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RELATO RIO 
DOS 

Trabalhos do Senado 
Em 1899 

Senhore> Sfnadores. 

Em obediencia ao que determina o disposto no art. 2:3 n. 14 do nosso Re-
o·imento Interno, cabe-me pela segunda vez o honroso dever de apresentar-vos 
~ relatorio dos trabalhos desta Camara, realizados durante a primeira sessão da 
terceira legislatura do Congresso Mineiro. 

'.l't•nballtos elo Senatlo 

Iniciadas no dia 10 do junho as sessões preparatorias, verificou-se a 14, 
tanto na Camara dos srs. Deputados como no Senado, a existencia de numero 
Ien·al J)elo que a 15, dia constitucionalmente marcado, teve logm· a sessão 

b ' • 11 solemne de msta ação 
Durante o periodo legislativo, isto ó, de 15 de junho a 15 de setembro, o 

Senado celebrou 72 sessões, inclusivé duas extraordinarias e a do encerramento, 
occupando-se de diversos assumptos, cuja solução encontrareis desenvolvidamente 
nos annexos da synopse que com o presente relatol'io vos serão distribuidos. 

Usando da attribuição que me confere o art. 23, n. 12 do nosso Regimento 
Interno, convoquei para os dias 4 e G de setembro, sessões oxtraordinarias para 
tratar de assumptos que se achavam em discussão o que urgia adoantar-se, paPa 
evitar prorogação. 
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Renuncia de utantlato 

Por ofiicios dirigidas ao Senado, comm unicaram os srs. dr. Francisco A. de 
Salles e cornmendador Lindolpho Caetano de Souza e Silva, senadores eleitos, o pri-
meiro que tOra nomeado Prefi;ito da Capital e o segundo, que sendo deputado fede-
ral continuava no sou cargo; pelo que o Senado considerou vagas as suas cadeiras. 

I•reencbiJncn to tle ''agas 

Para preencher as vagas dos senadores dr. Francisco Antonio do Salles c 
commendador Lindolpho Caetano de Sousa e Silva o pelo fallecimento do desem-
bargador Frederico Augusto Alvares da Silva, foi pelo governo do Estado desi-
gnado o dia 5 de novembro. 

Senadot•es eleitos 

Foram eleitos na eleição a que se procedeu a 15 de novembro, para preenchet· 
as vagas existe!1tes e ·renovação da metade dos membros do Senado os srs. : 

Dr. Francisco Antonio de Salles. 
Cornrnendador Lindolpho Caetano do Souza e Silva. 
Dr. Francisco Alvaro Bueno do Paiva. 
Dr. Sabino Barroso Junior. 
Cornmendador Antonio Martins Ferreira da Silva. 
Coronel José Bento Nogueira. 
Dr. Carnillo Augusto Maria de Britto. 
Coronel Fl'ancisco Ferreira Alves. 
Commendador Manoel Teixeim da Costa. 
Dr. Joaquim .José Alvares dos Santos Silva. 
Dr. Agostinho Cesario de Figueiredo Córtes. 
Dr. Jofi:o Antonio de Avellar. 
Carnillo Philinto Pratos. 
Sendo os dois ultimos com mandato por quatro annos e os demais por oito 

annos. 

Para tt·at~r e resolver sobre a pró posição de lei n. 68, enviada ao 
~~m. sr .. Prcsrde~.lte do Estado e por cs~c devolvida ao Senado, não .sa~cciona
Ac' a q~I,\l auc~ollzava .o goverr.w a accmtar a do~ção, que pelos acc~omstas da 

aderma do Commercw do Jurz de Fóra f()ra fmta ao Esk'l.do, reumram-se as 
duas Carnaras em Congresso nos dias 28 ~lejunho e 4 e 5 de setembro. 

Votos ele 1•esa1• 

1 Por deliberaçtto do Senado foram lançados nas actas de suas sessões votos 
(e pesar pelos íallúcimontos dos senadores desembargador Frederico Augu~to Al· 
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vares da Silva e coronel Manoel Ignacio Gomes Valladão, e dirigidos otncios ás 
suas exmas. familias. 

I"'ei )U'Ontulgatla }leio Senatlo 

Tendo sido devolvida pelo exm. sr. Presidente do Estado, a proposição de 
lei n. 5, sobre c reação de cadeiras de instrucção primaria, em virtude do art. 
<13, 2." parte da Constituiç:Io, promulguei a referida proposição e é lei sob n. 
25\J, tle lO de agosto do corrente anno. 

A}Htnluuuenio tlc tlcbatcs 

Para o apanhamento de debates na segm:da sessão ordinaria da terceira 
legislatura, foi acceita a pi'oposta elo slenographo Salomão Vasconcellos, a razão 
de G:000$000 mensaes, cujo contracto jú lavrado, depende de approvação do 
Senado. 

Sec.-ctaria 

O trabalho da Secretaria foi feito com toda regularidade e promptidão, pelo 
que são os respectivos funccionarios merecedores de elogios, que tenho o pra-
zer do aqui conflrmar, mandando a justiça que mencione, como representante de 
todos, o nome do activo e inblligente encarregado da i'edacção das actas, ma-
jor Antonio Augusto Pereira ela Costa, cujo zelo e dedicação ao serviço tive 
occasião deobsorvar mais do perto. 

São estas, srs. senadores, as informações, quo julguei dever prestar-vos em 
nome da Mesa c em cumprimento dos meus deveres. 

Paço do Senado elo Estado de Minas Geraos, na Cidade de Minas, 31 de 
dezembro de 1890. 

O Presidente do Senado, 



:i:,~;i;i'{;~Ô;';~:rj------~--------~----------------~-" ·>'-
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EXPEDIENTE 

Oflicios CXllCtlitlos llela. Sect•cttn•ia. do Scn=ulo 

A' Camara dos srs. Deputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
A' Secretaria das Finanças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
.A' Secretaria do Interior... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9 
A' Secretaria da Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . I 
A diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Oflicios recebhlos 

Da Secretaria ela Oamara dos srs. Deputados. . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Da Secretaria do Interior. . . . . . . . .............................. . 
Da Secretaria da .Agricultura .....................................• 
De diversos. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •................•. 

ltettnm•hncnt.os 

52 
3 
3 

14 

De diversos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ·.. . . . . . . . . . . . 15 
Represou tações. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

;:). S.- ., 





AillJ.8XO - B 

ParBGBfBS UB GOUliDiSSÕBS, llUlllBrados 





PARECERES NUMERADOS 

Da conunissão ele crntstitui~:ão e po<let•es, reconhecendo sena-
dores; opinando que sejam reconhecidos senadores eleitos os srs. dr. Francisco 
Antonio de Salles c commendador Lindolpho Caetano de Souza e Silva, mas qu.c 
o logar occupado pelo primeiro seja declarado vago, em consequencia da accm~ 
taçM, posse e exercício do cm·go de Prefeito, oiHciando-se ao segundo (1ue ficara 
vago o sou logar, em virtude de renuncia, desde quo continuo no exercício do 
cargo olcctivo federal de <lHe se acha investido ; 

Discriminando os mandatos dos cidadãos eleitos senadores e declarando va-
gos os logaros dos senadores eleitos dr. Francisco Antonio elo Salles e commen-
dador Lindolpho Caetano de Soum e Silva. 

Da couunissãn ele instJ•Iu!c;ão puhlh•a, opinanoo que se aguarde 
o projecto sobro a reforma da inslrucção publica, iniciado na Camara dos st:s. 
Deputados, para resolver-se sobre a representação em que a população de Dm-
mantina pede a manutenção da respectiva Escola Normal. 

na conunissão ele o ln•:•s JHtblicas, opinando pelo archiv~n;onto ela 
representação em quo a camara municipal de Hambuhy pede urn auxtlw para a 
reconstrucção da ponto f:>obro o rio Perdiçã0 ; . 

Opinando pelo archivarnento do requerimento em que o::> habitantes da ct.-
dade do Pomba pedem a construcção do um ramal ibrreo que ligue aquella ct-
dade ú E. F. Hio Doce ; · 

Opinando pelo archivamento da representação em que a Empresa Industrial 
do Melhoramentos do Brazil e o dr. Jose Alexandre do Moura Costa pedem a 
revet·s;Io de uma estrada vicinal do regimen commurn das estradas de ferro, 
supprimidas as clausulas referentes a colonização, garantia de juros, etc. 

na connnis""ão ele ••e(lUet•iJnentos d.n tmt•tes, indeferindo o re-
querimento om que o ex-professor de latim c f'rancez ela cidade do Daependy, 
Amaro Carlos Nogueira, pode melhora de sua aposentadoria; 

Opinando pelo imleferimen to do requerimento em que o presidente do c.on-
sclho districtal do Itabira do Campo podo um auxilio para as obras de canaliza-
ção d'agua potavol da<pwllc districto ; 

Opinando pelo inclcterimcnto do requerimento em que o pro~cssor :Tosé .Po-
licarpo de Figueiredo pede um auxilio pat'a a impressão de um hvro dtdactteo; 
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Opinando pelo indeferimento do requerimento em que o collector desta Ca-
pital, coronel Antonio Francisco Junqueira, pede a concebsão de tres lotes de 
terrenos nesta cidade ; 

Opinando pela incompetencia do Congresso para attender o requerimento 
em que Elias de Paula Andrade Junior e outros, alumnos do Instituto Agrono-
mico de ltabira, pedem sejam validos para a Escola de Pharmacia de Ouro Preto, 
os exames prestados no referido Instituto. 



Annexo-C 
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INDICAÇOES 
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INDICAÇÕES 

Oo st•. scmulot• .Jm\ctnhn nuü•a c mltt•os, manifesiando ao illustr·e 
dr. Presidente do Estado a solidariedade do Senado, no apoio ü·anco o decidido 
prestado ao Chefe da Nação, convencido de quo assim concorrerá para que o Estado 
mais populoso .da Uu~ão robusteça no interior o J'ospeito pelas instituições e no 
exterior o erodlto naewnal. 

Do s.-. sctuulm• Uucn@ tlc Pah'a, para <1ue o Senado, por intermedio 
do governo do Estado, represente ao Congresso Federal pedindo providencias no 
sentido de fhvorecer a lavoura do f\nno. 

---- ~ -----.>-~·-..,..,_..·-~ 

S. S. · ;: 
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PROJECTOS INICIADOS NO SENADO 
PENDENTES DE ANDAMENTO 
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Projcctos inicin(los no Scn:ulo e }len(lentes (]e :uulantcnto 

Data 

:21 de julho 

18\Jl :!'! de ago~to 

18!1;! :!~) de março 

18~13 8 de maio 

"I 

Assumpto 

Declara t[Hesó depois de com- Em I de agosto de l'l\11, foi 
parecer áH sessões terá o otl'erecido como cmemla ad-
senador üireito ao subsidio. ditiva ao projceto n. :í, 

sentlo nessa mesma data 
retirada da discussão, a rc· 
querimento tio sr. Costa 
ltei~, ató que voltasse o seu 
auctor, o sr. senatlor Gama 
Cerqucira, que se aelmva 
ausente. 

