_se
- 3U director.

189' 27 de agosto' 1 24 egu1a a nomea-
cOo de substitu-
tos do lontss ou
prolessores dos
(ivmnasios.

Sanecion ado
2."

AO inesino artigo 1. - Ac-i
crescente-se in line: —qua-0
do nOo lOt pessoa extranha,
ao ostabeleciniento

LEt N. 234, DE 27 DE AGOSTO
DE 1808

a

Accrescentese Reoula o accesso
I dos magistrados

Em 30 do agosto de 1807, 0
rornettido it cornmissOo do
justica e legislaçiia.

ihelado na Carna-
ra dos sri. Do-
putados,

27 do aaosto 12

Art. 4. 0 professor do musica
do Externato do Gvnlnasjo
Mineiro perceijerit vencirnen_
tos eguaes ao do professor
da mearna materia do Inter-
nato.

Em I de juiho do 1898, 6 01.1
ferecido o vai a imprirnir-so
para ser subrnettido it pri-
metra discussOo.

1 •)

Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 01 'servaçOes 	 Data 	 0	 cs sum pto
	 And am ento

	 ObservacOes
0

z

Iniciado na Cama-
ra dos sri. De
putados.

Regula a nornea-Altere-se a numer8çOo dos ar-
cOo do substitu- I tigos do prolecto passando o
tos do lentes oul 4. a 5.
professoros dos!
Gymnesios. E111 20, liJo e flea sobre a

mesa para ordorn dos trala-
ihos urn officio do sr. 1.
Secretarho da Camara devol-
vendo o projecto visto ter
silo rjeitada a einenda n. 3.

Em 22, entranclo a ernencla
em unica discussOo, it esta
depois do aigum delate en-
cerrada, e, procedendo-se it
votacOO, it a mesina rojeita-
da em escrutinio secreto
por olto votos contra nove,
sen'io o proj ecto rernettid o
corn as demais erneudas it
comrnisstio do rcclacçito.

Em 23, 0 offerecida e appro-
vada a redac;ao linal.

Em 24, 0 rernettido it sanccito
sob n. 114.

01



U

Fm 8, entrando em primeir
discussto, o sr. Mello Fran
co requer o adiamento po
48 horas.

Nao havendo numoro para
votar-se, flea prejudicado 0
requerimento e continfia a

A commissio de Iegislaçio o
justica foi presento o projo-
cto n. 129, da Camera dos
srs. Deputados, relativo it
admiss.o de fiscaes nas me-
sas oleitoraos e a votaçio a
descoherto em certos casos.

- 1:J8 -
ii) -

Data 	 C
	 \ssumpto 	 Andamento

C 	 Data	 Assumpto 	 Andarnento 	 ObservaçOes
C
	 C

z 	 C
z

Iegu1a 0 accessoEni 7, depois de lungo deila-- 1 lniciado na Coma-
dos magistrados to, d rejeitado em primeira' ra dos sr. Ho-

discusso o vai a archivar- 	 putalos.
so, officiando-se a respeito
a Camera dos srs. Deputa-
dos.

Esfaheleco o modo l E	 1 do setemiro do I 97, Iniciado ha Cama-do votaço nas, 	 remettido a con1misso de ra do srs. De-
e 1 ci coos esi,a 1 justiça 0 legislaçilo. 	 putados.doaes, no caso
de nib frmicio
da mesa e1eitu-En 1 do jul90 tie 1899,6 Or-
ral ou de ser re- forecido e vai a in1primir-se
cusada a adrnhs-1 para sec siibmettido 	 pri-
silo do fiscaes. 	 meira discuss9o.

Fin 8, entra em primeira dis-
cussio, quo d encerrada'
sem debate, ficando a vota-'
çilo adiada pop falta de flu-
mero.

Estaljelece o rnodo Determinando o paragrapholniciado na Cama-
do votacilo mis 	 unico do art. 85 da Coiisti- 	 ra dos srs. De-
e 1 e 1 cOos esta- tuiçio quo em todas as vo- put ados.
doaos, no caso, tacOes o voto será secreto,
de nio forrnaçO.o parece il conlinissio quo a
da mesa eleito- do Constituiçio a poderes
ral ou de sec re- 1 dove ser consulLada sobre
cusada a admis- 	 assumpto.
silo de fiscaes.

Sala das sessOes, 2 do agosto
do 1898.— Camillo do Britto.
- R Jiorta.

Em 1$, 1 offerecido o vol a
imprimir-so para ser sub
mettido 0. segunda discus-
sao.

Em 20, 0 rejeitado som deba-1
to em sogunda discuss,-to e
vai a arhivar-so, offician-
do-se a respeito 0. Camera
dos srs. Deputados.

18972 de a.gostol 125

897 30 do agosto 129

1 a9730 do agosto 120

Fm 11, d approvado em pri-
meira discussão o reniettido
A corn missio do justiça e Ic-
gislacio.

Fm 2 do agosto, 0 rernettido
A commissilo do constitui-
çio e podores, em virtudo
tie approvaçio do seguinte

PAR 10ER

ia a comniis10
qua devem per-
ceber os syndi-
cos provisorios
a detinitivos nas
liquidaçOes for-
çadas a fallen-
cias.

Vide Synopo do 1897, pag
116.

Em 1 do juiho do 1898, 0 of
ferecido a vai a imprimir 5
para sec submetticlo a pri
meira discussio.

1897 30 do agosto 13: Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados.

PI



-11)—

PROJECTOS ENV1ADOS
I'E L\

GAMARA DOS SBS. DEPLTABOS
AO

Senado Mineiro
Enit 189(3

e que tiveram andamento em 1898

Data 	 ssumpto I 	Andamento	 Obse ivacOes

189730 do agosto 1311 Fixa a coinmisso discussio, quo é encerrada Iniciado na Cama-
(1 110 devem per- sem mais debate, licando ra dos srs. Do-
ceber Os s\nai- adiada a votacio por falta putados.
cos provisorios do nuinero.
o defiriitivos nas
liquidaçOes for
çadas e fallen-Ern 11, procedendo-se 	 vota-
cias. ço, d rejeitado em prirnei-

ra discusso e vai a archi-
var-se, officiando-so a ro-
speito t Camara ds srs. De-
putados.
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Projectos enviados pela Camara em 1896 e qie
tiveram andamento em 1898

Data Assumpto 	 Anclamento 	 Ohservaç9es

io 27 do agosto

	

4Auctoriza o gover- 1 Ein 28 de agosto do i896, 	 [nioado in Cama-
no a conceder remettido a commiss90 do. ra dos sr. Do-
tres annos do h- 	 requorinentos de partes. 	 I put a1os.
cença no escri-
vo do orphos
da comarca do Ent 4 do agosto do 1$9, e 01

Pouso Alto, Oi10 feiecido o vat a imprimir-So
(uilhorme F. de, para ser suhinettido t pri-
Castro. 	 i ieira discussio.

Em 6, entra em primeira dis-
cussto, que é &ncerrad de-
OS (10 algurn debate licando

a votaçiio adiada por felta.
do numcro.

Em 8, approvado ein pri-
moira discussdo o remettido
A commissão do requerimen-
los do partes.

i EM 9, d offerecido e vai a
irnprirnii-'so porn ser submet-
tido a segunda discussão,
acompanhado do seguinte

PARECER

A comrnissao do requerinientos
de partes, a quo foi proseni
to o projecto n. 82, conce-
dendo uma liconqa de 3 an-
nos ao escrivito do orpbos
do Pouso Alto, Joio (lutiber-
me Ferreira do Castro, paral
tratar do sua saude, appro-I
vado em prirneira discussão,o do parecor quo passe 01 so-
guiida corn a seguinto emen-
da - onde so diz tres annosl
- diga-se : - dots annos.I

Sala das comrnisses do Senn'
do , ciclado do Minas, 9 del
agosto do 1898.— Joaquin,
Alvares, relator.— Teixeira1
da Costa.— Nogueira.

'I



92 Cqupaia os von- Elu Li, ic-pois to algurn Ic- Iniciado na Cama-
c;nientos do pro- bate CIa que tornarn jmite ra dos srs. Do-
fessora da escola os siS. Fredorico Auglito 0 put dos.
prirnarla deno- P. l)iurnond, é rejeitado em
ninada - Fran 	 prineira discusstto e vai a
cisca Iloteiho - 	 arcliivar-se, otliciando-se a
em P i tan guy, respeito 9 Carnara dos srs.
aos dos proftcs- 	 Deputados. 	 I

sores das escolas
urbanas.

T5H	 1osetemb

100Auctoriza o goverEm 11 do setembo Ile I8e(),lnjcjado na Cama-
no a contractar 	 leliettidO a cumiursutto de i ra dos srs. I)o-
o prolonganien- 	 ohias publicas . 	 putados.
to da F. F. do
Bello Horizonte
a Gonca[vos Fec- Em 2 do 0 11110 do H 98, 5
reira da cidacle' offerecido o vii a imp imir-
do itapecerica Al se pare ser suhmettido 9 pit-
cidado da For- meira discusiTo.
niga. 	 I I

i i,iik I do julho, entra em pri
mire dscussTlo, (lue di en-
cerrada sin debate, flcandc
a votaçiio adiada por falto
do numero.

Em 7, approvado c-In pri-
moire discusstto e rernettidc
9 comrnisstio respectiva.

9( 10 setemb

9218961 3 do setemb.] [niciido na Cama-
ra dos srs Do-
putados.

Em 8, 9 otTerecido o vai a. im-
p irnir-so pare sec suhmet

j tOo iT segundo discusstio
acomnpanhado do seguint

PARECER

A commissão do obras publi-
cas, a quo foi presente
projecto n. 100, da Cimari
dos srs. iJeputados, a appro
vado em prinleira discuss90

Equipara Os ven-Vide Snopse do 1897, pags.
cinientos da pro-': 125 e 127.
lessora da esco-
Ia primaria dc-Em 11 do juiho do 1893, é of
a o in in ad a - forecido e vai a imprimir-se
Francisca l3ote- pare see submettido iT pri
iho - em Pitan- meira discussbo.
guy, aos dos pro-
fessores das es-
colas urbanas.

-141 	 14.-)-

Andarnento 	 IbservacTes

Em 12.9 appravado scm deUatelniciado na Cama-
em segunla dsussiTo corn a 1 ra dos srs. Do-.
ernenda oflorecida pela corn- putados.
inissão, e flee sobro a mesa
pale entrar na ordein dos
trahaihos depois do findo °l
intersticio regimental, visto
ter apenus soifrido ligeira
mc di lie ucTio.

Em 17, entranrlo em torceira
discussiTo, e approvado sent
de50te, em escrutinio secro-
to, por 12 votos contra 2, o
remettido T commissilo de
rodacc9).

Em 18, 9 olierecida 0 approve-
da a redacçiTo dual, sendo
nessa mesina data devolvido
a Camara dos srs. Deputadosl
acoinpanhado da seguinte

aMEN A

<< Onde Sc 19 - tres annos -
diga-se - dois annos. >

Em 30, tendo sido approvada
a ernenda,S o proccto remet-
ticlo pole Camera dos srs.
Deputados s sancç3o, sob
n. 06.

Sanecionado

LEI N. 239, DE 1.0 DE SETEInRo
DE 1898

Data 	 0
	 A ssu iii pto

3
	 0

1896 27 do agosto 82 Auctoriza o gover-
no a conceder
tres annos de Ii-
cenca ao escri
viTo do orphaos
da comarca do
Pouso Alto, João
Guilherrne F. cle'
Castro.

Data 	 Assuinpto 	 Andamento 	 ObservacOes

S . S. - I,
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Data 	 Assurnpto 	 Andarnento 	 Ohserva5e- 	 Data 	 Assuinpto 	 Andarnento 	 OljservacOes

l96 10 oteinh. loO Auctoriza o goe-
no a contractar
0 prolongarnen-
to dii F. F. do
Bello Horizonte
a Goncalves Fe y

-roira da cidade
do Itapocerica :
cidade cia For-
miga.

Iniciado no Cama-
ra dos srs. [a-
putados.

:inctorizndo a governo a Iniciado iia Cain,
contrctar corn quern me- i ra dos srs. Dc-
hares vantagens ouierecer o putados.
prc . longarnento On E. do For-
ro do hello Horizonte, On
eirlado do Itapecerica t cia'
Foiiniga, 0 	 parecer que
sea 0 mesmo sul)rnettidlo c
sogunda cliscussiio corn as
seguintes ernendas

l.a

,Ao art. 1. - Suhstitua-se
polo soguinta

Artiga. Fico a Presidento do
Est,tilo auctorizado a con
tractar corn quoin meihores
vantacens offerecer e corn
as mesmas conric9es a faro-
yes estahelecidos polos arts.
1.. 2. o 3 cia lei n. 139
do 20 do luiho cia 1895, 0
proTonganiento do ramal
Iarreo da ciclaclo de Itapoce-
rica c ciclacle da Forrniaa, a
ontroucar-so na ostrada de
terra - Barra Mansa a Ca-I
tal3o.

2.a

Accrescente-se o seguinte

Artigo. Fica egualmente 01
Prosidento do Estaclo aucto-]
rizado a entrar em occOrdol
corn a Conipanhia Osto do
Minas para o alargamento:
da hitola, do 0,76 pa pa 1.,
do rarnal entre Goncalvesl
Ferreira a Itapecerica, on
tazor a desapropriacilo cia
dito ramal, podondo cedol-o
6 ompresa corn quem con-I
tractar, mocliante as condi-
c°S a favores rolativos a
unitormizaç5o da hit1a a ao
valor da transrnisso, do ac-
cOrdo corn as disposiçOes da
loi n. 139, citadas no art. 1.

I00Auctoriza o gover- 	 N. 3
no a contractai
a prolongarnen-
to da E. F. deO art. 2 . passe a art. 3.
hello Ilorizonte
a Gongalves For- Sala das commissoes, S do ju-
reira do (idlade l 190 la 1898. - C. Sena.
do Itapecorica 6 -- P. DrumonI. - J. N.
cidacle da For-! Ruhitschek.
miga.

Em 11, entra em segunda dis-
I cussilo por artigos conjun-

clarnoflie corn as emendas.

A discuss,-u) do art. I. 6 en
cerrada sern debate a, pro
cedendo-se a votaç5.o, ci o
inosmo considerado prejudi-
cado, corn a approvaciio da l
omenda suistitutiva.

o art. 2. 6 approvado
debate e bein asirn as omen-
des us. 2 e3.

Acloptado em segunda pan
passar a terceira discussgo,
lica o projecto sobro a mesa
para ontrar liii ordoin dos
trabaihos, visto ter apenas
soifrido ligeira rnodiflcaqs.o,
dispensado para osse urn o
intersticio a requorirnento
do Sr. Necesio Tavares.

Em 12, ci approvado sam de-
bate em torceira discussSio
conjunctamente C 0 m as
oinendas qua já o haviam
silo em segunda a romettido
dcornmissiio do redacçiio.

Em 13, ci oflerecida a appro-
vada a redacço final, sendc
nessa mesma data dovolvidc
it Camara dos srs. Deputados,
acompanhiado das seguinte

1896 10 sot emb.



Art. Fica egualmento o Presi-
dante do Estado auctorizado
a entrar em accOrdo corn a
Companhia Odsto de Minas
para o alargamento da bite-
in, do 0,76 para 1.", do ra-
ma! entr'o Gonçalves Ferrei-
ra e Itipecerica, on fazer a
desapropriacso do dito ra-
ma!, podendo cedel-o a em-
press corn quern contractar,
mediante as condicOos e ta
vores relatives a uniformi-
zaço da bitola a ao valor da
transmiss5o, do accOrdo corn
as disposiçOes da lei n. 139,
citadas no art. 1.

Acerescente-se o seguinte Ent 26 do agosto do 1898 é of-
forecido o vai a imprimir-se
para ser submettido a pri-
meira discussilo.

Fiu 29, d approvado depois do
algurn debate em prinaoira
discussSO e romettido a corn-
missSo respectiva.

Em 30, é ofterecido e vai a
imprirnir-so para sam sub-
metticlo a segunda discussão

Em 2 do setembro entra air
segunda discuss5.o per arti
giS.

0 artigo 2. passa a ser 3.

N. 3 O art. 1., depois do algum de
bate, 6 rojoitado.

1

- 14k- 	 -119-

Data 	 Assumpto 	 An clam en to 	 O}servccre
	 Data 	 Assumpto 	 An dame nt 0

	 OliservacoeS

C

z

aiciado na Cama-
ra dos srs. Do-
put ados.

Auctoriza 0 gover- 	 EME'cDx5 	 Iniciado na Cama-
no a controetar 	 ra dos sr. Do-
o prolongarnen- 	 putados.
to da E. F. de 	 l.a
Bello 1-forizonto
a (ionçalves Fer- 1 Ao art. 1. 	 Substitua SO P el()'
reira da cidade seguinte
de Itapecerica a
cidade do For-
miga.	 Art. Fica o Presidente do Es-1

tado auctorizado a contra-]
ctar corn quern melLores]
vantagens olierecer o coin as
mesnias condcOes a favores
estabelocidus poles arts. l.
2. e 3 da lei n. 139, de]
20 dejulho dA 1895, o pro
longainento do ramal ferreo
da cidade do itapecerica a]
cidado da Formiga, a en-]
troncar so na estrada de for-]
ro - Barra Mansa a Cata-
iSo.

2.a

100Auetoriza 0 govor-Eui IT do aosto, tendo estas I
no a contractari eniendas ' side approvados,
o prolongamen pela Camara dos srs. Depu-
to da P. F. de l tados, 6 o projecto assim
Bello Horizonte 1 moditleado remettido it san-1
a Gonçalves Far- cçSo, sob n. 0.
reira la cidade]
do Itapecorica cl
cdado da For- 	 Sanecioiiiulu
miga.

LEI N. 233, DE 27 ra SETEMBRO
DE 1898

i t,Q31 15 setemb. 102 Crda, transfere e]

ms do instru-
converte cadei-

ccSO prilnaria.

	
m 16 do setembro de 1896,
6 romettido a commiss5o de
instruccSo publica.

1896 10 setemb
	

100 1896110 sotemb

[niciadO na Cama-
ra dos srs. L)e-
p uta cbs.
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l)ats 	 Assumpto 	 Andamento 	 Ohsorvaç:es 	 Data 	 Assumpto 	 An darn onto 	 Observacses
0 0

1593,15 seteinb. 	 102iCrOa, transfera eO art. 2.' 1 tambem rejeitado,nlnicia1O na Carna-
convene cadet- sern debate. 	 ra dos srs Dc-ras 	 de instru-I 	 putados.
cç5o primaria.

Ao art. 3. so ofl'ereeidas as
seguintes

EMiIiA.S

15 setemb.1O2Crda, transfere c 0 art. 4. 	 0 approvado scm Iniciado no Coma
converte cadet- 	 dcb,te. Adoptado cia so 	 ia dos irs. Do-
ras tie 	 instru- 	 gmidla para pssar d tereol 	 putados.
cqlio primaria. 	 ra discuss5o, viii o pr jecti

con as emondas approvada
a eomrntss5o de instrucç0o
puh]ica ,

N.!

Ao art. 	 :t.• Accrescente-seI
n fine

- lina cadeira do sexo mas-
culino, no distrirto do Carmo
quo funccionará na povoa-
çilo Allianca.

- Uma do sexo masculino no
districto do Capim Branco,
municipio do S. Luzia do Rio
dos Veihas.

- [ma cadeira do sexo femi-
nino no arraial da Barra do
Caethd.

N. 2

o mesmo art. Accrescente-se
in-fine:

- [ma cadeira rural mixta nof
Alto Sern Peixe, districto of
municipio de Alvinopolis.

ala das sessOos, ? de setem-
bro do 18l8.— C. Sena.

poiadas e postas éonjuncta
ix ante em discussio, ó esta
encerrada scm mais debate a
approvado o artigo corn as
ernendas.

Em a, O offerecido e vai a mi-
primir-so porn see submetti-
do a terceira discusstuu.
acompanliad a do Sega tate

PA a act:

A comrniss5o do 4 nstrucç5o
publica, a quo foi prescnte o
p1'ojoco a, 10?, do Camaro
dos srs. Depritados, do 139.
sobre creaçtto do cadeiras do
iristruc,uio primaria, jA ap-
provado em segundo discus-
silo coin as emendas

N. 1

Ao art. 1. Sripprirna-se.

N. 2

Ao art. 2. Supprirna-so

N. 3

Ao art. 3. 	 Aecrescente-se in-
fine.

Uma cadeira do sexo rnasculi-I
no no districto do Carniol
que funcelonard na povoaq5o
aAllianqa

[ma cadeira do sexo masculi-
no no distnicto de Capim
Bronco, niunicipio do Santa
Luzia do Rio das Veihas
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Data 	 Assumpto 	 Anclarnento 	 (Jhservaçss 	 iar_a 	 Assumpto 	 An dame nto

1800 15 setemb. 102 CrOa, transfere e [ma cadeira do sexo ferninino,Jniciado na Cama-
converte cadei- no 	 rraial da Barra do ra dos srs, Do-
ras do instru- CaethO 	 putados,
cçSo primaria.

[ma cadeira rural mixta no
Alto Sern Peixe, districto e
municipio do Alvinopolis

506 15 setomb. 	 102 [ Crda, ti-austere o 	 N. 2
	

Iniciado

	

converte cadoi- 	 ra dos S's. I -

	

ras do instru- 	 putados.
cq0o primaria. Accroscento-se ao arm. 3;

e urna mixta na Colonia do
Barroiros.

E do par000r quo seja submet-
tido a terceira discuss.o corn
a seguinte emenda

Ao art. 3 	 i-/inc. Accrescen-
tese:

[ma cadeira rural mixta no
ma Nova do Santo Antonio,
no districto do S. Joo dl
Mono ;rande.

Sala das commiss(es, do se-'
tembro do 1805.— P. Dru-
inond.— J. Roquette.

ni 6, entrando em terceira
discussSo, sbo offerecidas
mais as seguintes

EMENDAS

N.1

No art. 3; Em logar do -
um cadejia do sexo mason-
lino no districto do Capin)
Branco, municipio do S. Lu-
zia do Rio das Veihas
ga-so : - unia Inixta no lo-
gar denorninado Lagoa do
Tavares, no munLipio de
S. Luzia do Rio das Vethas

S. S., 0 do seteuthro do 1898.-
Teixeira da Costa.

ala das sossOes, 6 do sotembro
do I89..— Costa Sena.

Encerracla a discuss -to, 0 ap-
provado o projecto corn to-
das as emendas o remetticio
S commissito do redacciio.

Em 9, O offerecida e appro-
da a rodacciio final.

Em 10, ó devolvido is Camara
dos srs. Doputados acompa-
nhado das seguintes

EM EN DA S

N. 1

Ao art. 2. - Suppnima-so.

N. 2

Ao art. 2. - Supprima-so.

No art. 3. - Accroscente-se
Ic /Sm

TJrna cadeira para o sexo mas-1
culino na povoaçäo denorni-
nida AIlianca, no distnicto
do Carmo

tima c-deira mixta no logar
donominado Lagoa do Taa-
res, no niuniciplo do Santa
Luzia do Rio das Voihas

-



PE L A
I ma cadeira rural niixta iia

rua No, a do Santo Antonio,
no districto tie S. Jo,--lo do
Morro Grande

[ma eadeira mixta na eoIonia
tie Barreiros.

CAMARA DOS SRS, DEPUTADOS
\ 0

Ent 17, as emendas entrain em
unica discussiu,quA d encer-
rada depois do Fi lgum deLte,
fleando a votaçä, adiada
por fa ita do numoro.

PENDE DE ANDAMETo

tnt 10, lido a flea sabre a
mesa paia entrar na ordem
dos trabalijos urn officio do
sr. l. Secreta p lo da Caniarai
dOvol yondo a emendas, vis

-to cerem sido todas rejeita
dos.

Senadke-3- Mineiro
Em '189

E que teve andamento em 1898

-

Data 	 ASUIaPta 	 -Linent 	 (ser\aç:

10 0ra, transforo e ma cad eira pai-a o sexo fe- lnicjado na Cama-
converto cadoi- 	 minino no arralal da Barra 1 ra dosras do instruc 	 do Caetlj 	 putaoo.çio primaria.

Uma eadeira rural rnixta no
I 	 Alto Sem Peix, no disti icto

e r1unicpio tie Aivinopolis

189615 setomi.

PROJ[(TO LNVIXI)()



- -
Projecto enviado pela Camara em 1895 e que teve

andamento em 1898

Data 	 Assumpto 	 An dame n to 	 Observacoes

)nco!le liceiiça a 1 Em 2u de agosto de 1896, foi
diversos serven-i tpprovado em segunda (Us-
tuarios do jus- cuss10 e renietticlo a coot-
tiça. 	 misso do recuerimentos do

partos.

15 dejulbo 	 39 lnieiado na Canto-
ra dos srs. Do-
pudados.

Em 4 de agosto cle 1898,
olTerecido e vai a imprimir-
so para ser submettido a
terceira discussilo.

Em 19, é sem debate rejeita-
do em terceira discussão,
em oscrutinio secreto, por
doze votos contra urn, e vai
• archivar-se, ofilciando-se
• respoito a Camara dos srs.l
Deputados.



PROJECTO ENVIADO

1 A 11 -V 	 IIS. UE1tiXüu
AO

Senado Mineiro
L ( ) e/14-a 	 1 -

e que teve eidamento em 93
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Projecto enviado pela Camara em 1894 e que teve
andarnento em 1898

Data

82I do junho 29

Assumplo 	 Andamento 	 Observaços

Deioga a parte dosEni 22 do juiho de 1891, 6 re- Iniciado na Cama-
arts. 17 e 30 da inett:do a commiss8o do in- ra dos srs. De
lei a. 77, do li 	 struccdio publica. 	 putaclos.
do dezembro do
1896, que estabe-,
1 e c o dilierença Eni 20 do agosto do 1898, 6
do vencirnentos cilerecido e vai a imprirnir-
para os protès- so para ser submettido t
sres do desenlio primeira discuss6o.
o musica das
Escolas Normaes
o Extornato do Em 29, 6 approvado 3in do-
:;ymnasio iinei- 	 l)ate urn prilneira discuss'-10
ro. 	 e reniettido 6 cornmnissão

respectiva.