Concede favores a cxplora~ão E1n lD de muço tle 18!!:!, en 
de productos fabris e ma- tramlo em segunda tliscus 
nnraetnreiros. são, foi apJn·ovaüo Hm re 

qucrimento tlo sr. senad01 
Xavier da Veiga, no senti 
do de ~o;er o priljeeto envia 
do [t commissfto de flnan 
<:as para, opportunamente 
na confee<:ão da lei orça 
mentarin, do novo exereicio 
ílnanceiro, tomar a materia 
na tlevida considera<:ão,otre 
recendo mcüidas adet[uadas 
pam o ctlicaz desenvolvi 
monto da indm;tria no I~s 
tado. 

:~ l Declara t[Uü os juizes de tli· Ent 28 tio maio do l~'.U, cn 
rcito em exercício no Es- tramlo em primeira discu,; 
tado que ficaram em dispo- são, o sr. Xavier da Veiga, 
nibilidat!c por não terem requereu e foi approvado 
sido aproveitados na nova que o projecto fosse remc!-
organização judiciaria, cs- tido á~; commissües reum 
tão eomprehendidos na dis- da~; de constitni<}ão c lcgis-
po~;ição de) art. 155 da lei !ação para interporem pa-
18, de 28 de novembro de recer a respeito. , 
18Dl. 

En1 20 de junho, a commis-
são de legislação otl"erccou 
um parecer, conclnindo pela 
inconstitnciona I i tl a d c do 
proj ecto, o qual foi . nessa 
mesma data rcmottulo á 
commissão do constitnição 
e pot!oros, para cmitti r sua 
opinião a respeito. 

:~i' Crêa na Capital do Estado Ent t.~. de julho de li·r.-H, foi 
uma Faculdade do Medicina approvado em primeira tlis-
o de Pltarmacia. cussão c romcttido á eom-

missão de instrncção pu-
blica.· 

:3>; Crêa na Capital do Estado Em ~ de julho de lt'\\1:!, foi 
uma escola de artes o olli- approvaito om p:ime}ra tlis· 
cios. cnHsão e romettHlo a com-

missão de instrncção pu-
blica, que, em 2:1 t!(} ago~; to 

' 



Da a 

H do maio 

:; do julho 

lfi'.l7 12 do agosto 

18U7 7 de julho 

[8()7 2:3 de agosto 

1sns 2:l de julho 

li! 

I lí 

1:!1 
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Assumpto 

Crêa na Capital do Estado 
uma escola de artes e olli-
cios. 

Crê a uma mi li c ia e i vi c a·· · · · 

Observaç0es 

do IS~l\ otrerecon o foi ap 
provado um requerimento 
para quo a respeito fosse 
ouvida a commissão <le fi-
nanças, de cujo paroecr 
está pendente. 

En• :l de julho de 18~l7, o sr. 
senador l\Iello Franco ro-
'1 ucrcu e foi ap1n·ova•lo o 
adiamento da votação do 
art. 1." c o da discussão dos 
demais artigos do projecto, 
até a deliberação dcfinitivlt 
do Congrosso Nacional so-
bre o art. :10 da Constitui-
~~ão c a vota~·ão dos projc-
ctos relativos l\ este as-
sumpto. 

Elent os vencimentos dos dcs· J•;an :l7 de agosto de 18~r;, 
cmhargadores, juizes de di- entr~mlo. ~m segunua dls-
reito juizes substitutos c eussao, ío1 approvauo um 
llron{otores de justiça. reqncru~1er~to <lo sr. sena-

dor 'l'01xe1ra da Costa, no 
sentido <lo ser o projecto 

Crêa um superior trihunal de 
revisãO. 

rcmcttido ás commissücs re. 
unidas de legislação c fi-
nanças, a!lm tlc cmentlal-o 
tlo conformitladc cotn il'l 
forças do orçamento. 

E111. 27 de julho de ltl!l7, a 
commistão de ju-tiça c le 
(:(islação, ofl'ercecndo o pro 
J ecto para .ser s~ bmettido á. 
segunun: ~hseussao, roque~ 
reu c fot. approvado que 
fosse ouv1da a commissão 
d.e flnanc;as para averiguar 
s1 os reeursos do Estado 
comportam o augmento da 
despesa. 

J:l~ Determina que as attrihui-:En• :z:~ de ago<to de [f.,'\li' 
çõcs de procurador fiscal, dcpots de approva<lo em 1 : 
constantes do art. 6. • da discussão, fot remcttido :.t 
lei n. H', s~jam exercidas commissão dcjnstiça e lf1~ 
pelo dircctor da Secretaria gislação, de cujo parec~r 
das Finanças. está pendente. 

lH Auctoriza o .governo a. des- Em.() de setembro de lX'l,'l 
pender ate a quantia ~c fo1 approvado em L • tÜs~ 
liOO:IlOil~ com. a construeç:~o ct~ss~o c rcmcttido á com-
de uma egre,Ja para matr1z nussao de obras publicas 
d3: freguezia da cidade do de cujo perecer estít p~~' 
l\Imas. dente. 



Data 

1S'.l8 12 tle agosto 

18')\) J de agosto 

189J ;, de agosto 

lSJO ll de agosto 
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Assumpto 

Auctoriza o governo a man-
\lar construir easas para 
escolas tlc ensino primario 
nas ci1lades que aind;t não 
as têm nas condic,~<1es da 
lei n. til. 

Observações 

E1n. li de agosto de 1N(J8, 
cntraiHlo em 1." discussão, 
foi approvado um requeri 
monto de sr. Camillo do 
Dritto pam \jllü a respeito 
fosse ouvida a commissão 
de 1\nanças. 

lü7 Crô;t o monto-pio dos funccio- Eut I de ago~to de 18(1~1, de 
narios publico;; do Estado. pois de approvaüo em l.' 

discn~sftn, foi romcttido ;' 
eommissito de tlnanças, do 
cujo porccer está pendente. 

lG) 

l(j) 

Abre ao govenw o crc1lito 
cxtraorüinario de ·'oo con-
tos para soccorrcr 1livcrsos 
municípios do norte do Es-
üulo, assolados pela fome. 

Concede diversos favores aos 
bancos mutnos que se orga. 
nizarcm no Estado. 

Eut \\. do agosto do lNUU, 
depois de approvado ~m z.:· 
discnssiio, foi rcmcttldo <t 
commis:<ilo de linanças, <le 
cnjo p:trccer está pCIHlcnte. 

Eu•. 21 de agosto de 18\l\l, do· 
po1s de approvado em 1.·' 
discussão, foi remettido á 
eommissão do finanças, de 
cujo parecer está pcllll ente. 





Annexo--E 

Proi~Ctijs r~m~ttiuos á Gamara dos srs. D~nutadijs 
e pendentes de solução 

l-; S.-- 1 
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Projectos remettidos à Camara dos srs. 
de solução 

Deputados 

Data 

n de agosto 

7~5 de abril 

18% 25 de.junho 

lil:J:í 21 de junho 

18[)7 2 de agosto 

Hl\l7 17 de agosto 

lil'l7 :1 tle setembro 

e pendentes 

! 

27 

Assumpto 

Altera a economia intern<t e 
externa !lo Internato do Gy-
mnasio J\lineiro, 

Rogul<t o ~;orviço ~;anitario do 
Estado. 

I 
Observações 

Ent !l do Hc1.emhro de 18\ll, 
foi remettido á Camara dos 
srs. Deputados, sob n. 8, e 
não teve ainda solução. 

Em \l de julho de 1>)!12, foi 
rcmcttido, ~>oh n. 21, á Ca-
mara dos srs. Deputados e 
não teve ainda solução. 

77 Reputa aptos para concorre- Em 20 de julho de 18\l!, foi 
rem ás comarcas de pri- remettido, sob n. 51, á Ca-
mcira cntrancia os bacha- mara dos srs. Deputados e 
reis o doutores que prova- não teve ainda solução. 
rem o exercício, em Estado 
da União, do advocacia ou 
dos cargos mencionados 
nos arts. 20 da lei n. IH c 
1. · da de n. 7'2. · 

n:; Faz diversas modificações nas Em Hi de julho de 18U:í, foi 
leis ns. 2 o 110 remettido, sob n G8, á Ca-

mara dos srs. Deputados e 
não te':.c ainda solução. 

127 Auctoriza o governo a ga· Em 25 de agosto de 18U7, foi 
rantir juros ao emprestiino remettido sob n. 88, á Ca-
qnc fôr contrahido pela ca- mara dos srs.Doputados, de 
rnara municipal de Santa cuja ~>olução ainua está pen· 
Luzia do Rio das Velhas dente. 
para abastecimento de aaua 
potavol do respectivo 8ui-
nicipio. 

12!) Reforma a Constituição do Em 22 de agosto de 18!18 foi 
Bstado na parte referente remettido, soh n. 10~, á' Ca-
ás aposentadorias. mara dos srs. Deputados, 

de cuja solução ainda está 
pe!lllente. 

Auctoriza ü governo a con-
tractar a COnStl'UC~\ãO de 
um ramal ferreo, .quo, par• 
t.in1lo da estação de S. 
Francisco, na g F. Oóstc 
1le Minas, vá a S. Gotltardo.j 

I 

Em 8 de julho 1le ltl!H, foi 
· remettido, ~>oh n. :11, á Ca-
mara dos srs. deputados, 
de cuja solução ainda est6 
pendente. 



Data 

B:l8 2:1 de junho 

1898 ·20 de agosto 137 

18G-l :2 de setembro IHl 

J, • 
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Assumpto 

Crêa escola,; primarias em 
ui versa,; loealidadcs do mu-
nicípio <lo S. Josó d'Alóm 
Parahyha. 

Crôa um Instituto Agronomi· 
em S. .r osü d' Alôm Para-
hyha. 

Declara nulla a delibera~'ão 
da a;;semhlóa munieipal do 
Caratinga, de 3 do feverei-
ro do 1~->\lS, ~::ohro as contas 
do agente executivo do an-
uo anterior. 

Ohservaçi'ios 

Em 1'! do ago~to do 1:-l!lS, foi 
rornottido, ~-;ob 11. ~li, á Ca-
mara dos srs. Deputados, 
de ouja ~olu<:ão ain•la ostá 
pendeu te. 

En• t:; <lo ;;etemhro <lo lx~l,.:, 
foi remctticlo, ~oh n. 111:), 
á Camara dos srs. Deputa-
<IOS; ele cuj;t ;;oluc;ão aind<1. 
esta pendente. 