Elan 3,olorecilo e vti
iIIipiUlir-SO pra 5cr
inettido 6 segunda discus-
sao.

Em 1.' do seternhro, clepois
de algurn debate, 0 rejeita-
do em segmi ida discussäo a
vai a arciuvar-se, odician-
do so a repHto a Camara
dos srs. Deputados.



PARECERES NUMERADOS



Assuinpto	 Andamento I 	 ObservaçesData C

189825 do junho Da e ommiss5o do
Co ii s tituiçAo e
pocleros.

I A cominissbo do constituiçSoEin 25 do ju
e poderes, em vista dos do nlio do 1898, vai(
cum'-ntos quo instruirani o: a impi'i mi r•s e
pedido de licsnça feito pe10 pars entrar na
Sr. senador Manoel 1gn:ci1 	 ordern dos tra-i
Gomes ValladSo, 	 do lare 1 bathos.
cer que seja the concedida
por 30 dias.

Em 30, entra em
Sala das commissOes, 25 do ju d seuso e é

nho do 1898. - Camille de i ' prrovado scm
I3ritto. - Necesio Tavares. : debate.
V. Al. Mello France.

- 1U5 -

Pareceres numerados

1898 25 do junho	 2A commissTh do constituiçTioEin 25 do unho,[ Da mesma com-
e poderes,em vista dos ducu 	 vai a imprimir 	 missao.
mentos (1 11 0 instruirani 0 pe- 	 so pira entrar
dido de licença feito polo sr. 	 nIt orlem dos
José Bnto NoguPir1, 0 de l trabaihos.
parecer quo sja-1he conce-
dtda par 30 dias. 	 i	 I

Sala das cornnh i ssOes, 25 de
jituho de 1898. - Camillo
de Butte. - Necesio Tava-
res. - V. M. do Slello Fran
Co.

Fin 30, entra em
d SCUS') 0 e ap-
provado sem do
bate.

189825 de junho 21A commiss5o do COnStitUiçiioEni 25 do junho,I
o pothres, em vista dos do vat a in1primir-
cumnto quo intriiiram ol Se Para entrar
pe hUe do liconçi feito polo na ordem dosi
ar. senador Joaquin José de irobaihos.
Oliveira Ponna, 0 do parecor
quo seja-Ihe concedida per
urn mez. 	 Em 30, entra em

discussSo o 0
Sala des commissOes, 25 d 	 approvado sem

•junho do 1 u 98. - Cmillo 	 debate.
do Britto. - Necos o Tava-
ros. - Mello Franco.

Da mesrna corn-
rnisatio.



Data
ci

l925 do Junho

Asumpto

Parece, p015, tue o project')
do sr. senad r M-ll- Ft anco
dove sor sulmettilo a pri
meira discussto, secundado
poles alevantaths into dos
das representacDes munici
paes.

Andamento ii	 ObservaçnesObse rvaç 00
rJ,
0

8
z

Da conimissibo (10
C o n stttuiço 0

odere s.

discusso e é ap-
provado sem de-
bate.

a1a das onminiss6es rS de
junho do i8tr.— Neceso Ta
vares, vencilo.— Caimilo do
l3ritto.— Mello Franco.

Sala (las eommisses, 25 do ju-
nho do I80. - Camillo de
Britto. - Neceio Tivares.
—V. M. do Mello Franco.

A conimiss3o de Constituiçäo
e poderes, em vista dos re-
presentacOes dirigidas ao
Senado pelas comaras mu-1
ncipaes de Bom successo.i
do Caldas, da 1iaagem, do'
Monte Santo eli Ub-rabnha,
sibre a aposentadoria dosj
empregados piihticos, d do
pat ecer que sejam e las, con-
junctamente rum o projecto
do Senado, n. 129, Attendi-
das na discussão.

1s98 23 do julho 	 M

Fni 25 do junho, Da niesma corn
vai a Impritnir- 	 missibo.
so para entrar
na orlein dos
trahaihos.

o art. 121 da Constituiçio fa-
culta a rethrnia da Cunsti-
tução par iniejatjva do qual-
quer das Cimaras do Con-
gresso on da maioria das
cameras municipaes.

1891, 12 de agosto
[ma vez proposta par urna

terça parte dos memibros do
Senado a reforma do art. 104,
ain Ia nao foi sujela aos
tramites das 3 discusOes.

- 1d7 -

Data

8

I80S25 do junho

Assumpto 	 Andamento

A co111misso do ConstituicoJEin 25 10 junho,
o pod-res, em vista dos du- vai a imprimir-
cuinentos quo instruirarn 0 so para entrar
pelido do lieeaça feito polo , na ordern dos
sr. senadorJoaquim Antonio trabaihos.
Games da Silva, 	 do pare-I
ocr quo seja-Ihe concedida1
por 30 dias. 	 Eni 311 entra mu

1S8 1 25 do iunhol
A commissibo do ConstituicibolErn d do juLio. 'Da commissAo do

o poderes, tendo oin consi i vai a imprimir- 	 C o n stituD3o 0

deiec0o o requeririento do 	 so pare entrar l poderes.
Sr. senador Manoel Ignceio na ordem dos
(omes VaIlad3o, apreseolan-1 tralaihos.
do ettestamlo melico igal o'
requererido prorigaçbo da
licença em cujo goso se oeba,l Eiu 3, eutra em
o de patecer quo eja tiiscusstw e ap-'
mesmaproregadapor30diass .1 pruvado sern do-

Late.

Sala das cominissnes, 23 do
,julho do 189$.— V. M. Al
Franco.— Necesmo Tavares.
- Camillo (10 Britto.

A counmissiio do constituiçoEm r do iosto, Da mesuiia
o poderes fri presente a pc- mi a impriwir- inissibo.
tiçibo junta do exm. r. se- se para cutrar
nador Joaquim José do 01- na ordem dos
veira 1cnna, pedindo prorol trahaltuos.
gaçibo par 40 dias do 1iceuiça
em cujo goso so ache.

C0111-



91 Capital pedern corn remuno
1'ario ailicronal a seus or-
vicos quo ilie sejain Identl-
cos favores coneodidoS c mo
o Ibreni sos empregados es
taoacs, isto 6, a CCflCOSSOO
do otes gratuitos nit floYji
Capital, S do parocer cue
dove sorindeferlia sernellian
I c pre', enciko, quo näo so bit
scbt na tel.

1898 3 do agostol Enit 16, 6 appro-IDa comnoiss1.0 do
vado sow debate r e q uerirnentos
em es ecu ti nio do partes.
secreto,por una-
nimidamle do vo-
tos o I ai a or
cimivar-se.

Sala das commissOos do Sena-
do, cidride do Minas, 3 de
agosto do 189$ - Joaquirn
Alvares, relator.— Ferreira
Alves.— Costa Sena.

189813 do agosto corn-Da eommrssao to
req U en menm,os
do partes,

3 do agostol
SA comrnissTh do requerinien- Em 3 cIa agosto,

tos d pa tos, a qul 6.1 	 vol a Imprimir-
presento 0	 requcrimentol so paPa entrar
dos om pre gados riposontodos 	 p a ordein dos
Fraricic (irrcalves ds Ne 	 traliaihos.
y es a outros, om quo pecleni
2 l (it os do tar-ron s a cads
Uffi ratumtoirento no C:1[,1 Em 16, é appro-'
tal (nov), é do porecer quo 	 vato sern debit-,
nil) deVmlIII soc rttolldl(lS 	 to ein OieIULlUi0
Poe Sol- illegal a protenao 	 nio ecreto, pci
dos suppireantes. Un niwihode do

VOlOs, C v&i a'
ar CIIIVOF a.

Sala da commiseSes do Sna-
d , cijamle do Minas, 3 de
sgosto do 1°98.— Joaquin
Alveres, re1tor.— Ferreira
A1vo.— C. Sena.

lolA commiss5o do requerimentosEfl1 3 de agosto,Da mosma
de port s. t qual tot pr esim- vai a impnlmmr-[ rniss1.o.
to o requerimoutO tie Alice 	 se para entrar,
do Yiconte Martins Junior e na ordem dos
outros empregalis oa Re e- trabaihos.
boloria do MinS na Capital
Fedorrl, em quo pd& ni o
augmento nos seus vend Em 16, 5 approva
mentos, S do arecer quo do sern debate,
nflo deveni sen att ad dos a em escrutinro so-
vista 're ostado fluraneriro 	 creto, por
do Estado, quo r( elmn a ninuidade de vo-
eConoin iaS. 	tos e vat a ar-I

diver-se.
Sala das commiss5os d° Semi-

do, cidado do Minas, 3 do
agmsto do 189$.— Jo qim
Alvares, relator. - Ferreira
Alves.— Costa Sena.

- I6 - 	 - Pill -

Data 	 Assumpto 	 Xndamento 	 I )isorvaç5cs
	 Data 	 As sum pto 	 Andarnento 1 Obsorvaçtles

U
z

18982 le agostol 7E attendendo aque continuamEm 4, entra emWa C0mmisso do
O q motivos polos quaes ihe discusio, quo d Consti tui ço e
fOra concedida a iotèrida li-1 oneerrala 	 Seni	 poderes.
cenqa, é a comwissão do pa-i deb,te. ficando'
recer quo sqja delerido 0 	 a vol aço adia-
pedi.Io do proiogacSO.

	

	 i cia por lalta do
flu (nerO.

Sala das comndss0s. 2 del
agosto do 1ti$.— V. M. del Em 5, proceden-
Mello Fronco.— Camillo do ! do so a votaço,
Bvtto. 	 a pprovado e

viii a archrvai-
se.

1898 3 do agosto i	9 1 A comrnissio do requerimentosEui 3 do agoste, Pa mesma corn-
de panes, a qual li presen I vai a imprii-nir- I missäo.
to o requerimento em quo so lari entrar1
Javmo Bretas Rhering e ou- na orlem dc s
tros empregados da Conimis- tnabaihos,

I 51.0 Constructora da Nova

1898 3 do agosto 	 11

S. — 2-2

A eomnl 1 sso do requeri men-
tes do partes, S qual for
preseirto 0 requerimenlo do
professor da cideia do Ouro
Pieto, JoIn Ferreira da Sil-
va, em quo pede sejum seus

Emit 3 do agoato, Da inesma corn
vat a impnimir- miss1.o.
so Para entrar
na crdarn dos
trahaihos.



Asumpto

13 vencimontos em 50 • 1 . , 6 do
parecor quo n go dove ser
attondido per nile conipor
tar o nosso estado financoiro
augmento do despesas.

Data

8983 do agosto

Andamento Oh serv aç e s

Do commissäo do
r e q ueriineiitos
do partes.

FdIL 16. entrando
cia iisuss5o, 0

1. 1>riinnd
fund iflenta a
ofl.roce a so-
guinte

EMENDA

) Congesso dol
Estado do Minas:
Oeraes decreta

rt. P. Eica ole-1
vado a 9:008 o
veneimento del
i lieo U roi ro dal
liereledoria di'
Capital Fedoral.

Art. 2.- Revogani-
so as disposi-
coos em contra-
jo.

Solo dat sessOes,
16 do agsto do
1898. - P. Dru-
inoud.

Apoiada e 
postalconjilflCtan onto1

em discuSSiO,
dopois do algum
del) ile, o sr. Pre-
silento doc1,tra
quo. n S termos
do art. 08, do
Rogiin-nto in-
terno, a Mesa1
niti podia accei-
tar a emenia
offe'ecil-t polo
niche senador,
ins q uo uma
voz accoita,

- 17 - 	
—171—

Data

z

1808  do agosto 11

Assumpto 	 I	 Andamento I 	 01servac6es

vencimentos ecluiparalos aosIEnI 16, é approva- Da cornmissäo do
dos profèssi es ui1anos, 61 do scm debate req ueritnontos
do parecer que n5o seja at- em escrutiniose- do partes.
terolilo 0 poticlonario, por 	 creto, por Uiia
sec o seu trahalho e respon 	 nimidade do ye
sab1idades merlores. 	 tos e vai a ar-

chivar-se.

Sala dos conimissOes do Se
nab, ci lade do Minas, 3 de
ago4o do 1898.— Jaquim
ADores, re'ator.— Ferreira
Alves.— Costa Sena.

A cominiss5o de requerimentos
do partes, a quil foi presen-
to o r querirn nto em quo 
portoiro do S-eretaria do In-
tenor, Francisco Gonçalves
da Costa 1 eel. peclo augmon-
to do seus vencimentos, é
par000r quo no qja atten-
drdo seu pedido pur ser o
emprogido reinunerado con-
Yen ioiitemen to.