Em l:l de setembro de 1R08, 
foi romettido, sob n. 107, á 
Camara dos srs. Deputados, 
do cuja solução aimla cstti. 
pendente. 



Ailil8XO-F 

Pr~1~~t~s ini~iau~~ no sanauo o DUlo mosmo roi~itafios 





Projectos 

Data 

l:i de jnlllo 

18()) W de setembro 

lG de setembro 

18()8 1?' de se tem hro 

lf:l():J 21 de junho 

-31 

iniciados no Senado e pelo mesmo 
rejeitados 

Assumpto Observações 

12:1 Institue premios aos agricul- Em :l de jnlho de 18\l\l, foi 
toros que mais vantagens rejeitado em primeira dis-
mostrem ter eonseguido em cussiio. 
relar,~ão á producç.iio de co-
rcacs. 

!Gil AuctorLm o governo a con- Ent '> de julho de lt\D~l, foi 
tractar a eonstrucçiio de jeitado em primeira dis-
uma linha ferrca que, par-I cns~:lo. 
tindo tia E. F. Leopoldina~ 
entre as csütçõcs <lo l'iran-~ 
ga c ltio Doce, vá termi-
nar na cidade de ~l<tri<mna. 

I 
HH Auctoriza o governo a con-,Em .1 de julho de 18'lll, foi 

tractar a construcçiio de rejeitado em primeira dis-
uma linha ferrea que, par- cnssão. 
tindo da cidade de Itabira 
vá termina r na cidade do 
Peçanha. 

lG:~ Crca um conscrvatorio de mn- Ent '• de julho de 1:'\\l~l, foi 
sicé\ na Capital do Estado. rejeitado em primeira dis-

cussão. 

1135 Auctoriza o governo a man- Em '27 <lo junho de 18\)(), foi 
dar imJ.lrimir nas oJlicinas rejeitado em primeira dis-
do ,. ~I mas Gcraes · a me- cussão. 
moria da inconfidencia mi· 
ncira. cscripta pelo bacha-
rel güuardo Machado de 
Castro. 
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Pl{OJECTOS INICIADOS NO SENADO 
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REJEITADOS PELA C AMARA DOS SRS. DEPUTADOS 





-35-

Projectos iniciados no Senado e rejeitados pela 
Camara dos srs. Deputados 

Data 

18')3 ~~l de julho 

1893 7 dejulho 

I ::i!)() :l!l de julho 

1R0í 

lR'tl :)i) de junho 

1838 . t de agosto llí 

1'2 de agosto t:íO 

Assumpto Observações 

Cri'Ja cadeias centraes em di- Rcmettido em H de maio de 
versas cidades do Estado. lH\l I, sob n. '•2, á Camara dos 

srs. Deputados, foi pela 
mesma rejeitado em segun · 
da discussão em :!li de julho 
de lH\~l. 

Designa o dia 21 de abril de Remcttido em 20 de julho de 
ltlttl para ser inaugurada, l:-i\JG, sob n. 7:1, á Camara 
em uma das ci~ades que, for dos srs. Deputados, foi pela 
designada pelo governo, mesma rejeitado em segunda 
uma exposição agricola c discussão, em 1.• de agosto 
industrial. de 18\l',l. 

Confere premios aos cultiva- Remettido em l:l de agosto 
dores de c:wau c aos fabri- de IH\lG, sob n. t-iO, á Cama, 
cantes de productos cera- ra dos srs. Deputados, fo 
micos. o mc~;mo rejeitado em se 

gunda discussão em t.o de 
agosto de IS;l\J. 

Concedo anxilios e diversos Remettido em 16 de setembro 
favores aos syndieatos agri- de 18'.18, sob n. 10\l, á C a 
colas organiz •dos em asso- nutra dos srs. Deputados 
ciaçõcs do natureza com- foi pela mesma rejeitado 
mcrcial. nm primeira discussão em30 

de junho de lH\JU. 

Proroga o prazo de que trata Remcttido em 2!1 !lO julho de 
o art. l," da lei n. l:!, para 18\lH, sob n. !!5, á Camara 
a conferencia de premios dos srs. Deputados, foi pela 
aos cultivadorcs de plantas, mesma rej01tado em segunda 
industriac'>, viticnltorns, etc dis etJSSão em 211 de junho 

de 18'.Y.l • 

Anotoriza o governo a conce- Remettido em 1\l d<\ a"'osto 
dor ao Bispo de 1\Iaríanna, de h-r.H, sob 11. 101, ~ Ca 
duas sesmarias de terras mara dos srs. Deputados, 
1lcvolutas para a fundação foi pela mesma rejeitado 
do asylos agricolas. em primeira discussão em 

:10 do junho de bD!l. 

Auctoriza o governo a des-
pender até a quantia de 
:l.lll.lO:IlOIH com a conclusão 
das obras do ediflcio do 
Congresso. 

Remottido em 'i de l!Ctembro 
de IHD~, sob 11 !IH, á Ca-
mara dos srs. Deputados, 
foi pela. mesma rcj 01 ta do em 
primeira discussão em :10 
de junho de tH:J'J. 
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"' o 
o .... 
s:l ~Data 

<l) Assumpto Ohservaçõe . .:; 
~ 

s 
::::1 z 

- ----
18:J8 2'J de agosto 15[) Auctoriza o governo a concc- Rcmettido em 10 de setembro 

der privilegio ao Banco tlo lS li:<, sob n. lOG, á Ca-
Com;tructor do Ilrazil, ccs- I?<;tru dos srs. Deputados 
sionurio du g. F. <le Cu tu- 101 .P:la. mcs:na rej eitu<l~ 
guazes, para a construcção em prun01ra <hscussão em .~ 
da mesma estrada até o tle setembro do JN:n. 
vallc do rio Cniethü. 

1889 2:~ de junho 11)13 Regula as ferias forenses, RCIIH~ttido em i <l<J agosto de 
lb~J.l, soh n. 11:!, á 1:amara 
dos srs. D.eputados, foi pela 
mcs.ma rcJ_Cltatloem primei-
ra d!scuss<J.o em 8 do sctem-
lJro do mesmo unno. 

-----·-
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Projectos iniciados na Camara dos srs. Deputados e 
pendentes de solução do Senado 

Data 

!l de maio 

1882 \J de maio 

18D;~ 10 do julho 

1893 2í do julho 

G do maio 

18()5 8 de julho .I 
I 

1896 10 de julho 

'fJ 
o .... 
"' s 
::I z 

10 

31 

28 

1 

Assurnpto Observações 

Atwtorizn o governo n con- Em [r) de maio de ltn!, foi 
co<ler diver;;o;; fnvorcs aosl remcttido á eonuniss;lo de 
cidadãos .Joaquim de Oli- obras publicas. 
vcira c Henrique E<imu!llin 
Hcnault, para a eonstrueçiio 
de uma estrada de fen·o 
entre a villn do Caracol c 
Dorda tht Malta. 

Anctoriza o govemo a con- En1. 111 rio maio de l8!l?, fo' 
eedcr diversos favores ai rcmettido á commissüo ti< 
Franeisco Soarei-i Valente obras publieas. 
Gusm;to c a José Luiz tio · 
Jorge, para a construeçiio 
de um<t estrada <le ferro 
entre a estaç<lo de Tapirus-
sú ou 1le Cysnciros e Dom 
Jesus da Caê~hoeira Alegre. 

Auctoriza o governo a garan- Em lI de junho de lil!) l, fo 
ti r .i uros para a constru- approvado em primeira dis 
cção da c;;trad:t de fert·o cussão o rcmettiilo á com 
contraetada com o engc- missão de obras puhlieas. 
nhciro Thephilo Dcncdieto 
Ottoni. 

Conce<ic privilegio· ao dr. A. En1. 21l de julho de 18\l.l, fo 
Buehmullcr c ao capitiio remettido á. conunissão de 
l\Ianocl Junqueira, para a obras publicas. 
construcção tlc uma estra-
da tlc ferro entre Por,~os tio 
Caldas c S. José dos Dote-
lhos. 

Auctoriza o governo a irmo- Em 7 de maio de 18D\ foi 
var o contracto relativo á remcttido á connnissáo de 
estrada vicinal de Porto obras publicai>. 
Novo do Cunha ao Rio 
Pardo. 

~!D Garante juroil á· Estrada de Em 1:> de julho <ie 18D:), cn 
Ferro de Sant'Anna do Sa- trando em primeira <iiscm; 
pucahy-mirim. são, ficou esta adiada a rc-

((Ucrimento tio sr. Kubitl;-
chek até ((Ue sejam presta-
rias peln Secretaria tia Agri-
cultura diversas informa-
ções a respeito. 

:>1 Auctoriza o governo a con- E 111 1l de .i nlho de ll-J\l ;, foi 
ccdor ao engenheiro Ilcn- remettido á commissão de 
rique Augusto Kingston ohras publicas. 
privilegio para a constru-
e<;ão de uma estrada de 
ferro (jllü ligue as cidades 
de Lcopoldiná. e S. João Ne-
pomucono. 



Data 

18~G :2 l de agosto 

lflé)() :; <le setemhro 

IRD/ H do j ullto lOl 

~3 de agosto t~l 

18~7 :n do agosto 

lf3D7 :2 de setemhro 

l8Dfl 21; de agosto 

:)1 de agosto 

21 de agosto 
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Assumpto 

Auctoriza o governo <~ inno-
var o contr:wto cclehra<lo 
com a companhia Via<,~:lo 
Ferre a Sapncah Y, elevam\ o 
o capital garantido pela lei 
11. li!, do ·~~í· do julho de 
1 iD '. 

.Auctoriza o governo a garan-
tir juros aos capitaes <!'Hl 
se destinarem á fundação c 
custeio de colonias agrieo-
las c pccuarias no Estado. 

Auctorizn o governo a conce-
der ao ciliaüão Ilonorio I~s
tevcs do Sacramento, 'pri-
vilegio P'~ra csüthcleccr na 
nova Cap1tal um regulador 
clcctro-clJronometro. 

Revoga o art. :2." tl:t lei n. 
1 '• so hrc concur~;os de ma· 
gistratles. 

Em 1." <lo jnlho do 18~17, cn~ 
t1~ando~ en1 segunda lli~cus
:>ao, ltcou e.~ta a<iia<la a 
rei[Uerimento do sr. Mello 
Fr:meo atri IJUe sejam a rc~~ 
pc1to prestad;~H inl'orm<i<;i!<):'i 
pel:t :"'lecrctaria <.la A~rrkul-
tura. '"' 

Ent ~, de HIJtombro <.lo l8'.li\ 
roi rcmcttido á cmnmissão 
<lc ohrns p~1blicas, <lc Ctljo 
pareeer auHla. está. pei1 ... dente. 