Sala das commiss5es do Sena-
do, cidado do Minas, 3 de
agosto do 1898.— Joaquim
Alvares, relator.— Ferreira
Alves.— C. Sena.

A commisso de roquorinien
tos do partes. a quo toi pri-
5 (:nto 0 requenimentu do the-
soureiro do Rerebedora da
Capital Federal, Augusto b
Almeida Magalhes, em quo
pede 0 augmento do sous

Solo das commissOes do Sena
do, cidade do Minas,:?
agosto do 1S9.— .Joaquini
Alvaros, relator.— Ferroira
Alves.— C. Sons.

1 498 3 de agosto 	 13

I 898 3 de agosto 12 Em 3 tIe agosto, Da niesnia com-
a imprimir I fliiSSo.

So para entrar
no ordem dos
trahaihos.

Eni 16, ó approva-
do seiii debate,
em escrutinio so-
creto, por una-
nimidade do vo-
tos e vai a ar-
chivar-se.

Em 3 do agoato,Da niesma rorn-
vai a imprimir- missbo.
so para ontrar
na Orcioni dos
traballios.



Data

898 3 do agosto1 131

Data

3 do agosto 15

As sum pt a An dame nto Obsorvaç5e

consultava a Ca-
sa SI acliava so
a mesma corn-
preheridida ou
nao na disposi-
çao do citado
art. 208.

Da comrnisso do
requ e rimentos
do partes.

Consul'aia Ca-
sq., responde of-
fi ri;vtj earn e 7z-
le ).

Encerrada sorn
mais debto a
discussito, 6 ap-
pr va 0 0 pare-
cer, 0 qual vai
a atchivar-se. 1898 3 do agosto

	 161

A cornmisso do requorirnen
tos do partes a que foi p o-
sente 0 requerimonto do Jos6
Pedro do Oliveira o outr S
auxiliares Jo ch-fe dos otfici-
nas da Imprensa Official, em
quo pedern augniento do seus
ordenalos, 6 y e parecer que
no devern ser attenlidos.
por importar augmerito de
despesa, o quo näo convdrn.

Sala das commissOes do Sena
do, 3 do agosto do 1898.-
Joaquirn Alvares, relator.—
Ferreira Alves.— C. Sena.

1898 3 do agosto 	 14 Eni 3 do agosto, Da niesma coil-
val a impi-imir- rn issito.
so para entrar
na ordeal dos
trabaihos.

Em 16, 6 appro-
vado sem deba-
10, em ecruti-
nb screto por
urianimidado de
Votos e vai a ar-
chivar-so.

- 172-
	 - 173 -

Assumpto
	 And a mento

	 ObservaçOs

cimontos, 6 do parecer quelEm 16, 6 appro- Da cornmisso de
nao dovew ser attendidus vado scm deba- requ e rimentos
por nSo cinvir absoluta(uen-I te e in escruti- 	 do partes
to augrnefltor a despesa co nio secreo por
Esiado. 	 unanimidado do

voos e vai a
archivar-m

ala dos cornnisO c s do Sena-
do, cidado do Mina, 3 oo
agosto do 1898 - Joaqunu
Aivares, re tor.—Ferreira
Alves.— C. Seua.

comniiss5o do req uerirne fl E ifl d do 9gosto,1Da mesma corn-
tos do pa! tes a quo ful pre I vat a imprimir 	 rnissii0
.e lite 0 requermontO d- 	 so para enirart
congregaco dos profess res ni ordem dosl
o nestros oo L y e-u do Artes trahallics.
o Officios de Diaml1afltfla, Cu
quo p0-h-ill una subvencau
ao CO-]-,es , 6 do parecer Em 16, 6 appro-
quo seja erhivado, visto pt vodo som dcba-
tor sido ttcn!iida sua pc- to em escruti-
tonç5.o em tempooppor 	 1110 socroto por
tuno. unarilmidado do

v tos e vai a ar-
cliivar-se

Sala das commissOes do Sena
do, cidado do Minas 3 do
agosto do 1898— Joaquini!
AlvareS, relator.— Ferreira
Alves— C. Sena.

15A commiss5o do requerimon-
tos do partes, a quo ti pre-
sonte o requerimonto do!
Lurenço Perez e outros em-
pregados serventes da E cola
do Pharrna y ia, em quo p8-
dem augmento do sous ven-

Em 3 do agosto,'Da mesma
vol a imprirnir- misso.
So para entrar
na orthm dos
trabalhos

A commissã1 do roqilorirnen-
tos do paite, a quo tom pie-
sente o repuer monto d dr.
Iz dro Pereira deAzevelO,
juiz do direitu do Tur' o pe-
dindo urn anno de liconca

Eni 3 do agosto, Da mesma corn-
ai a implirnir
	

III i's

so paia entrar
na ordern dos
traballios.

1898 3 do agosto corn- 	
I 89 113 de agost ) L



18981 4 do agosto18
Lie mesnia corn-

n-u i ss9 u.Da mesma com-
m isso.

1898:3 do agosto Em 4 do ctgosto,
vai a impri mir-
so pard entrar
ila oidein dos
trahaihos.

1ni S do agosto,
vai a imprmir-
so para entr,ir
na orlorn dos
trabaihos.

Em l, 0 appro
vado scm debate
per es ecu ti nb
secreto per 13
rot s contra urn
o vat a arch-
var-se.

Em 16, 6 appro-
vado sern deba-
te, em escruti-
nio serreto per
12 votes contra
2 0 Vat a etch-
var-se.

OA conitnissLo do requeriuien-
tos de partes, a one foi p e-
sente o requerimento do
Maneel Gon- I'. es l-'oreii a
da Costa e outr(s emprega-
dos du linprelasa Official, em
quo pedem a concessOo do
lotes na nova Capital : a de
parocer quo sei' archiaio c
requeniluento em vista do
lei n. 231, do 28 do julho
proximo passado.

Ia das coiiimissOe.s do Sena-
do, cidacle do Mites, 4 do
asosto do 1898.— Jaquini
Alvares, relator.— Ferreira
Alves.— Cista Sena.

commissLo do requerimen-
tos do panes, a quo foi pro-
smite o requerimento do
He culano Ramos, em clue
pocle privil-gio exIusivo
pra oxporaqa) di mica, é
(10 p irecier quo no dove ser
conce lido per eoistituir urn
moreipolie, quo deve sec hbo-
li4o do v z do nossa leis, e
O contraro eos principios
republicanos.

Sala das commissOs do Sena-
do, cilade do Mins, 3 de
agosto do 1898.— Jeaquini
Alvares, relator.— Ferreira
Alves.— C. Sena.

1 a9814 do agost(
19A crnnmissLo do requorimentos

de parte, a quo foi prosen
to o requerimento de Angus-
to Parita1e,o, em quo pede
ser pago do seusvenciinen

Eni 3 do agosto,Da mesma c011i-
Vai a imprimir- miss9.o.
so para entrar
na ordem dos
trabaihos.

183$ 3 do acostc

-1-115-

Data 	 o
CD

898,3 do agostol 19para tratar do sua sonic,
isto em 21 0 do agesto do 1896,
6 do parocer quoso ja cc-
chivaio o requorlineuto por
não ter mats razo do sec.

Sala des cornmissiies do Sona-
do, cidaclo do Mines, 3 do
arosto do 189$.— Jciquiin
Aivares, relator.— Ferreira
Aires.— C. Sane.

Em 16, 6 appro-De comrnisso do
vado sent 	 -ba- r e q u orimentos
to em escruti 	 do partes.
nio seerAo port
unanimdade de
votes e vai a
archivar-se.

tos no tecipo em quo etove
suspenso, e depois demiti i-
do, no tempo aind a do to-
girnen pa'sado, ë do parecer
quo seja indet'ericio o i eque-
rinento, per nito ter funla-
mento quo 0 justiticjUe.

'ala das commissOes do Sena-
do, cidado do \1nas, 3 do
agosto do 1898.— Joquim
Alvares, no aoi .-- Ferreira
Alves.— C. Sena..

Fin 16, T eppro-! Da commissLw de
veclo depri de req u eiirnentos
al gum &bate,j do paites.
em es eru ti nio
secrete, por 121
votos contra 2
e vai a archivar-
se.

-17,4 -

Assuinpto 	 Andautento 	 OhservacOes As sum pto 	 Andamento 	 I	 ObservacOesData

18983 le agosto 	 17

21A commissuto do requorinontosFI4i 4 do agosto,Da uiesma corn-
do pai tes, a quo lot p esen vat a iniprimir-: misuo.
to 0 requerimento do Tleo I so para entrar,
phulo JusO Maritiho, e outnosj no ordern dos
residentes na c dale do PaYA,l trahaihos.
em quo podem o auxilio do



21 de 2:0)03090 para a constru
cçlo do hospital do 3aridad
na memo cidale, d do pale
cer que n)io devein ser at
tendtdo q em seu pedido pa
nSa comportar a cofro esta
doal despesas extraordina
rias.

189814 do agosto -Em 16, appro
vado som deba-
te o vai a archi-
ve r- so.

Da cornmissäo do
r e q U erimentos
de partes.

1898 4 do agosto

Sala dos comrnisOes do $ena
do, cidade de Minos, 4 d
agoio do 1898.— Joaquin
Alvares, rela'or.— Feireir
Alves.— Costa Sena.

Sala das commissOos do Sena-
do, 4 do agosto do 1898.-
Joaquirn Alvares, relator.—

j Ferreira Alves.— C. Sena.

001898 1 de agosto Em 4 do agosto,
viii a imprirnia
'e Para entrar
na ordern dos
traha11os

)a mesma corn-
missSo. 1898 4 do agosto

LTtn 16, 6 appro-
vado sem deba-
te, em escruti-
ala seoreto, par
ii aninaid de do
votos e vai a
aichivar so.

A comrnissSo de roquerimen
tos do p it s, a quo foi pro-
sente o requertnieoto d
Fr,ncico Julio Hrnrque Ma
lard, em que p-do a ilupres-
oSo do o I-tvita do Juris
prudn cia a, publicacao men
sal do arestcs do Tribun
do Reiaçbo, fl L Impren a Of
ficial, roediante certas con ii
çOe, 6 do paroc-r quo seji
o a]esma oi chivado pr sei
o requaimento do 3 de in
nho rn 1895 e n5o ter oppr
tunidade nesta data.

Sala das commissOes do Sena
do, cilade de Minas, 4 d
agosto do 1893 - Joaquin
Alvares, relator.— Ferreirt
Alves.— C. Sena.

24A cornrnissSo do requerimontos EIII 1 do agosto,Da mesma corn-
do partes, a quo foi prosen_ I vai a imprimir- 1 iuiiSsSo.
to o requerim onto d artista' so para entrar
Emilio Rouode, em quo pedo na ordem dos
quo 0 Congresso iho corn pro o trabaihos.
quadro commernorativo da
inauguraq5o da ostatua Tira-
dentes, ó do parecor que seja Em 19, appro-
arcliivado o roquorimonto vado scm deba-1
por sor do 26 do ,junho de to, em oscruti-
1394, e nSo ter inais oppor- nio secrete, porl
tunidade. 	 unanirnidaclo do

votes o vai a
archivar-se.

Sala das commissOes To Sena-
do, 4 do agosto do 1898.-
Joaquim Alvares, relator.—
Ferreira Alve-.— C. Sena.

4 do agosto18981 Em 4 do agosto,Da rnesrna corn-
vai a imprirnir- rnissSo.
so Para entrr
na ordeni cbs
trabaihos.

4 do agosto
:231 A  commissiio do requerirnon-

tos do partos, a clue fol pro
rente urn rquerimento dc
padre Antonio Sares Diniz,
e outros, em que pedern c

25A cornmissSo do requerirnen-Eni 4 de agosto,Da mesma coin-
tos de partes, a quo fol pro- vol a imprirnir-, rnissSo.
sente a roquerimento do \1	 so Para entrar,
fons Barges Campos, prosi-I na ordern dos
dente do conseiho districtall trabaihos. 	 I

- 171; - 	 - 177 -

Data 	 I
I 1) 	

As su mp to 	 Andamento 	 Ohservacsos 	 Data 	 tssumpto 	 Andamento 	 Observaes

Da corninissSo do
r e q it erimentos
do partes.

23 auxilio do 4:0013000 para se Eni 16, e appro-
completar a odiiicaqfto de vado sern deba-
urn tomplo no arraial do: to e vai a arch-
Onca, 6 do parecer quo näo 1 var-se.
podem ser attendidos, por
ser contra as disposiçoos da1
ConstituiçSo do Estado, soul
pedido. 	 I



_178-

\,nd a tO en to OhseracJes

I	 Data cc

0

Ass ump to

-179 -

Data 	 I 	 AssumptO

HI
Andarnento 	 Lservaçes

25 do Espirito Santo dos Pei- Em 16, 0 appro-
xotos, o outros cidadEos, peJ vado corn deba
diudo auxilio para a con- to e vai a arch-
strucpão de uma coca para o var-se.
conseiho districtal, 0 de pa-
recer ciue nJo póde ser attenH
dida someihante
mento.

1934 tie agosto Da cornrnisso do
	 1$94 de agosto 27

requerimontos do
partes.

Sala das comrnisses do Sena-
do, 1 do agosto do 1895.-
Joaquim Alvares, relator.—,
Ferre i ra Alves.— C. Sena.

ISO", 4 do gostoj

J6'A commissit: do requerimon- Em 4 de agosto
tos tie partes, a quo foi pre- vai aimprirnir-
sente 0 requerirnento do' so para entrai
professor Joäo Joaquim Re- na ordem do
zende Quintilo, em quo pedo l trabaihos.
a construccito de ulna casa
para escola, ê tie parecer
quo nito pOde sor attendidoEin 16, 0 appro-
semeihante pedido, ficanclo' vado scm deba-
arebivado oste. 	 I to, em escruti-

nio cecreto, PCI
unanimiclade ,d

Sala das commissOes do Sena- votos e vai a ar
do, 4 do agosto de 1898.— I chivar-se.
Joaquim Alvares, relator.—'
Ferroira Alves.— C. Sena.

808 4 do agosto Da mesma corn-
in i salle.

29198914 dc agosto
Da inosina corn-

mis sito.

A cornrnissbO tie requerirnen- En' 4 do agosto,Da mesma tom-
tos do partes, a quo foi pro- vat a imprimir- 11 misdo.
senle o requeri nento do Joa- so para entrar.
qUim Antonio Mendes, pre- na or 4cm d o s
sidonte do conseiho distri- 	 trahalhos.
ctal do Campo Mvstico, em

1808 1 4 Co ag(sto 27A c nrnisstto do requerirnentos'E'n 4 do agosto,
Jo partes, a quo presfol enro l vat a imprimir-

I o requorimento em que ol so para entrar
padre Antonio Augusto do' na ordem dos
Assis e outros pedem a sub- traijaihos.

vncllo para urn ExterflatO Ent 16, appro-l)a coiiisllo Jo
do instrucdllo pubhca na ri- , vain scm tieha- requerimontos b
dade do Pouso Alto, é do pa- to e vai a ar-I partes.
recer quo o estado flnancet-t dhivar-se.
ro do Estado nao permittel
aetualmeilto augmento de:
despesas.

Sala das cornrnissrOS do Sona-
do, 4 de agosto tie 1898.-
Joaquim AlvaroS, relater.—
Ferreira Alves.— C. Sena.

28 1 comrnissbo do roquerirnefl-IE 11 4 do agosto,Da mesma corn-
tos do panes, a quo foi pro- vat a111155ll0.

sento 0 requenirnento 0111 se pala entrar
quo Ismenia dos Santos, di- na ordeal J. o s
rectora da Companhia Thea 	 trabaihos.
tro das \ariodades, pede di-
versos favores ao Congrssso,
é do parecor que seja arch- Em 16, 0 appro-
vado o dito requerirnentO vado cern deJa-
por ser do 10 do maw do: to, em oscruti-
1891, e nao ter maic oppor- silo seeroto, por
unidade. 	 unanimidade tie

votes 0 VO j a
ardhivar-so.

Sala das comniiss0es do Sena-
do, 4 do agosto do 1898.-
Toaquiifl Alvaros, relator.—
Ferreira Alves.— C. Sena



ii4 do agosto 21898

1898 Pa ni€sila 00115-
ml s sLo,4 do agostOj 32

1898 4 deae'to wn1

A commissLo do rocuerimon- Em 4 do agcsto.
tos do parte,a quo fol pro \ a' a imprirnir
sente 0 roquori menlo do vi- so PIrR entrar
-ario Antonio da Circumci- no ordem dos
s0o Rosa e outros - edcdo a trabalbos.
construccLo do WillS pnto
sobre o rio i'raeiaha, rio
districto do Antonio DiasEmn 16, i' appro-
Ahaixo, Ode parocer quo seja vado seas deba-
0 meSino arclivado. por sor to o vai a or-
do 8 do jun90 dc 1893 o tor chivar-se.
perdido opportunidacle.

30A conhinissPo do requerimen- Em 4 do agosto, La me, sme
tos (10 partos, I que loi pro- v ai a imprirnir- 	 misslo,
sento o re q uerirnonto do Joa- so para ontrar
quirn Caldino (ornos. pe-iin-j na ordem dos
do urna linl ia do correiul trabalbos.
pra Jequery , I do parecer:
quo o requerimonto n90 pOde
sea toinado em cou . ideraciioErn 16, 6 approl
por ser niateria extranija ásf vado seal doha-
attribuiqles do Congresso, o j to o vai a ar-
quo portencern ao governo oh ivar-se.
federal.

31 !1 -k comrniss3o do requorirnen-
tos do partes,a que foi pro
sento o requerimento do Fe-
licio do Costa Macjo!, recla-
mando fornecimonto do pa.

Em 4 do agosto,
vai a imprirnir-
so para entrar
no ordern dos
t raballi os.

1898 4 do roosto Da mesma corn-- 	 1891 4 de agosto 33
flhls sb

- 1— 	 - 11 -

Data 	 Assumpto	 Andarnonto 	 Observaç6el 	 Data
	 As sum pto 	 An damon to 	 09 s ervaç 0 e s

0

quo peIe uci auxilio dL Em l, 1 oppro- Da comrnisso do
IO:OOUOOO no Esi odo para a vado sern doba- requerirnentos do
construcç5o do casa do esco- to e vai a arciti- partes.
la e conseiho disiriethi, I do 	 var-se.
parecor que seja indeferddo
0 roquerimcnto por nao ter o
Estado recursos pa pa escas
dospesas, quo os conseihos e
municipalidados corn as ron-
das proprias devem fazer.

Solo das cemmissoos do Sena-
do, 4 do agosto do 1893.-
Joaquim Alvares, elator . -
Ferreira Alves.— Costa Seas.

pol para o expedient, do P0- Em 16, 6 appro_Da commisslo do
licia, I ie pacec a quo aLe vado scm deba- requeriniontos d
pdo sea tUrnd

	

e) cm consi- 	 to o v '-i a archi- I partes.

	

deraqbo sea roquerilTento, 	 var-se.
per sea materia do expodion-
te da f'olicia do Estado.

Sala dos commisss do Sena_!
do, ciclade do Mines, 3 do
egosto do 1898.— Joaquirn
Alvaros, relator.— Ferreira
Alves.— C. Sena.

1890 do agosto 31

Sala das commissoes do Sena-
do. cidade do Minas, 3 de
agosto do 1898.— Joaquirn
Alvares, relator.— Ferreira
Alves.— Costa Sena.

Sala dos cornmissOes do Sena-
do, cidado do Mina s , 4 dcl
agosto do 1898.— Joaquin'!
Alvares, relator.— Ferreira
Aires.— C. Sena.

A commiss6o do requorinen-Em 4 ito agosto,
tos do partes, a clue foi pro-j vai a imprirnir-
sente o requerimento de so para entrar
Curiacio Bueno do Silva, na ordeni dos
mestre impressor da Im- trahaihos.

Da mesma cons-
missLo,



Assumpt 	 Andainento

prensa Official, Gill clue pedeEni 16, t appro-
sejam equiparados sons y en- c-ado sern deba-
cirnentos aos do mestre en to, em escruti
cadernador, 1 de parecer que nio secreto, por
no devo ocr attendido seu unanimedade do
requerimento, po p importar votos e rai a
auginento do despeoa. 	 archivar-se.

Data

18984 do agosto 33

0
0

Observaqdes

Da commisso LiC
requerimontos do
partes.

Data

1h81 de agosto 351

Sala das commissoes do Sena
do, cidade do Minas, 3 do
agosto do 1898.— Joaquiin
Alvares, relator.— Ferreiral
Alves. - C. Song..

ala das commissOes do Sena-
do, cidade do Mines, P del
agosto de 1898.— loaquirn
Alvares, relator. — Ferreira
Alves.— C. Sena.

- - 	 - -

Assumpto	 Andamento
	 Oh ervaç 51?

çSo do seus vL'ncimentus aos Cm 16, 6 appro- [)a COmmiSSSO tie
dos primeiros Oi11l1'lOGS dasl vado , em doba-] requerirnentos do
Secretaries do Estado, 6 de 	 to, em escruti-I partes.
parecer ciue sqja indelorido , nio secreto, por
seu pedido, por importar unanirnidado de
augmento do despesas. 	 votos e vai a ar-j

cluivarse.

'A eommiss5o do requerimencosjEiii 4 do agosto, Da mesina
do partes,oxaminando o re-1 vai a iinprimir-} missSo.
iuerimento do continuo daj so para ontrar]

Escola do Pharmacia do Ouro 1 na ordern do s
Preto, Manool Pedro do Ma- trabalhos.
cedo, em ciuc pede augmen-
to de sous vencimontos, 6
do parocer quo n5o deve ser Em 16, 6 appro-
attendido por importar sou, vado scm deba-
pedido augmento do dospe- to, em escruti-1
sas. 	 nio seL'roto, por

unanimidade de
votos e vai a ar-

Sala das commissOes do ona-i chivar-se.
do, cidade de Minas, 3 de
agosto do 1898.— .Joaquim
Airares, relator.— Ferreira1
Alves.— C. Sena.

A ornmissSO tie i'equeoiinentos Em 4 do agosto, Da mesma
do partes,a que lob presentel vai a imprimir- 	 missio.
o requerilnento do Clemen- se para entrar
tino Lull. Pacheco, porteiro no ordem dos,
da Escola do Pharmacia, em trabalbos.
quo pedo se,iarn eciulparados
seus vencimentos aos dos
demais porteiros, " do pare- Em 16, ' appro-
cer quo sja indeterido sou l vado scm deba-
requerirnento, por importar to, em escruti-'

asaugmonto de despes. 	 nb secroto,por1

Sale das commi555es do Sena-
do, ciclado do Minas, 3 tie
agosto de 1898. — Joacluim
Alvares, relator. — Ferreira
Aires, — C. Sena.

coin-
	 ls98 1 do agosto 	 36 C0111-

18984 de ago-.to 	 34

189814 10 agosto 35 A cominissão do requerimen-
too do partes, a quo ioi pre-
onte o reclueriment o de

Leopoldo ilarbosa Ferreira
Alvim, pedindo a equipara-

Eni 4 do agosto,LDa mesina
vai a imprimir-1 inisio.
so para entrarl
na orciern d o s
trabalhos.

Em ropresentacS dirigida a
Congresso perguntarn al-um
vereadorts da Camera Mu
nicipal do Ouro Preto com
dove oar entenclide a dispo
sicSo da ultima porte ffi

19S 5 do agostc 	 3
Co111-

unauiuuuaue ue]
votes e \ai aar-1
chivar-se.

Em 5 do agosto,Da cornmiss5o de
vai a imprimir- carnaras munici-
so pare entrar] paes.
na ordem cia 0;
trabalbos.



art. 39, § 22, da le i n. 2, de Em 16, 6 appro- Da comrnisso do
14 do setembro do 1891, cm ado sem deba- 1 eamaras munici-
quo so exige inaioria abso-1 to o vai a archi- paes.
luta dos votes do todos os var-so.
membros da Camara para ap-
provaçiio do delihoracOes
quo o agente executivo dei-1
xa do sanccionar por ilie pa-
recerem contrarias ao bemi
o de interesse publoco, quan-
do está incomploto o numoro
do vereadoros po p vaga ou(
per no terorn ainda a1guns
dos eleitos tornado posse.

1985 do agostol 37

1838 1 5 do agosto Da mesma coin-
in is S ibo

Em S de agosto,'
vai a imprimir-
so papa entrar
na ordem d 0 5
trahaihos.

Em li, appro-
vado seui deba-
te e vai a archi-
var-se.

A mesma regra dove ser obser-
vada no caso do ert. 39 § 22,
attendendo-so ao nuinero to-
tal de vercadores na calculo
da rnaioria exigida para ap-
provaqilo da deliberacibo so-
bee a qual tenha recahido o
veto.

Seriain inutois as palavras
<< maioria alisoluta dos vo-
tos de todos os mombros da
Camara a, si a deliberaçibo

38 A assernhléa municipal do
Pasos, a proposito do n,-to
tereni sido prosentes a mos-
ma as contas do todos Os
districtos corn excepçiio do
da sSdo) representa ao Con-
gresso no i sentido do consi-
gnar-so time providencia na
lei aiim do serem os conse-
ilios coinpellidos a presaço
do contas.

- 13  - 	 - 1 '3 -

Data

18985 do agosto

Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 Obser\aces

A' cornmissio pareco que niio
ha necessidade do iixar-so
em lei a intelligencia do ci-,
tado art. 39, § 22, d  lei n.
2, cuja disposico dove ser,
observada quer ostdja corn
pleto 0 nurnero dos voreada-
res, quer vagc.s alguns 1oga-
r3s, dependendo o prcenchi-
mento do elei4o on de pos-
se doe eleitos.

Depenlern as sc-ssOes da Came-
ra Municipal da presenca
do maicria do sons membros,
o no caiculo dossa rnaioria
attende-se ao nurnero do y e-
readores do clue se cornpe
a Camara, baja ou nRo lo-
gares vagos.