Isenta do direitos cstadoaes Em 1." <lo sot<•mbro 1 as materias prin:as ~:~o~es- foi remottido' ás 001 ' 0. IK~l7, 
sarias ás industrxas fanula- ro•miüas do fln~nça'~nn,süos 
~·os ás oxtrangeiras, impor- puhlicas. " 0 ()bras 
tadas para os respectivos 
estabelecimentos. 

Crêa na Capital do Estado nm Etn l:l do setmhro d<' IR' 
Instituto Militar do lllcnoros pois de approva1!~ .l7, dc-
Artifleos. moira discuss'i<l ~~. ,Cill pri-

t . [ . ·~·' Oi l'I•JI t 
H o .a comnliBsão l -. lo -

publica. I. 0 tor\<1. 

Auctorizn o gov~rno a <lcs- Etn ·~-; de a"osto 1 pemler 1livcrsas <jll:tntias rcmcttido "\'con' 0
. l~êl.S, •S 

como auxilio á conclusào Jlnanças. ' llllJssao do 
das obras dos hospitaes do 
s. Jose d'Aléml'arahyhae 
Arassnahy c do asylo de 
S. Iplli::(cnia da cidade do 
~. Miguel de Guanhãcs. 

Auctoriza o goycrno a auxi- Enll. 2 dP sl'tcml r 
liar com :~:tl.l:l:S'.l'lil n:nnn;ws foi rei;\CtÚuo 1 ? de .JN'.~~. 
a cada um dos hosjntacs dcJ de llnanças 0011llll1ssao 
Uhoraba c de Oliveira. · · I En~ U dP sctcn 1 . 1 

Provi<lcncia sobre concursos. foi offe1:c~ido ~H 0 
'- 0 1 ~~l~l, 

de juizes <lo direito, anti-i iHiprimir-s<' [Ht .mandado a 
guitlatle de magistrados, mettido ,.t· '101.~

1 ~ 8 ')r. Hllb-
processos de i nvontario e s<lo. ' · 'lira dJseus-
mcdiçào do terras e sobre 
outros assumptos. 



Data 

1893 :w de agosto 

1890 ZJ de agosto 

18')0 ;, de setembro 

8 de setembro 

18:YJ D de setembro 

S. S ... ,:, 

"' o .... 
"' s ::; z 
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Assumpto Observações 

Hl Auctoriza o governo a role- Ent :)') de agosto de 18'm, foi 
var o ex-collector do mu- remettido ú. commissão do 
nicipio do Pomba, Miguel finanças. 
'l'heotonio de Araujo Libe-
ro, do J1agamcnto da irn-
tancin c nlcance verificado 
contra o mesmo. 

Dá nova denominação á 
marca da Bagagem. 

co- Em ll de setembro de 18~l0, 
foi ofl'erccida c mandado 
a imprimir-se a redacção 
final. 

22 Crêa o logar de administra- Em G de setembro de WJ~l, 
dor da cadr3ia da Capital, foi rcmettido á commissão 

de justiça c legislação. 

;~3 Crêa na comarca da Capital Ent 12 de ~etembro de 18~l~l, 
o cargo de escrivão pri- foi ofierccido c mandado a 
vativo dos processos c ex- imprimir-se para ser sub-
ecuçõcs crimes, mettido ú. segunda discus-

são. 

25 Contém o codigo do processo Em U de setembro de l'i\Yl 
criminal. foi approvado em J)rimcirà 

discussão e remetti o <i com-
missão do justiça c legisla-
ção. 
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p 1·ojectos inicimlos na Uanuu•a, (los s1•s. Dctnda.los e 1•ejeita(los 
})Cio §cn:ulo 

Data 

lfl\)8 30 de agosto 

;) de setembro 

5 de setembro 

18!)8 5 de setembro 

lS!fJ 1 de agosto 

180:J 5 de agosto 

1800 8 de setembro 

As:mmpto Observações 

H'l Anetoriza o governo a con- Em ! de julho de IR\1:), foi 
tractar a constrncção de rejeitado em segunda dis-
uma linha fcrrca entre a cussão. 
cidade do Cnrvcllo e a do 
S. Francisco. 

1:)7 Auctoriz:t o governo <t dcs- En• Hl de jnllto do 18\):l, foi 
pender atú a IJUantia do rejeitado em primeira dis-
IH:Oilll$'100 com a coneluBão cussão. 

158 

161 

7 

do ahastceimento do agua 
potavel ao districto de Fa-
ria Lemos. 

Auctoriza o governo a eon- En• ií de julho de 18~J\J, foi 
Btruir dentro da arca urha- rejeitado em terceira dis-
na 1hc ciliado de Minas, dois cussão. 
cdiflcios em que funccio-
nem grupos escolares. 

Declara nullas diversas dis-
posiçr,cs da lei que orça a 
receita c fixa a despesa do 
municipio de Ouro Preto, 
para o exercício de Fl.J.). 

Incompatibiliza os agentes 
executivos municipaes de 
se reelegerem para o tricn-
nio seguinte ao de seu ex-
CJ•cicio. 

Em 1\J de julho de 18!)\.l foi 
rejeitado em segunda dis-
cussão. 

Em H de agosto de 180\J, foi 
rej citado em primeira dis-
ctlssão. 

8 Denomina - Bello Horizonte Em "/ de agosto de 18()\J, fo 
-. a Capital do Estado de rejeitado em primeira dis 
Mmas Geraes. eussão. 

2-i Prohibc expressamente a ven· Em 1:l de setembro de 18')(), 
da de vinhos artitlciaes no foi rejoitado em segunda 
territorio do Estado. discussão. 
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J•t•ottosições tlo Cougt•esso convet•titlas etn leis no anuo (le 1399 
e •·mnettitlas :i sancção t•elo Scnatlo 

I o 
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'" ~w -o 
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U1 v 
~·~ 

'JJ. ;..-; 
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I :~1 .Junho 27 
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1:2r; ,, » 

F>" ·-·I ,, » 

1;~~ )) 22 
J·W )) )) 
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1:~:~ )) 2 

1:1:3 )) 9 
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2(1) 

217 

2il:ll 

D;tla das lei~ 

.Tullw :28 

>> ~z 

» LR 

Agosto 8 

» l8 
,, )) 

,. " 
>) :2:~ 

)) )) 

)) ~{) 

Setembro ~. 

)) (j 

,, H 

)) )) 

)) )) 

Ac;sumpto 

Custas judiciarias. 

Licenças a r! i versos rnnecionarios. 

Annulla re>:oluções da eamara municipal de Ara~ 
g-uary. 

Fixa a força publica rio Estado para l~JOil. 

Mu!la a denominação da comarctt de Inhaúma. 

Licenc,~<t a divcrxoR l'nnceionarios. 

Idem. 

Perdoa o réo Fclippc Ferreira de Sonza. 

Concede moratoria ao ex-collector das rendas esta~. 
doaes Augusto Cexar Barbosa. 

'l'ribnnacs correccionaes. 

Dcpositarios publicos. 

Prcdio á Associação do Santa Izahel de Hungria em 
Ouro Preto. 

Auetoriz<t a concessão de privilegios. 

Proroga o praztl de privilegio para exploração 
das agnas mcdicinaes de Lambary c Cambu-
<plira. 

LiccwSa a <livcr;;os fnnccionarios. 
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Reutettitlos it. sancção })Cla C;un~u·a tlos st•s. DC})nt:ulos 

Julho 7 
" 1\) 

)) 21 

» 2G 
Agof>to D 

» 
» 18 

21: 
» )) 

» 26 
» 3t 

» /) 
Setembro R 

» [I) 

)} ~~ 

)) » 

>> » 

» l:l 

>> » 

>> H 

,. ~;)r.) 
•J"-1~ .) I 

27D 

Data das leis 

Julho lo 
» :H 

/) » 

Ago~to 111 
» >> 

» ;) 
,, :~L 

» -J..( 
Setnn\bro 1" 

tx 
\i i 

)) l t 

>> 

tx 

» » 

Assumpto 

Custas a avaliadores. 
Licença ao eserivão de orphãos da comarca da Leo-

poltlin;t, Jorge Rodrigues do Com·a. 
Snhvcnçáo á· companhia Empresa de Navegação <lo 

Rio de Janeiro. 
Itc\oya o collector de Juih tle Fóra, Antonio Caetano 

Rodrignos Horta, o pagamento tht importanci<t das 
estampilhas ronhadns tio cofre csta.<ioal a 8CU 
eru~go. 

Crêa cadeiras de instrueção primaria. 
Faculta aos ad Yogados •Jn·oyisionados pelo Presidente 

lia Relação c ()S solieita<lores o excrcicio de sua 
profis>;ão em <Jualqner comarca <lo Estado. 

Licença a fnnecionarios. . 
Dh·idc o Estado em districtos de terras e colom-

zação. . 
~Ioúillea a lei qne ci'OOu a Junta CommcrCial. 
Concede lieença ao tnhellião tia comarea tio .Taguary, 

Antonio r:stevam Gomes de Escobar. 
Concede lotes li e terras tio Estado. 
Anctoriha o goyerno a. encampar a I<:. F. l\Inzam-

hinho. 
Imposto tenitorial. · 
Anetoriza a. yenua uc prellios pertencentes ao Estauo. 
Institue umConsülho Deliberativo na Capital doEs-
. tado 
Orça a reeeita e fixa a despesa do Estaclo para o 

cxercieio de HHlil. 
Dá nova organização á instrueção publica uo Estado. 
Concedo lir.enc;a ao lente de mech<tnica do Exter-

nato tlo Gymnn.sio l\Iineiro, Domiciano Rourigucs 
Vieira. 

Iucm ao contador da eomarca do Cun-ello, Antonio 
AlYes de Souza Netto. 

Idem ao p;u·tidor, distrihuidor da comarea ela Capi-
tal, Edmundo Alvef\ Horta. 

Licença á inspcetora de alnmnas da Escola Normal 
de .Juiz de Fóra, D. Gnilhermina Rosa Torres. 

Explorac;ão de minaH. 

(') P!'omulgada pelo Presidente do Congresso. 
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COMMISSÕES PERMANENTES DO SENADO 

Policia 

Presidente - Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva. 
Vice-presidente - Dr. Necesio Jnsé Tavares. 
1.0 Secretario - Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
2." Secretario - Dr. Josó Pedro Drummond. 
Supplontes dos secretarios - Camillo Philinto Pratos e dr. Agostinho Cosa-

rio de Figueiredo Côrtes. 

{Jonstitnição c )lOtlcres: 

Dr. Virgilio Martins de Mello Franco. 
Dr. Francisco Josó l'oclho do Moura. 
Dr. Necesio José Tavares. 

l•'inanças 

Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
Dr. Francisco Alvaro Dncno do Paiva. 
Dr. Sabino Darroso Junior. 
Dr. Carnillo Augusto Maria de I3ritto. 
Conunendador .JoailUim Antonio Gomes da Silva. 