Assumpto

37 sobre as raznes (10 veto fosse
sujeita d regra goral, em
virtude da qual as delihera-
qOes da Camara s90 tomadas
per rnaioria do votes dos y e-
roadores quo comparecem ii.
sossao.

JE nibo S extranhavel essa exi-
gencia da id, do maioria
absoluta do todos os mom-
bros da Camara, attonta a
importancia do assurnpto
tambern a Constituiç3o do
Estalo no art. 38 § 2. , cxi-
go major numero do votos
para adopgiio do urn proje.
eto do lei n,-to sauccionado
polo Prosidente do que o ne-
cessario pa pa a de outros
projectos.

A representaçibo Junta dove,
pole, ser archivada.

: Sala des ccmrnissöes, S do
agosto do 1898.— Joaquim
Alvares . - Levindo Lopes.-
Gornes da Silva.

Andainento 	 Observacoes

Da commissibo do
cameras inunici-
paes.



1898 9 de agosto 39

-180-

A commissEo do roquorimen-Em 9 do agasto,
tas 0 partes, a quo foi pie- viii a imprimir-
,sente o roquerirnento do Ar- so part ontrar
ehirnedes Pedroira Franca, na ordein ci o s
o outros prolessoros prima- trabalhos.
rios do .Juiz do Fóra, em quo
pedorn urn auxillo para os
alugueis das casas em quo Em 16, entrando
t6ni as escolas ci do parecer em discussao, ci
quo dove sor iadeferido ease ollerecida a Se-
rodluerirnonto, par nba corn- guinto
portar 0 nasso orçarnento
augmento do despesas; so-
bretudo attendendo-so quo 	 MENDA
descie quo so concedam asses
favores aos professores de
Juiz to FOra, a justiça man- E' do parecer quo
cia clue se faça a todos 05 011- a representaçbo
tros profossores do Estado, o saja remet ti da
quo seria oneroso e impossi- ao governo para
vet na actualidadE 	 I attender.

Eta camrnisEo do
roquerimentos do
partes.

-

Art. 74. Na tomacla do contas,
a assembléa municipal ë
competente para prornover a
responsabiljdade los verea-
dares e dos consellieiros clis-
trictaes, desde clue verifique
abusos on illegalidades par
elles commettidos no exerci-
cia do suas funcçOes, para o
quo remetterci as documen-
los ito proniotor publico.

Art. 90. Os vereadores, ou
membros do consetho distri-
eta!, a agento executivo mu-
nicipal e 0 agonte executivo
districts], s6o , u1gac1os nos
crimes do rosponsabilidade
polo juiz do direito.

A vista do tOo terminantes
disposiçoes - ci asemb16a
municipal caba promover a
responsabiliclade dos conse-
!ho cli trictaes quo nba pros-
taram suas contas.

Näo ha pals, necessidacle do
providencia legislativa a res-
peito.

Sala das cammissbs do Sona-
do, cidade de Minas, 8 do
agosro do 1808.— Joaquim
Alvares, relator.— Teixeira
cia Costa. - Nogueira.

Sala das sessOes,
16 do agosto do'
1898. - C. do
Britto.

Apoiada e posta
conjuncta mental
em dis cus scia,
depois do algum
debate e ofiero-

Andamenro 	 i Obsorvaçoos

l895 do agosto

And am onto

l)a cammissEo do
camaras munici-
paos.

I	 Data 	 Assumpto

38A lei n. 2 do 14 do setembro
de 1891 resolve as duviclas
cia assemb1a municipal do
Passes.

Ohs orvac Sos

Da commissEo do
carnaras munici-
pnes.

Data 	 Assumpto
c

1898 5 do agosto 38 Parece, par isso, ci cornmissOo
quo so dove arciuvar essa
representaçiio.

0 a. 51, § 13, determina
quo <<ao conselbo districtal
Compete prestar annual-
monte contas de sua gestfto
ci assemblea municipal.

( art. 62, - a assembla mu-
nicipal tern por tim

§ 1. Jul gar as contas da Ca-
maca Municipal e dos conso-
Ihos districtaes.

Sala clas conunissOes cia Sena-
do, 5 ci 	 agosto do 18-08.—
Joaquiin Alvares, relator.
Levindo Lopes.— Games cia
Silva.



Andarnento 	 I Observaçes

cida a seguin- Da commissSo tie
ie ernenda, sen- requerimentos do
do a primoirare- partes.
tirada a req ueri-
metno do seu au-
ctor e corn o con-
sen ti men to da
casa

Data 	 Assumptc

in
z

1898 9 tie agosto 39

Data

189811 tie agosto 40

EMEND

do parecer quo
Os poticionarios
req neirain ao go-
verno.

18913 do agOSti 41

Sala das sessOes,
16 do agosto do
1898. - C. do
Britto.

Apoiada e posta
conjuncta rn'nto
em discussito, é
esta encerrada
scm mais dela-
to e pprovado
0 parecer, quo
vai a arebivar-
so, sendo rejei-
tada a emenda.

A commiss5o do agricultura,
industria, minas, etc.

A. quo foi presonto o requeri-
mento do Sousa A. Martins
pedindo coneessäo do urn
privilegio para exploracäo
do ouro e outros rnetaes no
municipio de Jacuhy, 6 de

1898 11 do agosto 40 Em 11 de agosto, Da cornmisso do
vai a iniprirnir- agricultura.
so pare ontrar
na ordern dos
traballios.

- 1 - 	 - 1)

Assumpto 	 I	 Andamento

parecer que os peticionarios Eta 16. depois do
devern diri gir so no gover- algum debate é
pare este proceder na f'rma appro va do em
cia legislaqso respectiva, 	 iesrutinio secre-

to, per unani-
midade de votes

Sala das conimissOes. 11 de ll e vai a arch-
ogosto tie 1898.— ilernaidino 	 var-se.
de Lima,— Nogucira.

o conselho districtel da cicladeJ:H1 3 de agosto
do Passos, em data do 22 cle en tra em dis
maio do 1895, pede no Sena cussrio, appro
do Mineiro o retabe1eei- vado scm doba
mento da cadeira do latirn e to e vai a archi-
francez, quo outr'ora oxistin var-se.
naquella cidade, con1gnan-
do-se, para €sse tim, verbal
no orqamento.

A cornrniss5o do instrucço pu-
911cc, a que foi presente a
alludicla reprosentaco, con-
sidorando que o ensino so-'
cundario integral, qu 1 se
acha reorganizado no Estado,
destoa dos moldes acan1ia-
dos e incompletos antiga-
monte adoptaclos corn a crea-
çtio e rnanutenctto dos cadei-.
ras avulsas daquellas ]in-:
guns, cujo estudo io1ado nbo
ollerece vantagern pratica
algurna, ante concorrerá
para producco do indivi-
duos desciassiticados e a cata
do empregos publicos

Considerando mais a inoppor-
tunidade do crear onus no
Estado corn instituiçaes ana-
chronicas e quo nSo poclorn
concorrer para o engrande-
cirnento e progresso do Es-
taclo

Observaç Oe 5

Tm commissao do
egricultura.

Da commiss5o de
instrucctio pu-
blic a.



Assumpto

41 E' de parecor e redtuer se;a1
archivada a alludida repro-
sentaçiio oriunda a1is de
urna corporactlO quo jO ntio
tern existencia legal.

Sala das commissOas, 23 do
agosto de 1898.— J. N. Ku-
bitschek . - P. Drumorid . -
J. Roquetto.

Andarnonto 	 I Obsorvac5os

Da cornmisstio do
instruccão Pu-
blica.

Data
2

189823 do agoto

4As commissOes rounidas dolEm 23 de agosto,
instrucç5o publica e do ti-I vai a inprimir-
nanqas, a quo foi presentel so para eurar
a petico do bacharol Leo- i na ordorn -loss
poldo Barbosa Ferreira Al21 trabaihos.
vim, secretario da Escola de
Pharmacia de Ouro Preto,,'
do 4 do maio do 1895, pedinEII1 23, entra em
do oquiparacäO de sons von-i discusso, quo é
cimentos aos dos ehefes do :, encor ra da som
secçiio das Seerotarias do Es I debate, fi cando
tado : 	 a votaç3o adia-

da per falta do
Considorando quo o peticiona- nu moro.

rio torn do vencimontOS 3
contos do réis annuaos alérn
do augmento da lot n. 90,Ein 26, 0 appro-
do 23 do junho do 1894 & vado e vat a ar-
quo o sell trabaiho o respon-i chivar-so.
sabilidado não so poclom
equiparar aos dos ehofes de
seccEo das Secrotarias do,
Estalo, quo säo muito malo-
ros; o quo actualniente n5ioll
so dove augmentar os onus
do Estado, orn taco das
actuaos circurnstaflcias if-,
nanceiras do Estado, stio do
parecer quo seja o podido
incleferido.

1898 23 do agosto
Das commiss5os do

instructto Pu-
publica o finaii-
ças.

Sala dos cornmiss1oS, 23 do
agosto do 1898.— Joaquirn
Dutra.— P. Drurnond.— J.
Roquetto.— Bernardino do
Lima.

cidadito Joito Bueno da Cos EM 20 do ag-sto,I Da commissito
ta Mecedo, professor da Es- 0 approvado semi in-trucqito
cola Normal do Ouro Preto,) debate e vai a Mica.
em representaciio dirigida, arcliivar-se.
ao Congrosso, faz ver a con-'
veniencia da sor rnodiiieado
o art. 23 do regulamento n. 	 I
607, do 27 do feveroiro de
1893 ( o nito 1892) no son-

4-1 0
do

pu-

- 1
- 101 -

Data

1898125d0 agosto 	 43:i

189826 doagosto

As sum pt 0 	 -'ndarnorto 	 ObserracOeS

coma issito do requeriniefl_Em 23 do agosto,IDa couirnissit.o do
tos do partes,a quo fri pro-i entra em discus- requerirnentos do

iirirnentn do to I sito, quo ë en- partes.
nento daBrigadaPo1icia1, cerra da do p015
Francisco Mendes da Ciuz, do algurnas con
requerondo ao ccngressoi sideracOes do sr.
urna lei quo ihe coneeda uma Joa quim Alva
casa nosta Capital, como se res, Ci can 10 a
tern foito a outros, ex-vi da 1 vota quo adiada
id n. :1, addicional a Consti- 	 por lalta do nu-
tuiq5o, allegando n3o ter mero.
requerido no praso de 10,
dias marcado, em editaes,
p00 ter estado naquella occa_l Em 20, 3 appro-
siEo ausente em service do \ ado.
govorno, attondendo clue,!
comcivanto scja relovante aFin 27, officia-sol
razito allogala, dos docti-I a respeito ao sr.
montos ,juntos nuo estit pi-o-I dr. Secretariol
vado ter o supplicanto direi-1 da Agricultura.1
to a construcqitO deta casaj
visto nito constar estar Em 31, site lidas
supplicante na lista dos offi-I o rernettidas 3
ciaes corn dircito a essas ca-I COillfli1S5ilO resi
sas, romettida para a Secrotal peetiva as
na da Agricultura,O do pare formaqites a re-I
ocr quo seja ouvido o gover- speito prostadasi
no a este respeito.pela 8ecre ía rialda Agriculture.

Sala das commissites do Sena- 1c projecto n.
do, 25 do agosto do 1898.— 18, do S""(10, I
Joaquirn Alvares.— C. Sena.!



l89$26 de agosto:44 ha commisso de
instrucclio pu
blica.

Da commissão do
ins trucçlto pa-
blica.

1898126 ile agosto 44 0 professor director em re-I
ala VOl	 irlaflmerite 	 0 es-

F tabeicimeit, a (jot, lU-
la, o aprovelta a opportu-
ndado pa pa exereer a in-
specc80.

Assini, pois, a comrnissão or-
tendlo quo ii reprcseotaç90
em quest,-to deve ser arcimi-
vala, par niio hover o quo
pro idenciar a respeito do
seu objecto, e mssmui 0 me-
quer.

tido do serem os directores
dos Escolas Norrnaes pes-
soas extranlias ao corpo do-
cente.

Effectivamento o art. 23, pa-
ragraplio uriico da eitada
lei dispOo ciue o director e
vice-director srão nomea-
dos pelo Presidento do Es-
tado, e dovorIlo ser tirados
denire Os professores das
respectivas eseolas.

Aquelle professor funlamenta
o seu modo do pensar corn
conilictos quo so doram em
urna des lscolas Normacs
do Estado.

Sala clas come is q es, 26 do
agosto do 1898. - J. N. Eu-
bmtschmek. J. Roquette . - P.
Drumond.

26 do amaosto1898 Do mesma corn-
rnissAo,

G do arosto,
1 approvado sm
debate e Vol 0
archivar-so.

cornrnisso pensa quo, si
con di c tos p0 dern dar- se
quanclo laqos do collegus-
mo ligarn Os professores a
U111 delles rovostido do au-
ctoriclade do cargo do dire-
ctor, coni mais probabilida-
de podiatu apparecor quan-
do o director 6 pessoa extra-
uha 00 estabelecirnento, e
maximd si pela falta do ido-
neidado intellectual no so
impöe ao rospeito do seus
subo rdi n ad OS.