Jm~tif,)a c legislação 

llr. Virgilio Martins de Mello Franco. 
Dr. Francisco Alvaro Dueno de Paiva. 
Dr. Camillo Augusto Maria do Dritto. 

Obras )Htblicas, tcrt•as e <~oloniznçfw, eot·t•eios e t<.,legt•a)lhos 

Dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 
Dr. Francisco do Paula Rocha Lagôa. 
Coronel Francisco Ferreira Alves. 
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In.stl•ncção publica 

Dr. .Joaquim Josi~ Alvares elos Santos Silva. 
Dr. Francisco .José Coelho de 1\loma. 
Conmwncl:ulor .Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

Cautat•ns •nnnici})aes 

Dr. Levinclo Ferreira Lopes. 
Camillo Philinto Pratos. 
Coronel José Bento Nogueira. 

Commcndador Manoel Teixeira da Costa. 
Dr. Necesio José Tavares. 
Dr .. João Antonio de Avellar. 

AgJ.•icn.ltnl'a, conuncJ.•cio, inclnstl•ias, :u•tcs, utinas e flo•·c~t~l~ 

Dr. Joaquim Caudido da Costa Scna. 
Dr. João Antonio de Avellar. 
Dr. Francisco da Rocha Lagôa. 

Saneie publica, cstatisticn, e catcchesc 

Dr .. Tosino de Paula Brito. 
DI'. Agostinho Cesario de Figueiredo Côrtes. 
Dr . .Tosó Pedro Drummond. 

Dr .. Joaquim .José Alvares dos Santos Silva. 
Dr. Joaquim Candido da Costa ~ena. 
Coronel Francisco Ferreira Alves. 

··Jtedacção 

Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr. Agostinho Cesa~io do Figueiredo Côrtes. 
DI'. Joaquim Antomo Dutra. 
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COMMISSÕES MIXT AS 

,J ulg:ultn-a 

Senador - Dr. Virgilio :Martins de Mello Franco. 
» - Dr. Levindo Ferreira Lopes.· 
» - Dr. Joaquim Josó Alvares dos Santos Silva. 

Deputado - Dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro. 
» - Dr .. João Luiz Alves. 
» - Dr. Valerio Barbf'sa de Rer.ende. 

Desembargador - Antonio Luir. Ferreira Tinôco. 
» - João Braulio Moinhos de Vilhena. 
» - Jsoé Antonio Saraiva. 

l~xnnthuulot•a 

Presidente - Desembargador - Theophilo Pereira da Silva. 
» - .João Braulio Moinhos de Vilhena. 
» - Francisco José Alves de Albuquerque. 

Advogado - Dr. Camillo Augusto lVIada de Britto. 
» - Dr. Francisco Luiz da Veiga. 

Supplentc - Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
» - Dr. Pedro da Matta Machado. 

tJotligo tlo }ll'OCCSSO 

Senador - Dr. Lovin~o Ferreira Lopes. 
» - Dr. Francrsco Alvaro Bueno d·~ Paiva. 
» - Dr . .Joaquim .José Alvar~s dos Santos Silva. 

Deputado - Dr. Carlos Domicio de Assis 'l'oledo. 
» - Dr . .João Luiz Alves. 
» - Dr . .José Gonçalves de Souza. 
>> - Dr. Reinaldo Porto Primo. 
» - Coronel .Julio Cesar Tavares Paes 
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MEMBROS DO CONGRESSO 
SENADOHES 

Nomes Residencias 

1 Commenrlador Antonio Martins Fcneim da Silva Ponte Nova 
:! Dr. Neccsio Jos1i T:warcs ......................... MM do IIcspanha 
i! Dr. Joaquim Antonio Dutra ....................... Lcopoldina 
.'; Dr. Jose Pedro Drurnmoml. ....................... Cidade de Minas. 
5 Camillo Philinto !'r ates ........................... Montes Claros 
G Dr. Agostinho Cesario de Figueiredo Cortes ..... Mar de llespanha 
7 Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa ............ Ouro Preto 
8 Dr. Camillo Augusto l\Iaria de Britto ............ Cidade de Minas. 
9 Coronel Francisco Ferreira Alvos ................ Ouro Preto 

·""· 
lO Dr. Joaquim Candido da Costa Sena ............ Ouro Preto 
11 Coronel José Bento Nogueira ..................... Minas Novas 
12 Commemlador Manoel 1'eixeira da Costa .......... Santa Luzia do Rio das Velhas 
U Dr. Vir15'ilio Martins de Mello Franco ............ Cidade de Minas. 
14 Dr. Levmdo Ferreira Lopes ...................•. Cidade de Minas. 
15 Dr. ,J os i no do Paula Brito ......................... 'l'res l'ontas 
lG Commendador Joaquim Antonio Gomos da Silva. Fruetal 
17 Dr. Joaquim Jos6 Alvares dos Santos Silva ..... S. José d'Alérn Parahyha 
18 Dr. Pranciseo Alvaro Bueno de Paiva .......... S. José do Paraíso 
l!l Dr. Sahino Barroso .Junior ....................... Cidade de Minas. 
:20 Dr. I<'ranciseo José Coelho de Moura ............. Oliveira 
:u Dr. João Antonio de Avellar ......... • ............ Sete Lagoas 
~~:~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o •• 

2l 
2·1 .......................•................... o o •••••• 
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DEPUTADOS 

I 
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1 Coronel Francisco Hiheiro de Oliveira ............ J~ntre Rios 

Rcsideneias 

:1 Coronel Ago~tinho JoHó l'creira .................. Mar tle ~Iespanha 
:1 Coronel Celestino Soares <la Cruz ................ l\lontes Claros 
!, Coronel Jo~6 Bernanlcs tlo Faria ................. Formiga 
;, Dr. Folippo Nunes 1 inlleiro ...................... g;;iação do Rio Doce 
G Coronel Manoel Josó da Silnt ..................... Boa Vista do Tremedal 
7 Dr .. Tos<\ Tavares de Mello ........................ Quelm 
~ Dr. Ahcilard ltodrigues Pereira ................... Lagm1 Dourada 
\l Dr. Linflolpllo do Almeida (;ampos ............... l'onto Nova 

10 Dr .. Joilo Baptista Ferreira Vclloso ............... ümo 1 roto 
11 Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo .............. Ouro Preto 
H D1·. Carlos da Silva Fortes ....................... l'almyra 
1:~ Dr. Jos6 Fclippc de Freitas Caf::tr·o ................ Viçosa 
H Dr. Astolpho Dutra Nicacio ....................... Catagua1.cs 
F> Dr. Valerio Barbosa de Rezende .................. Leopoldina 
lll Dr. Josü ;\lontciro ltiheiro .TmH[ueira ............. Leopolflina 
17 Dr. Astolpho Leite f\e l\lagalhães l'into .......... S .. Jo~ó ü',\lém ParahylJa 
ltl Dr. Fnwci~co SoareN l'cixoto de Jl,loura .......... l'omh<t 
1\l Coronel Juvenal Coelho üe Oliveira Penna ....... S. JoR6 d'Alóm Parahyln~o 
20 Dr. Delüm Moreira da Costa Ribeiro ............. Santa lUta elo Sapueahy 
21 Dr. Luiz ltcnnó ................................... Itajubá 
2:2 Dr. Francisco Ilonorio Ferreira Brandão, íllho ... Ca'mpanha 
2:1 Dr. José Carneiro do Rezonde .................... Itajnhá 
2'> Coronel Antonio lia poso tlc Almeida .... ; ....... ~ailta Rita do Jaeutinga 
23 Coronel Simeão Stylita Cardoso ................... Jagnary 
2!\ Coronel Manoel Alves tlo Lemos................. .... Gonçalo do Sapucahy 
27 Padre Joaquim Soares Calixto ................... 'l'rcs I onta~> 
2íl Coronel Julio Ccsar Tavares Paes ................ Muzambinho 
2\J Dr. João Luiz Alves .............................. Campanha 
30 Dr. Gaspar Ferreira Lopes ....................... Alfcnas 
31 Dr. Leopoldo Corrêa .............................. Itapccorica 
:l2 Coronel Jayme Gomes de Souza Lemos ........... Passos 
a:l Capitão Dosiuerio Ferreira ele Mello .............. Uheraha 
Wr Dr. l<'ranklin Botelho ............................. , aracatú 
35 Dr. Josó Alves Ferreira e Mello .................. Pará 
g() Dr. José Gonçalves de Souza ..................... Pitanrruy 
:l7 Padre I<'rancisco Xavier de Almeida H.olim ....... Gmvcllo 
B::l Dr. Manoel 'l'homaz ele Carvalho Britto ... , ...... Cidade ele Minas 
3\l Major Luiz Cassiano Martins 1 ereira ............. ~abará 
10 Coronel yascç Azevpuo ..... : ..................... \'itangny 
41 Padre Joao Pto ele Souza H.ms ............. , .. , ... Barbacena 
12 Olympio Borges ................................... P.atos 
'•'·l Coronel Ignacio Carlos Moreira. Murta ........... AraRsuahy 
.H Coronel Pedro Celestino Hodriguos CllaveR ....... Arassuahy 
1,5 Artlmr Josó l'imenta .............................. Januaria 16 Olymvio J~I\io de o,!~veira Mour~o ................ ~iaman.tina . 
. ,7 Dr. hpammondas Lsteves Ottom ................. 'I heoph!lo Ottom 
-iS Hcynalclo l'orto l'rimo ............................ 

1
'l'lteoplfilo Ottoni 
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Porteiro, Americo Denicio Pinto Coelho. 
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Projectos iniciados no Senado em 1899 

Data 

1890 20 tl\} j unlw 

· A;,;smnpto Andamento ·· 

11\:l Confere aos JUizos de I~nt 2) de junho, cstallll<• DO 
direito das comarcas apoiado pelo numero d<· 
do f6ra da sede da assignaturas, vai a impri-
Junt:t Commorcial, at- mir-sc para entrar na or-
trihuiçõcs para ordc- dom dos trabalhos. 
nar o registro de fir-
mas ou ·razões oom-
tnerciaos, o para abrir, 
nnmcrar, rubricar e 
encerrar os livrosdos 
eommcrcian tes e con-
tem outms disposi-
<;ões a respeito. 

Em ·>·i, e approvado Hem de-
bate em primeir:t discus-
são c romettido á oonnnis-
são do j nstiça e legislação. 

Em t:l, é ofl'erooido o vai a 
im1n·imir-so para ser suh-
motticlo á segunda discus-
são, acompanhado do uma 
emenda substitutiva. 

Ent . 7, entrando em segunda 
discussão, por artigos, con-
junctamento com o substi-
tutivo ao art. 1, •, são ott"c-
rocidas duas emendas, as 
quaos, depois de longo de-
bato, são approvadas com 
o referido artigo, sendo re-
jeitado o art. , ." do substi-
tutivo, c ficando prejudica-
dos os arts. 2.•, 3." e 4.• 

O art. >.• do projeoto é ap-
provado com uma. emenda 
do sr. Lovindo Lopes, son-
do rejeitado o art. ií.• do 
substitutivo e approvado o 
art. ü " 

O art. :J.• do projeoto é tam-
bem approvado, floa.ndo 
prejudicado o art. 7.• do 
substitutivo. Adoptado em 
segunda tlisoussão, vai o 
proj e o to com as emendas 
approvadas á commissão tlc 
justiça e legislação. 

Em 21 de julho, e ofTcreoido 
e vai a imprimir-se para 
ser .submettlllo á terceira 
di:scussão. 

Em 21, dcDois de longo tio-
bate é ajJprovado . eln ter-
ceira. discussão e romcttido 
à commissão tio rotlacção 
com duas emendas offere-
ridas pelos srs. ,\J o !lo Fran-
co e Levindo Lopes. 

Obscrvaçõc.~ 

lll'. Lovindo Lopes 



o 
s:l Data s:l 
~ 

--
18D!) 20 tlejunho 

18)() ;~t ele junho 
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'" o .... 
"' 8 Observações ,\ndamcnto Assnmpto 
;:; 
z 

-
w:J Confere ao~ J mzes ele Em :2\ <i oll'cJrceiela, e appro-

dircito das comarcas vada 11 rcclac<;ão final. 
de fóra <lu sêde <la 

Da commissão do 
<[ neri nvmtos de I 
tes. 

Junta Commcrcial, at-
tribuiçiícs para orde- En1 :n, ê rometti<la A Cama-
nar o registro de flr- ra dos srs. Deputados soh 
mas on razões com- n. 111. 
mcrciaes,e para abrir, 
numerar, rubricar e 
encerrar os Jivrosdos 
couunerciantcs c con-
têm outras disposi-
ções a. reHpeito. 

lGi Conccd.c tro" anno~; do 
licenc;a para tratar de 
1-mudo ao escrivão de 
orphãos da comarca 
de Leopoldina, Jorge 
Itodrigucs do Coura, 

Em :2 \ de agosto, <"· 1"1)11\lltti-
do pela Camara [L ~ance;ão, 
~;oh n. ~1 • 

Snnccionnclo 

Ld n. :!illi ele · ti do ago.~to ele 
l f)~ )!I 

Em :2l de junho, vai a impl'i-
mir-se para entrar na or-
dem dos trabalhos. 

I~m :~i·, <i approvado ;.;em ele-
bate em prinwira Lliscllls-
são, em escrniinio secreto, 
o ronwttido á commissão 
rcspcctivtt. 

Ern ~28, ~·~ oll'erocido e vai a 
imprimir-se para ser snh-
motticlo á sn!..;Hll<ht <liseus-
são. 

Em L" elo jnlho, c) approva-
do t)!ll ;;egnwla diseussfio 
em eserntinio ~>ü<Tcto,<) Hcà 
sobre a Illesa para entrar 
na ordem dos trahalllos, 
sondo tlispensaelos o i ntor-
sticio e n. ilnpl'(~ssão a l'O-
<tncrimcnto elo sr. P. Drmn-
JHOIHI. 

En1 :1, é :qqH·ovaclo sou1 'lo-
boto em tnreoira elisonssiío 
c rcmetti(lo á eo1n1nissão clc1 
redacç<io. 

J·:in 1, é oll'oreoiela o appro-
vacla a redae<;ã.rJ 1lnal, xon-. 
do nnss:t llHJsJna data rc-j 
metticJo á C:lllmra elos Nr;;. 
Deputaelos, sob n. l !!1, I 



Data 

18UU 21 üo junho 

18~9 21 de junho 

2:2 do julho 

S.""' ·~- !O 
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Assumpto Andamento Observações 

lG ~ Concede tres a unos de Em I'\ e rcmcttido pela Ga- Da commissão de re-
liccnc;a para tratar de .nara á saneção, soh n. ~. querímentos do par. 
saude ao eseriYão de tes. 
orpltãos da comarca 
de Leopoldína, Jorge Sa.ncl"iolllulo 
Rotlrigues do Conra. 

IG-) Auctoriza o gllYCrno a 
mandar imprimir na» 
ollicinas do " Minas 
Ucracs » a ilicmoria 

Lei n. :2:;·:, tio ·H de julho de 
18J:J 

Em. 21 do junho, vai a im-
primir-se para entrar na 
ordem dos trahalltos. 

da Inconlídencia :\li- Ent "27, <iopois de algum de-
ncira oscripüt pelo hate em quo tomam parte os 
hacharel Eduardo Ma- srs. Gomes d<t :-,i[ya, Agos-
ehatlo de Castro. tinh.o Côrtos e P. Drum-

JGG Regula as 
ronses. 

moml, e rejeitado em pri-
meira tliscussão o vai a ar-
cltivat·-sc. 

ferias fo- Em. :H tlo julho, tlepois de Do sr. Mello I~ranco 
apoiado, vai a imprimir-se 
para entrar na ordem dos 
trahalhos. 

Em :2\ e approvado sem de-
bate em primeira discussão 
c romettíüo á eommis-
são de justiça c legi~:;ln.-
çiio. · 

Em :'G e o ll'crccitlo e fie a f':O-
hrc a mc»a para ser sub-
mottítlo á segunda discus-
~iio, sc.n~o llispensa,dos o 
mtersttcw c n, unprcssiio a 
rcq ucrimcn to do sr. Mello 
Franeo. 

Ent 27, ontrando em segun-
da tlisenssã.o, o sr. Bueno 
de Paiva oll'creco nm 8uh-
stitutivo t[uc, depois de al-
gum üch~tc é approyaüo c 
bem assun uma emenda 
o!J'orcoitl<t pelo sr. iliello 
Franco, o>: l[\HVJs vão á com· 
missão respectiva. 

Em :2 <, e oíl'erccido c vai a 
a imprimir-se para ser suh-
mctlído (~ terceira diseus-
Hilo. 

E,., :a, entrando em terccirn. 
diseussão o sr. Lcvíllllo Lo-
pes otl'ercce tres emendas, 



• 

Data 

18!)!) ZZ do julho 

18!)\l 1. • do agosto 

tsn~J 5 do agosto 

Assumptoo 

_) ____ _ 
fJ liléi Regul<1 as 

rcns08. 
ferias 

Andamento 

sem! o a discus.~ão a•.liatlit I Do 
por ·!4 horas a rcttucrint"ll-
to do sr. Mello Fran•·o. 

En1 :2 de agosto, é appr·uy;~
do em terceira discussilo e 
rcmcttido á commiss;l!J de 
rcdacç-ão com as emendas 
ns. 1. iiHcno.~ a parte refe-
rente ao paragrapho unico 
do art. 1." 1 ~. menos a par-
te referente aos arts :l •, 
.{ .• o C 5. u, :J e bClll UHSilll 
uma outra de n .1., otrerc-
cida pelo ;;r. ~lello Franco. 

l~n• :1, é ofrcrccida e vai a 
imprimiN;e a redacção li na!. 

lün ;, a redacção final 
entnL em discussão, lJUe 
é encerrada sem debate, 11-
eando a votação adiada por 
falta de numero. 

Ean 7, é allprovada a reda-
c<'ão llna sendo nessa mes-
n{a data remettitlo á Cama· 
ra dos srs. Deputados, sob 
n. ll2. 

Em 8 de setembro, é roJm-
taJo pela Camara em pri-
meira discussão. 

Observações 

e;r. Mello Franco 

1G7 Crêa o monte-pio dos 
funccionarios puhli-
cos do Estado. 

Ent 1.0 de a!{o.~tç, tlepoi.s de Do e;r. Camill p.. , 
apoiado, v<u a 1mprmur-sc 0 I ,\tos. 
para entrar na ordem dos 
trabalho~. 

Ern 1·, é approvado sem de-
bate em primeira discussão 
o remettido á eommissão de 
finanças. 

Pende de parecer 

lfj8 Abre ao governo o crc- Em 'i de agosto, depois de Dote.,:".~'· Cantillo l't·,··-
dito cxtraordinario de approvado, vai a impri-\ ., ' zon contos para, pela mir-se para entrar na ar-
verba- soceorros pu-

1 
ttem dos trabalhos. 

blicos-do orçamento, 
vi<>ente, soceotTer os'Em H, depois de algumas 
m~nicipios de Boa considerações do sr. Co~;ta 
Vista do 1'remedal, Ser~a, é .approyado em pr!-
Rio Pardo Salinas metra thscussao c rcmcttJ-

' ' ~~s :L com missão do flnan-~ 
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ifJ I o o .... l'l Data "' Assnmpto Andamento Observações 
l'l a ~ 

( 
:::: 
~ 

-- --
18\J\) r> llO agosto lG>\ Grão J\Iogol o Conton- Em 11, ô otforocirlo o vai aD o sr. Canüllo Pra das, actnalmcntc as- imprimir-se para NOr suh- tes. solatlos pela fomo. mettitlo á segunda di seus-

são, acompanhado de um 
su bsti tu ti v o. 

Em H, depois de algum de-
bate ô approvado o 1-lnhsti-
tutivo em segunda discus-
o remottido á commissão 
re;;pectiva, ficando prcjudi-
cal! o o proj oeto o sendo rc-
.i citada uma emenda otl'ere-
ci<la pelo sr. Camillo Pra-
tes. 

' Pende do parecer 

11)!)\) li do agosto 161 Concede dois annos de Em 1-'. do ago~;to, Yai a im- Da eommissão de r licen~>a para tratar do primir-se 'para entrar na querimentos de p ncgocios ao eidadão ordem dos trahalhos. tes. Domieiano Rodrigues 
Vieira, lente do Gy- Em 17, é approvado em pri-mnasio Mineiro. ' mcil·a diseussão, em oseru-

tinio iiocreto, e romottido á 
connnissão respectiva. 

Em 1\ é ofl'oroeido e vai a ~ 

imprimir-se para ser suh-
n~ettido á segunda discus-
sao. 

Em :?2, mitra em segunda 
discussão que é encerrada 
sem dohato, ficando a vota-
ção adia•la por falta do 
numero. 

Ern 2 !, é approvado em se-
gunda discussão, em escru-
tinio secreto, e Hca sobre a . mesa para entrar na ordem 
do>; trahalhos depois do fln-
do o intorstieio regimen-
tal. 

ter-• 
l~nll 2\ <i approvado em cru-

oeh·a discussão, em os ttl-
tini o secreto, o romo 
do á oommissao de roda-
cção. 

Em 2\, é otl'creeida o ap[lro-
varla a r.odacção final. 