Nib estd demonstrada a incon-I
venioncia do ser director do]
urn ostabelecirnento do en-'
5mb U111 dos seus professo-
res.

Por toda a porte ostá ado-,
ptada a disposicäo arguida

451A comimiiss90 do insipuco
publiea, rendo em vista a
ropresentaço dos lmabitcn-
tes da Capella do N. S. ds]
Anjos, do Francez do Roda,F
no municipio do Avuruoca,
considorando quo nasF
actuaes circunistancias do1
Estado no convmn quo ode
continue no orlerosa tarefa
do cleacilo de OSCOIOS em
logaro;us, euja populaQao
escdar 6 insignitleante,
do parecer e requer seja ar-I
cluivada a referida repro
sentaçibo.

o director extranlio poucas
vezes ira ao estahelecimen-
to, mnadrnd sendo mal re-
mun era do.

Sala das cornmiss9os, 26 de
aitosto do 1898. - T. N.
l\UbitScliok. - J. Roquetto.
- P. Drumond.

-102- 	-
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Data 	 tssurnpto 	 Anclamento 	 Observ aç es
	 Data 	 I

	
Assurnpto 	 And am e nto 	 (ibservaç Oes



Assumpto

z

471 lavores quo alteravarn os
termos cia urn outro requeri-
monte, apresentado ao Con-
gresso na SOSSCO anterior be
1892.

A commissdo considerando quo
a lei n. 206 de 18 be setem-
bro cIa 1896 jd consignou a
vei hi be 50 contos para a
conclusdo des chins do ccli-
ticio destinaclo dcue1le esta-
belecirnento, onde esto jd
funcciona, o olevou cia 30 a
50 contos a vorha concedida
pela lei n. 39 do 21 be juiho
Jo 1892 pa pa a iiianutençdo

do respectivo curse

Ohs ervaç Sos 	
Data

Da coiamiss6o be
i n S tcucgdo pu- 	 1898 26 do agosto
blica.

And am onto 	 ObservagOes

Da commiasdo be
instrucçso ii U -
blica.

Consiclerando quo licou deste
mdc auxiliaja a iniciativa
dos bonenieritos fundadoros
daquelbe instituto do ensin)
commercial, 6 he parecei
que seja archivada a roferdla
representagfto, 0 quo se re-
q uer.

Sala das cornrnissSes, 26 do
agosro do 1898.— J. N. Nu-
bitschek.— J. Roquette
P. L)rumond.

1898 4826 do agosto Da mosma corn-
miss,-to.

189826 do agosto Da mesma coin-
miss do

Em 21; do agosto,
S approvado scm
debate o vai a
ropresontagilo a
commisso de
agricultura.

Em 26 be agosto,
6 approvado scm
debate e vai a
arelsivar-se.

A' cornmissdo do instrucg6o
publica fol presenta uma
representagdo dos habitan-
tes cia comarca do Tiraden-
tes, peclindo

a) aclopgd do projecto elabo-
rado pela Camara dos Do-
putados creando urn insti-
tuto on colloglo salesiano
na mesma cidado

A Commissdo do instrucdo
pubica foi prssente o leque-
rirnento da << Academia do
Conimercio,e associ gEe ano-
nvrna do Juiz do ES i a, do 24
do novembro do 1894, em
quo podia para aquelle esta-
belecirnento do ensino certos

-194-
- 1i) -

Data

189826 do agosto4G

Assumpto	 Andamento

A commiss50 do inst!ucciIoEm 26 do ato.
publica, a que fbi presento S approvaclo sew
a representaçlto cia Caniaral debate e vai a
Municipal do BtnAhuhy, po- representacSo
dindo a cioaçho do duas os-i comm is s i o de
colas nos povoados - Serra! obras publicas.
da Boa Vista o Ties Bar-
ras;

Considerando quo estas oscolasil
se acham creadas pole

referida municipalidado (j
quo, nas actuacs circurn-
stancias n qo convSin onerarl
o Estado corn a coac5o1
do eseolas ern 10gar010s
uando vO so ella inhibido dc

do attender a necessidados
mais vitaes do casino publi-
co, é do parecer qua nada
ha a deferir quanta a esta
porte da repreentacSo; was
como na a1Iuclda rep esen
tiiqso se pecle urn auxilio do
dez contos para a reconstru-
cqito do urna ponte sobre o
rio Perdiçiio con luo a corn-
rni s sSo roquerendo quo a ro-
presontacSo rd a cornrnissSo
do obras publicas.

Sala dos commiosSes, 26 do
agosto do 1898.— J. N. Kubi-
tschek.— J. Roquette— P.
Drum onci.



Co
C

C

z

Data

481808 , 26 do agosto

Andamonto ObsorvaçOes

corn-Em 26 do agosto,Da mesma
6 approvado sern misstto.
debate e vai a
archivar-Se.

1898 26 do agoato So

Da commissilo do
in strucç5o pu-
blica.

Data

1898126 de agostrn 49

- 190 - 	 - 197 -

do agostO 4c

Ass urn pt 0

0) fundaçiio do urna coonia
agri C la 10 dts ui cto do
inesma cidade

creadto do 2 escolas no
hairro da itrna cidalo,
uma para coda sexo, no pe-
rimetro ertre a Ponte do
Liherdade e a cstahO do
estrada do fCrro Odeto do
Minas.

A commissilo consideran do
quo nSa consta ter cliogado
ao Senado pro jecto algurn do
Camaro crearido urn instl
tuto on collsgio salesiano
na(juella cidade:

onsidoraudo quo em relaç5o
a creacSo do novas escolaS
nas sddes doe mUfliCiploS
CO D' rn rnantei o nS inno-
var as providenCios consi-
gnai]as nos arts. 15 e 10 do
lei n. 221, do 11 do setern-
bro do 1897, 6 de parecer
clue, sobre estee dole pontos
nada ha a deferir, e quatt;
c mater ha contda no lottie
(hi. opina clue seja ouvida
commissSo de agricultu ra
visto tratar-so do culonir
agricola : o clue requer.

Sala das commissOes, 26 d
agosto do 189$ - J. N
Kubitshhek - J. Roquetto
- P. [)tninofld.

5 commissSo do instruccS
publica !ui presente o r
queri1ieflto dos proleSsore
do muSica e desenho do (\
mna sio Mi nei ro, pe din d
equiparachO do seus venc

Ass u III pto

mentos ace dos lentee do
mesmo estaheI I men to de
ensino secunclario, o como o
quo pedorn 6 meDia consi-]
gnada no projecto 11. i9.
ernanalo do Ca in ra, du
1894, que a corn iniss6o em
outro parecer ( Il.reeeu para
primeira discuss6o, por isso
a conimiss6o opina e requer1
so J unto o requerinent
doe peticiona vice d quel Ia
projecto, porque, Si vingar
o project q ipso facto a'
sera satisleita a pretenar
que elles submettein d cc n-
sideracito do Senado.

Sala das cornmiss(es, 26 do
agosto do 1809. - 3 N Lii-
bitsche]c. - 1. Itquetto.
- P. Drumo:rd.

cornmiss5o do instruc Jia
publica foi presente unia re-
presentaçiio do agente d
conseiho districtal de Itahira
do Canipo, municipio do Ouro
Preto, pelindo urn auxillo
do 1:5005000 para constru
cglio do urn praDo em que
luncciono a escola mixta do
poviado do llaçtic, a consi-
derando que actu lrnento nSo
6 possivel tuner o Congres-
so urna medida geral obro
construcgSo de predos esco-
lares no Estado por motivos
hem conliecidos, ô do pare-
cor que so archive a dita cc-
presentac'So, o quo requer.

Sala das comirissOes, 26 do
agosto de 1896. - J. N. Ku-
bitscheic. - J. Roquette.-
P. Drurnond.

An da in onto 	 (JhservacOcs

Pa cornrnissSo de
ins trucçSo pu-
blica.

E1112(3 do agosto Pa mesma corn-
6 approvado sam miss äo.
debate e vai a
archivar-so.



1898 26 do agosto

Data

5	 5

511 'A,' cornniss5o do instrucçso
publica ioi present urn 0111-
rio cia Camara Municipal do
Pará, solicitando o apoio do
enacio para o oi3jecto de

urna roproseutaqso quo liii-
giu S Camara dos srs. Depu-
tados, em quo podia uma
subveno annual cia 5 can-
tos cia rS(s para o Externato
creado naquolla cidado, e
nada podendo informor ao
Sonado sobre a existencia
daquollo estalielecirnento e
onsino nollo ininistrado, 1
do parocer quo vista tratar-
so do onus pare o Estado,
seja ouvida a respeito a corn-
rnissbo do finanças, o quo
roquer.

4ssurnpto

-aio das commissoos, 26 do
agosto do 189$.---.1. N

ts 	
. Ku-

bichek.— J. Roquette.— P.
Drurnond.

Data

1898 26 do agosto 53

An dam en to UbservaçOes

Em 26 do agosto,
O approvado sern
debate e vat o
officio a cominis-
sbo tie finanças.

Da commissio de
i n s trucçtto pu-
hliea.

Em 26 Se agcsto,
S approvado sorn
debate e vat a
officio a commis-
silo de rtinanças.

Da mesma corn
miss'-to. Sala das commissites 26 de

agosto do 1893. - J. N. Ku-
Urtschek. - J. Roquette.
- P. Drumond.

normalista d. Marianna fIv-Em 26 dc agosto,
gina do Figueircdo pedel vai a imprimir
urna suhvençito para urna so para entrar
escola nocturne quo fundou l no ordern dos
na cidado Se Diamantina. 	 trabaihos.

1 89( t 1 26 do agostc 	 A

—1161) -
- -

Ass ump to 	 4 n d all e 1)40

' commissito do instructio[Em t6 do agcsto,I
publica, foi presonte o re- vai a unprimir-I
querirnento do professor do so para ontrar
gyrnnstica do Escob Nor- no ordern des
mel do Ouro Preto, pediudo truhaihos.
para serem as SeaS YOflCi-
montos equiparacios aos dos
professoies do egusi enSliri) Em 29, 0 appro-
no (ymnasio Mineiro. vado scm deta-

to, per unarii-
midade tie vo-
tos, em escruti-

	

3onsilorando quo S extensiva 	 nio seer eta, a
ens nrntescores i1i 	 vinnaS 	 yeS a ardhivrrr-so

ca a dkposico do art. 17
cia lei n. 77, do 19 do do-
zembro do 1893, conlbrrne1
determina a art. 25 da let
n. 221 do 14 de sottinbro do
1897, isto 0, quo os profes-(
sores do gyninatica dodeI
quo tenL'ain adquii ido o di-
reito ft vitaliciedade peice-
bertlo os mesmcs vencimen-
tos doe dornais pro lessores
das escolas normoes e quo
do conformidado corn osta
dispesicdo (lea regularff.ento
reniiunorado a potieloflario,
é do parecer que nada ha
a doferir.

Ohs er v aq Se S

)a commissito de
instrucqito pu-
blica.

52 A corn miss5o do instrucq6o
publica a que foi prosonto 0
officio do agento executive
do Pouso Alto, pedindo au-
xilio para o oxteriiato do
instrueçito superir, creado
peia respectiva municipali -
dade, n5o tondo conhecimen-
to algum do existencia claH
clui1e estaboieciinento, 0
nada podondo otnittir a ros-
poito do onsino alli dado. S
do opiniEo quo vS a alludi-1
do officio ft con missiio de 6-
nanças, visto tratar-so do
onus para os cofres do Es-
tado, o quo requer.

Sala das comrnissSes, 26 dot
agosto do 1898.— J. N. Ku-
bitechok.— J. Roquetto.— P.
Drumond.

18981 26 de agosto

Da niesina corn-
missuio.



Data

189826 de agosti 	 34

Data 	 I

z

26 do agostO 541898

A adam e nto\.ssumpto

o seu requerirnento 	 a*adoEIn 29, é appro-
de 5 do jul lwj do 183.	 vado sell deba-

te, per unani-
midade de vo

o art. 338 da lei n. 41 enu 1 tos, em ecruti-
mera Os estabeleci men tos nio secreto, o
particulares a ensirio que vai a archivar-do

 ter prebereuciad sub- 	 so.
VeUçSO, e entre des ndo
ligurarn as escobas noctur-
nas.

o art. 339 cia mesnia 101 do-
teirnina quo aquebles quc
solicitareni toes ubvenqOo
devern provar

Ohs ervac Sos

Da commissSo do
instrucqo pu-
hlica.

As su rnpto

Aldrn disso, aceresce cOnstar
ter a respectiva muflicipa
lidado auxiliado a escula n-
cturna do ciue so trots.

Em vista do expsto ( e ndo
convindo abrir excepçqio na
lei n. 41), a Comrnissdo
do parecor quo dove ser in
deforida a pietenqdo la pe-
ticionaria.

Sala des ommissOes, 3b do
agosto do 1898. — J. N. Ku_ !
bitsehek. - .J. Roquotte, —:
P. Drurnond.