Em 2::!, <i romottido á Cama-
ra dof:l .~r::;. Doputntlos, soh 
n. !)J:l. 



Data 

18')9 U de agosto 

18\>'J U. de agosto 

1'39~ 18 de agosto 
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Assnmpto Andamento Observ:tc;ücs 

---- ---------------------
1~~J Co!l(~cdc dois annos do 

licença para tratar de 
negocios ao cidadão 
Domiciano Itoclrigues 
Vieira, lente do Gy-
mnasio Mineiro. 

Em !:~, <i rcm<)(tido pela Ca- Da eommisão do re~ 
mara á :<aneção, soh n. 18. qucrimcntos do par· 

tes. 

170 Concedo diversos fav•l-
res aos bancos mu-
tnos que se organiza-
rem no Estado. 

Sunccion;ulo 

Lei n. :3/R, do li do :;ctem hro 
de ts:)U 

Em H <lo agosto, estando Do sr. 
apoiado, vai a imprimir-~;c Britto. 
para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

Em lR, cntraudo. em primei-
ra diseussão, ó esta adiada 
por :Z I horas, a rc<tncri-
mento do sr. Joaquim Al-
vares. 

Em 21, é approvado em pri-
meira diseussão e remctti-
do á commisssão de finan-
ças. 

Pende de parecer 

Camillo de 

171 Auetoriza o gove:no a lEu•. 1~, do agosto, vai a im- Da oo~missão do rc-
v.ender a . funec10na- primir-sc para entrar na quenmontos do par-
rws pubhcos ou a, ordem dos trabalhos. tos, 
quem o rcqu,orcr as, 
casas pertencentes ao E1n 'll, é approvado em pri-
Estado e existentes meira discussão c rcmetti-
nesta. Capital. do á commissão de finan-

ças, sendo rejeitado um re-
querimento de adiamento 
pedindo informa<,~üos ao go-
verno, apresentado pelo sr. 
Joaquim Alvares. 

Em 2:!, é ofl'crccido c vai a 
imprimir-se para ser sub-
mcttido á segunda discus-
são. 

Em 21, é approvado em se-
gunda discussão c fica. so-
bre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos depois 
do fiiHlo o interstício regi-
mental. 

I~m :~o, entra em terceira 
discw;são qne é encerrada. 
sem debate, flcamlo a vo-
ta<;ão adiad<t por falta de 
numero. 



Data 

18~YJ 18 de agosto 

18\JU lü de agosto 

171 
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Assumpto Andamento 

Autoriza o governo a Em :2.::, <'• approvado em ter-
vender a funcciona- ceira discussão e remettido 
rios publicos ou a {t eomnlissão <lo rcdacção, 
llllCill o requerer a.~ que obtendo nrgencia otre-
easas pertencentes ao reeo o é approvada a relia-
Estado e existentes cção tina!. 
nesta Capital. 

Em :l'l, ó remettido ú Cama-
ra dos sr~<. Deputados, sob 
n. lU. 

\

Ent R de setembro, ó rcmet-
tillo pela Camara ú san-
cção, sob n. 1-L 

Sn.ucci(\ntt<lo 

Lei n. 27·1, de lZ de sctem-
lH·o de 18(1'.1 

Observaçõ es 

Da commissão de re-
qnerimontos de par 
tes. 

172 Concede um anuo de li- Em 1\l de a<>o~to vai a im- Da commissão de re-
ccn<,'a,_se~n vcncimen-'l primir-so '"para' entrar na qucrimcntos de par-
tos, a mspotora de o!'llem dos trabalhos. t alurnnns da of::cola CB. 
r;~r:nal ~c. Jub: . de En~ :2:2, entra em primcíra 
I' o1a, d. Gm!hormmal <hscussão, que é encerrada 
Itosa Torres. sem dohate, ílca!lllo a vota-

ção aclia<ltt por falta de nu-
moro. 

l~m :n, ó approvado em pri-
meira tliscus~ào, em oscru-
tinio secreto, c rcmottitlo ú 
oommissão respectiva. 

Ent :~ (, ó ofl'ercciclo e vai a 
imprimir-se para Süt' Bnb-
mettitlo i\. segunda diBcus-
são. 

Ent 2!i, entra em segunda 
discussão quo é cneenada 
sem debato ficando a vota-
ção adia<la. por falta do nu-
mero. 

I~nt 2i<, é approva.do em so-
gun<la diseussão, em esorn-
tinio secreto, o Jlea sobre a 
mesa para. entrar na ordem 
dos trabalhos depois de fin-
do o intorsticio regimental. 

Em :l(, é approvado em ter-
ceira disonssào, em c~cru; 
iinio secreto, c remetüdo a 
eommissão de rcdaoção. 
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lf)!)J 1D do agosto 172 Concede um mmo do li· Em t.o de setembro, ó otfe- Da commissão de rc-

cença :-;cnl voncilnon- rccida o approvada a roda- quorimcntos de par-
tos, á inspcctora de cção final. tos. 
alumnas da escola 
normal de .Juiz de En1 2, é rcrnettido á Camara, 

I 
Fóra, d. Guilhermina dos srs. Deputados, :>ob n. 
Ito;,a Torre;,. 115. 

Ent lil, é remettido pela Ca-
mara á sancção, sob n. :.!1. 

Snnccion1ulo 

Lei n. 28:l, de 18 de sctem- I I bro de 18\),J 



r~·. \ ., 

PROJCCTOS LNICIADOS 

NO 

SE. NA D·lfl) E (\t~r Jü 8·· .9· 8 "U- ~ '" ... ü Jl 

e QUB tiveram andcmGnto em 1899 
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PJ.•ojcctos inicia«los no Scu:ulo Clll l nns c •tuc tivci•ar:n 
nutlaiucnto cn:t 1 B99 

Datv, 

18!):-; :lO de junho 

1S!l8 •1 de julho 

1808 ~ do :tgo.~to 

S. S. -- 11 

As;;mnpto Andamento Observações 

l:H Pro roga o prazo de que I~m ·l~l do jnlho rle 18 H, e Do sr. Camillo de Bri-
trata o art. 1." rla lei renwttirlo sob n. ~n, á Ca- de Brito. 
n. '<:Z, de 1." de maio mara <lo:; st·s. Deputados, 
de 1s·.n, por maic; '' 'lHO, a ll Ür) junho de [.~.l 1, 
annos, para a confe- o rqj e i ta em sognnrla dis-
rene:a de premioc: aoi'i cussão. 
enltivadores de plan-
tas indnstriaes, viti-
eultores, fabricantes 
de vinho e cultivado-
res de hieho de seda. 

l:rl Itcgula a exploração de I~m \I\ de agosto tle 18 H, o Da commissão espe 
minas. rcmottirlo á Catni.\t'a dos sr13. cial. 

Deputados, soh n. \01). 

Ern ·' de setembro do V<l'.l, 
é devolvido pela Camara, 
acompanh;vlo do emendas o 
remottido á eommissão de 
j nstiça e legislação. 

Ent. \l, as emendas são ofl'o-
rccidas o flenm sobro a 
mesa. para scl'()ín i'iulnnetti-
das n. nma nnic;1 disenssào, 
~onrlo p;na esse Jim üisp,m-
sado;.; o inier~ti.,io o a im-
pre,;»fto, a re'[Uerimonto tio 
sr. Cmnil\o rlo Britto. 

E rn I!, rio pois de algum de-
h ate, são itJlllrov;tdas as 
C1nenda~ de n:-;. ;), n, ~, 1 1 

e 1 1, e r~j oi ta das todas as 
ou iras, ;;endo o proj e c to 
novamente rcmcttirlo á Ca-
mara dos ~;rs. Deputados. 

Ern 11, é remettido pela Ca-
mara ;i sancr,~ão, sob n. ~ ', 
rcrligido de accorrlo com as 
rlecisücs do Senado. 

S;~uccion;~do 

Lei n. :2 13 de I fl de ;;ctcmbro 
do 1B:l~l 

Hr; Organiz:t o mtmicirji<l Virle SIJIWjl:'IIJ de 1 rH, pags. Do 81'. 1Iello Franco. de Bello Horizonte. 1 J n :~ b. 

Em :! \ r lo agosto de 1 {.)'l, cn-
trnndo em ~>cgunda dii>CU8-
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18D8 2 de agosto UG üry,aniza o Fmunieipio são conjunctamcntc eom o Do sr. :\Iello Franco. 

(o Bollo Horizonte. substitutivo otrcrceido pela 
comnliKsão do camaras mu-
nicipacs, o sr. Sahino 
Barroso fundamenta c otro-
roce uma emenda suhstitu-
tiva instituindo na Capital 
do gstado um conselho de-
liberativo que se eomporá 
de 7 membros eleitos pelo 
povo da mesma Capital, de 
conformidade com o pro-
cesso o comliçi1c:-; estahclc-
chios na legislação em vi-
gor, para vereadores muni-
cipacs, o eontcndo outras 
disposições a ro:>poito. 

Apoiada e posta conjuncta-
mente Clll discussão, e O:>ta 
adiada por 21 hora:>, a rc-
qucrimento do sr. l\Iollo 
Franco, imprimi mlo·SC a 
emenda. 

E121 2·~, it requerimento (lo 
sr. C. (lO Britto, e ainda 
adiada a discu~;são 
sessão seguinte. 

para a 

Eu• :)0, depois do longo de-
bato c á vista de proforen-
cia requerida pelo sr. Sa-
hino Barroso, e approvada 
em segunda discussão o 
rcmettida á connnissão a 
emenda substitutiva ol!'ore-
cida por s. oxc., ficando 
prejudicados o projecto o o 
substitutivo otrerceido pela 
commissão do camaras mu-
nicipaes. 

Em !ll, e olfcrcchlo o fica 
sobre a mesa para ser sub 
metticlo á terceira discus-
são, sendo para esse fim 
dispensados o interstício c 
a imlH"c.~são a requerimento 
do sr. Lcvindo Lopes. 

Em 1." de setembro, ó appro-
vado em terceira discussão 
c remettido á. oommiss~o de 
redacdão com as scgmntcs 
cmmH as otferccidas pelo sr. 
Sabino Barroso: accrcscen-
tando ao art. :l.", antes da 
palavra- nenhuma- as se-
guintcs: fóra do orçamen-

I 



Data 

l8Qil 2 de ago~t o 

1808 4 do agosto 

J 8~13 :í de agosto 
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Assumpto 

1 [(i Organiza o mnnieipio 
de Bello Horizonte. 

'l'ransumpto Observações 

to-, e ao paragrapho uni- Do sr. Mello Franco, 
co do art. ft .• ". in-jl11e: salvo 
si antes deste prazo, fôr 
definitivamente organizaelo 
o municipio. 

l~rn '>, é oft'creeida c appro-
vada a redação linal, sendo 
nessa mesma data remetti-
!lo á Camara dos :m;, De-
putados, so h n. llli. 

l~m lO, e rcmettielo pela Ca-
mara, á ~;aneção so h n. l :i. 