Ohs orvaq Ses

Do commissdo do
instrucçibo pu-
bib Ca.

26 do agosto1898 Da mesma coal-
missilo.

2. Quo dde instrucçdo gra-
tuita a mobs do 10 alu
Milos.

3. (,)ue Os prodios cm qua
I unccionani so achain em
Seas conliqOes Lvgienicas

4 . Sendo escolas priniarias,
qua so ensinam as matc-
ions obrigatorias.

5 . 4 3ue foram entregues os
mappas do quo trata o art.
35 n. 2 cia citada id.

Ore, ainda qu 3 so tratasso do
instituiciio coin direito pre-
ferencial a sub yen qdo, c
ado so trata, era iecessarbo
qua a peticionaria prova-se
o implemento des condicOes
supra mencbonadas o quo
ella n.-to fez.

conimissdo do instruc3o EUS 26 do agosto,
pubika, a quo fot presente vai a imprirnir-
urna representacibo da pro- so pa pa entrar
fessora da escola nocturne na ordein dos
de Diarnantina, pedincl) urn traballios.
auxilio para ilIUmiIiaç9 0 da
mesma escola e alu g uel do
prodio em quo ella lUnccio Em 29, appro-
na, considerando qua, quan- vacio sem deba-
to 6 plirnelra parto do re- to, por mali-:
quorimento, tern side votada midade do y e-
nas leis do orcamento verba tos, em oscruti-
para e firn do quo so trata, nio secrete, e
e quo, quanto a Ultitfla par- vai a arcliivar-
to, a uoncessao do aexilbo so.
para 0 aluguel do edjfij5
escolares devo Mr toniada
como inedida goral, quo
aproveite a todos os probes
sores, a nao como favor
dividual, 6 de parecer qua
nada ha a cleferir.

ala das cornmiss5c-s, a do
agosto do 1898.— J. N. Ku-
bitsehek.— J. Roquette,_ i.
Drurnond. 	 I

-201 -

P . ue estes est,beiecirneii-
tos luncionam ha mais do
urn anne.



58 	 c(mmissao do rgricuituraFni 21 do agosto,
fob presenle iima represen- vai a imprilnir-
tacSo dos hehitentes da CU- so para entrar
niarca do Tiradentes pedin- na or dem dos
do ao Congrssso a adop.Q5o l trabaihos.
do varies inedidas, entre as'
quses a fundaç.o do uma
colonia agricola no distrctoEm 2 desetembro,
da cidade. 	 0 approvaclo sem

debate a vai a
arcinvar-se.

Consultada particular e oxclu-
svarnente sabre esta ultitna
medida, è do paracer con-i
trarbo, visto achar-so ama-
teria do colonizacao regula-
cia pela lei n. 27, do 5 do
junho do 1892 o sou rorula-
mento decreto n. 608 do
1893, näo convindo disposi-
ç5o singular a tal respoito.

Sala des commissOes, 31 de
agosto do 1898.— Nogueira.
- Carlos Sá.— Bernardino
do Lima.

Da eoinmiss90 do
agricultura.

ccminiss5o de in•trucçiioEin 26 do agosto,Da cornmisso
publica lcd presente o reque- 1 vai a imprimir- instrucçao
rirneuto do professor d e l so para entrar blica.
musica do Externato do Gy-I na or dent dos
mnasio 	 lireiro, 	 po undo 	 trabaihos.
par serem sell venciiflen-
tos equiparados aos do pro
lessor do egual materia do Em 29, 9 appro-
Internato do referido 6\inna- l vado sorn deha-
sb, o considerando quo ties - te, por unani-
to sentido cahiu, ha dias, minade de votos,
urna emenda apresentada no , em as cru ti nio
Sonado em prqjoeto vindo dal socreto o vai a
Camara, 9 do parecer quo archivar-se.
sek indeferido o pedido del!:
quo so trala.

50 A'

Data 	 Assumpto 	 Andamento 	 )bservaçses 	 Data 	 Ass u in pto 	 A ndain e nto 	 ObservaçOes

1898 1 26 de agosto

Saba das commissdes, 20 do
agosto do 189$.— J. N.
bitschek .- J. Itoquelte . —1'.
Drumond.

eommissSo do instrucç2oEw 26 do agosto,
pubiica foi presente urn re-1 -,-at a imprimir-
queriinento do professora do so para entrar
bairro cia Ponte Poquena, na na ordoin dos
cidacle de Sabard, pedindo a trabaihos.
transforencia da relerida es-I
cola para o bairro da Egrejal
Grande, Ia mesma cidade, &Em 29, 9 oppro
considerando quo o governo vado soni deba-
se acha auctorizado para fa-1 to o vai a archi-1
zer transferencias de escolas var Se.
dentro do mesmo municiplo
(lei D. 221 do 14 do setembro
do 1897 art. 21.)caso as on-
tonda convenientos é do pa-
recer quo a protencao da
peticionarli seja indeferida

Sala des commissOes, 26 do
agosto cia 1898.— J. N. Ku-
hitsehek.— J. Roquette.— P.
Drurnond.

do 	 1898 31 do mtosto
Pu-

ha mesma corn-
miss io.

189811 de setemb.

1$9826 do agosto 57

59 A commissSo do flnanças,a qua Em 1 do setem-
fob presente o officio do agerl- bro, entra em
to exocutivo de Pouso Alto, discusso, O ap-
solicitando urn auxillo para provado sent de-
o externato do instrucçSo bate a vai a ar-
superior creado pola respe- chivar-se.
etiva municipalidade, 0 de
parecer quo, attendendo-se
as actuaes condicOes econo
micas do Estado, em quo ao
legislador prudente no é per-
mittido votar novas despesas
adiaveis por sua natui-eza;
maximd tratando-se do ser-

owl



Uservac5esAndamontoA ndam onto Observacoes
0

Data

z

1 do setemb. 59

Data

z

1 deseremb.1 6018981898

Assumpto

claro jue desdo quo as
Camaras chamom a si esse
sorviço devem tor Os recur-
sos do recoita necessaries
para Os manter.

As su mpto

viços croados e mantidos pe
los cofres municipaes, re-
quer quo seja indeferida a
pretenço constante (10 offI-
cio do agente executivo do
Pouso Alto.

Sala das commissOos, 1. do
seteinbro de 1898.— Joaquim
Dutra.— Gomes da Silva.—
Bernardino Lie Lima . - J.
Roquotto.

Por ostas razes, ô a cominis-
sito do parecor e requer que
soja indeferido o pedido da
Camara do Parà.

Sala das commisses, 1; do so-
tembro de 1898.— Joaquim
Dutra.— Gomes cia Silva. -
Bernardino do Lima,— Ro-
quette.

Em 1 do setom-
bro, entra em
discusso, d ap-
provado sern de-
bate e vat a ar-
chivar-se. 1898 112 setemb. I	 61

- - 	 -205-

Requoreu a cominisso do in-
strucc5o publica c'ue fosse
ouvida a de Financas sabre
o ohjcoto constante de uma
ropresentaço da Camara
Municipal do Pirñ, em quo
esta solicita 0 auxi io annual
do cinco contos do Nis para
o extornato creado naquella
cidade pela rospectiva mu-
nicipalidade do Pouso Alto.

commissiio do finanças ro-
puta pouco regular que ser
viços creados pelas Camara
Municipaes sejam subsidiado
polos cofres do Estado, por
quanto aquellas devem ter
como oste, a maxima cauteD
na decrotaco das despesas
no creando sorviqos supe
riores aos recursos do or
çamento cia roceit ; sendc
ainda certo quo a Constitui
co e a lei n. 2 de 14 do so
tembro, no passaram pare
as Camaras o onus do cus
tearam a instruccao publica
principalmento a socundaria,

A cominiso do requerimen- Em 12 do setom-
tos do partos, a quo foi pro- bro, vat a im-
sento o requerimento doF primir-se para
dr. Antonio Augusto do Li-I entrar na ordem
ma, juiz do direito da co-I dos trabaihos.
marca do Ouro Preto, an-i
tiga Capital ) protestando
contra o acto do govornoEm 14, entra em
quo pretoriu sous direitos dis cus sito, quo
no provimento da comarca encerrada sem
do hello Horizonte ( nova debate, ficando a
Capital ), O do parecer que,j votaqtio adiada
antes do tudo, vá a potiqilo por falta do nu-
a commissho do justiça e moro.
Iogislacão, poique trata-se
do assumpto do alta trans-
cendencia, em o qual muito Fiii 15,	 appro-
convOm ser ouvida essa vado o romettido
commissito. 	 it cominisso do

justiQa e legis-
laço.

Sala das SO55ieS do Senado,
cidade do Minas, 12 do so-
tembro do 1898. - Joaquim
Alvares.— Costa Sena.

1898 1 do setemb.J 60

Da commis-.io
roquerirnei:
le partes.



Assumpto 	 An damento

A coiurnissio tie requerimen-Em 1 do setem-
tos do partes, a quo foi pre- bro, vai a im-
sonto o recjuerimento de pri mir-se para
Severino Salustiano da Sil- ontrar na ordern
Va, solicitador do causas da dos trabaIhos.
cornarca do Ilomflm, em quo
alloga que, tendo-se mudado
para a comarca de S. JoSoEin 14, entra em
Nopoiiiuceno, n,-to ptide ahil discusso, quo 1
exorcer sua protissto por k encer ra da sem
sor vedado pola lei, e pede debate, Ii can do
para so tornar extensivos a votaqio adia-
aos solicitaclores Os favores da por falta tie
concodidos polo projeeto a. numero.
400, é do parecer quo soja
o mesmo indeferido e ar-
chivado, por nao, La yer eon- Em 15, é appro-
voniencia do intoresse Pu- vado e vai a ar-
blico que o justifique. 	 chivar-se.

Data

E
z

1892 1 setemb. 1 02

Observaçses

Da corn inissäo do
r  uerimentos
do partes.

Sala das sess>es do Sonado,
	 INDICACOES

cidado do Minas. 12 do so-
tembro, de 1898. - Joaquim
Alvares. - Costa Sena.



-209-
Indicaçoes

Assumpto 	 Andainonto

z

I Indico quo sja ouvida a com-*m 13 do ,jullio,
miss -to do linanças sobre al depois do apoia-

I conveniencia do organizarse! da, 0 approvada
no Estado o serviço dos som debate o ro-
Correios, tenrlo em vista o § mettida it corn-

I 7., art. 9. do Constituiçio. 	 misso de dnan-
ças.

Sala das sessOos, 13 do juiho
do 1898.— Carnillo do Britto.

Observe cOos

Do Sr. Camillo do
Britto.

Data

189813 do jutho

1898 25 de julho Indico que o Senado, por in-Em 23, depois do
tormodio do oxin. e lionrado apoiada, entra
Presidento do Estado, repre-I em discus s1o,
sento aos poderes da UniOo el que 0 encerra-
ao Congresso Federal para, da sern debate,
tlndo o contracto celebrado : licando a vota-
corn a firma Carmo &Coinp., ciio adiada p01
providenciarem demodo quel falta do nume-
s e j am  convenientomento i ro.
consultados Os interesses dal
industria pastoril.

Em 26, 0 appro-
vada.

Sala das sesses do Senado, 25
do juiho do 1898.— Gornes da
Silva.

Do Sr. Gornes da
Silva.

1898
	

do agost( 3Indicainos quo 0 Senado ropre-Eni 8 de agosto,sente ao exm. sr . Ministro entra em dis-
da Vieç5o, por intermodio cussio o 0 ap-
do oxm. Presidente destel provada scm do-
Estado, a urgente necessida-I bate.

Do Sr. 'leixeira do
Costa.



3

AndamentoData

1898 8 do agosto

Assumpto

do do esta}ielecer-se o trafo-
go mutuo entue a E. F. C.
do Brasil e o ramal desta
Capital.

Observaçes

Do Sr. Teixeira da
Costa.

.J.... 	 .]L[Ul.....1U..h.!fl]j 	 .... 	 ••r-•T••
	 Jill

Preço:
Data:
N. Nota Fiscal:

Sala das sessOes, 8 do agosto
do 1898.— Teixeira da Costa.

Gomes da Silva.— V. M.
M. France.

ndieamos quo o 8onado incor ! Eni 	do setem-poi'ado, dirija-so logo depois 	 bio, depois do
da sessão, a Palaclo para apoiada, una-
cumprimentar ao exm. dr. iii memento ap-
Bias Fortes, digno Presidente provada sem do-
do Estado o pedir a este per- hate.
miss,-to, para, em prova do
respeito, estima e conside-
raco, o acompanhar na sua
retirada desta Capital.

1$085 do sotemb. 	 4 Do Sr. Joaquim
Dutra.

ala das sesses, 5 do setem-
bro (10 1898.— •Joaquim Du-
tra.— Teixeira da Costa.

Secretaria do Sonado do Estado do Minas Geraes, na cidade do Minas, aos 31 do do-.zenibro do 1898.

0 8 h-li rector,

I	 (Ij) 	 I 	 /d /
/l1IOI/tO 	 qU/U)-G- f2fCC C(ICe 	 iic.ia.
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