Sancciontulo 

Lei n. :ti5, ele l:~ de sctemhro 
de liiDl 

1 '.7 Auetorizn o governo a I~•u Ll tl•J agoHtcl <le lii'H, Da eommissão de l'C• 
conceder ao Bispo üc (• remettitlo sob n. 101 á quorimentos de par· 
J\Iarianna c luas "es- Cama r a dos st·s. Deputado~; tos. 
marias de terras <lc- que, om sessão de :li) tio 
volntas para funda- junho de l>-1 l.l o rejeit:t em 
<;ã.o de :tNylos agri- primcJira cliscu;.;são. eolas. 

HS Deelara .,:'iem elfeito a Elll :!.! tle ,agosto ele l:-i\18, e Da eommisssã? _doca· resoluc.~a!l em 91:e a remettido sob n. li:l, á Ca- maras mumcipaos. 
assemhlca municipal mara dos .<;r.-;. Deputados. ele Araguary annullou 
diver~as leis da re- En1. :1 de julho de H'l:\ e dc-
spectlva camara. volvido pela Camara acorn 

panhado de uma emenda 
etnc, a 5 e rcmcttida á. com 
mi~;~;ão respectiva. 

E•n 10, e otl'erecido c vai a 
imprimir-se um parecer 
opinando pela approvação 
da emenda. 

Elllll 1:2, entm em discussão 
que e encerrada sem debate, 
ílcando a votação adiada 
por Calta ele numero. 

E•n 1:1, e approvada a emen-
da e rcmcttida com o pro-
.i ceto á eommissão ele rcda-
cção. 

Ent l:i, e Oll'<Jrccitla e appro-
vada a rccl:tcção final. 



o 
ê Data 
"'1 

18'38 G do agosto 

18D8 12 do agosto 

1808 23 de agosto 

1898 2:1 de agosto 

18'38 1G de setembro 

1808 lG de setembro 

1808 17 de setembro 

I 
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Assmnpto 
Andamento 

--------------- ------------------- ··------------
.. ~ 0 de ca-l t8 Declara ~em efl'cito a Em 17, 1\ remettitla á san- Da eomnussa . . ,

8 
rcsoltH;iio em que a ec;ão, Hoh n. 123. maras mnrnclpac. ' asscmblea mnnieipal 
i.lc Araguat·y a.nnnl- Satweionatlo lou divcrHas leu; da 
rcs],ectiva Camal'a. Lr3i n. ~:;\de 1~ do julho de 

H lU 

tiO Anetol'iza o govol'no a Etu 7 <11~ setembro de ll lk, ü Do sr. Joaqnim Al-
clcspcntler até a <JU<tn- rcmctticlo sob n. 1 1 l á Ca- vares. 
tia de I.GiliJ:nuo~; com mara do~ srs. Deputa,los, 
a conclusão d:.ts ohras que, om sessão de .l'l dejn-
do ediflcio do Con- :nho de 18 1'1 o rejeita em 
grosso. printeira diseussão. 

1 1 t Auctoriza o governo a llnt 7 de setembro de 1k:l.~ ü Da commisiliio de rc-: 
concNler <li versos fa- remcttirlo so 11 n. !PG á C~t- 'I uerimcntos de par 
vores para o cst:thc- mara dos srH. Deput~dos. tos. lecirnonto de trafego 
mutuo entr·<l a Em- Em 21 de julho de lRD.l, é 
pro~a de Navegação remettido pela Camara á 
<lo lUo de Janeiro e ~ancçilo, sob n a. a l<'. F. Bahia c i\Iinas. 

SancdoJuttlo 

Lei n. :~.);'í, do 2;; de julho de 
18'.):) 

15G Auctoriza o governo a Ent 10 1le setembro de lf:l'lk, 
eoncctler pnvilcgio ao ü remettitlo á Camara dos Do sr. Joaquim Dutra. Banco Constructor do srs. Deputados sob n. 10:5. llrazil, cessionario da ' 
K I<'. de Cataguazes, Em 1 de setembro de IR~J'.l, é 
para a construcção da rejeitado pela Camara, em 
mesma estrada at<i o primeira discus8ão vallc do rio Cuicthó. 

lCO Auctoriza o governo a Ent I de julho de lt>D:l, de-
eontraetar a constru pois de algum debate em Do sr. Joaquim Al-
cção de uma linha que tomam parte os srs vare~. 
fenoa que partindo Joaquim Alvares c Costa 
da lfl. F. Lcopoldina, Sena, é rejeitado em pri-
entre as estações de me ira discÚ~>são c vai a ar-Piranga e !tio Doce chivar-se. vá terminar na cida~ 
de de Marianna. 

lül Auctoriza o governo a Em .\. de julho de lk!n, de-
contraetar a constru- pois de 'ai"um dchate em Do mesmo senhor. Ci,'ào de unw, linha que toman~ parte os srs. 
fenea que partindo Joaquim Alvares e Costa 
da cidade do Itahira Sona, ó rejeitado om pri-
vá terminar na llo meil·a di~;eus:;ão c vtti a ar-do l'eçanha. chivar-Bc. 

1(;:~ Crêa um Conscrvatorio Em L de julho de lfl:l:l, cn- Do Br. Joaquim Al-
do 1\Iusiea na Capital tranüo em primeira di seus- vares, 
do Estado. são, a requerimento do :;cu 

auctor ü retirado c vai a ar-
ehivar-sc. 



PROJECTOS INICIADOS 

NO 

. SENADO EM 1897 
e que tiveram andam;nto em 1899 
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P1•ojectos inicia{los no Senmlo e1n 1897 e que tivc1•aJn 
andamcnt,o c1u '1899 

Data 

-------
1807 15 de julho 

1897 24 de julho 

1807 11 de se tem. 

Assumpto Andamento Observações 

1:23 Institue premios aos Em il de julho de lf-iil:l, a Do st· .. Joaquim 
agricultores quo mais commissão ele Agricultura vares. 
vantagens most r c m oíl'crece c c approvado sem 
ter conseguido em rc- debato um parecer opinan-
lação á prollucção dcl do pelo archivamento cleste 
ccreaes. proj coto. 

I:n Conccdcanxilios c di ver- Em. lG de setembro de 18\lS, Do sr. Camillo 
sos favores aos syn- c remettido sob n. li)() á Britto. 
dicatos agricolas or- Camara elos f::rs. Deputados, 
ganizados em associa- que, em sessão de .,() de 
ções de natureza com· junho de 1 .~m, o rejeita em 
mercíal. primeira discussão. 

AI-

de 

137 Releva o collecter de E1n. 18 de setembro de wm Da commissão de fi-
Juiz de Fóra, Antonio é remettido ;;oh n. m, â nanças. 
Caetano Rodrig u c s Camara dos srs. Deputados. 
Horta, do pagamento 
da importancia das Em 24 de julho de 180\l, é 
estampilhas roubadas rcmettido pela Camara á 
do cofre csta.rioal a sancção, sob n .. t, 
seu cargo. 

Sanccionado 

ILei n. 251 ele 2G de julho de 
ele 18\l\l 

(; 

"'· ~· 

,, 
) 

•" < .. 





PROJECTOS INICIADOS 

NO 

SENADO EM 1896 
e l\Ue tiveram al}úamento em 18~9 

\ 

_-.:.- 12 



I 
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PI·ojcctõs iniciaclo§ no Scn::ulo em I396 c que tivm•am 
anclamcnto eJn I899 

Data 

7 de julho 

BOG ~J de julho 

Assnmpto Andamento 

--- ---------------------1·--------------------------------
10:1 Dcsign;t o dia ;~1. de 

ahi'il de 1B98 para ser 
inaugurada, em nma 
das cidade.~ !p!C fôr 
designada pelo gover-
no, nma exposiçi\o 
agricola c industrxal. 

Euu :lO de julho de HHi, é 
rmnettido, soh n. 7:1, á Ca-
nutra dos srs. Deputados, 
que, em sessão de 1. • de 
agosto de lk\lcl o rejeita em 
segunda discussão. 

112 Confe1:e premio:-; aos Em 1:1 de agosto de lR\l.i, éj 
cult!Ya<lorc~ de eacau remcttido sob n. sn á Ca-
e ao;; fabrH'antes de mara dos' srs. Dep~ttados, 
productos ecramicos. que, em ses~>ão de l,o de 

agosto de IR:);) o rejeita em 
segunda discussi\o. 

I 
=========~~=========d============~~======== 





PROJECTO INICIADO 

NO 

SENADO EM 1893 
e que teve annamento em 1899 





o 
>=l 
~ 
<l 

-
1893 

-

-95 

Pt•ojccto iniciaclo no Sen;ulo mn 1 S9:J c (lUe teve and.a-
ntcnto em 1.899 

-

Ui o .... 
Data "' Assnmpto Andamento Ob.~ervaçues s 

~ z 

-

~1 de julho 5') Crca cadeiras centrao;; l•:n1 8 do maio do lK 11, ó rc-
em diversos cidade" mcttido soh n. ~-z ;i, Cama-
do Estado. ra dos srs. Deputados qno, 

em scs.~ão d{; :!15 de julho 
de l8D.l o rcjciüt em scgnn-
da discussão. ' 

.. 





PROJECTOS ENVIADOS 

PELA 

! CAMARA DOS SRSI DEPUTADOS 
)\ 
I 

AO 

I 

b r . Senaclo Min.eiro 

Em lH99 

:-·; . .,,-1; 
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Jl.•t·ojectos mnriatlos })Cla ()atnat•a. elos 81'S. DCJ'lUta.tlos ao 
Senado ent l3H9 

nata Assumpto Al\(lamcnto Observações 

----------- -- -------------------
180\l 21 elo junho 

1 Fixa 1t força publica l~o Em :21 tle julho, ,-. rcmctticlo Inieiatlo na Camara 
K~taclo para o oxorm- á eonnni~~ão <lo Corç;t pu- !los ::>rs. Deputados. oio do lDOO, hlica. · 

Em :tí. ó oll'ereeitlo c vai a 
imprimir-se para. ser snh-
mctiiclo á primeira üiseus-
silo. 

I~m z:·, depois do algum <k-
bate em <[no tomam parte 
os srs. Camillo Pratos, Tei-
xeira da Cost<t c Mello 
Franco, ó :cpprovallo em 
primeira üiscns~ão o rcmet-
tido á commissão rcspc-· 
etivrt .. 

E1u 2\ ti ofl'orocillo c Yiti a 
a imprimir-se para ser snb-
mettido á segnnü;t lliscus-
Hilo. 

I~n• J.o tle agosto, •lepoi;;; do 
algum llehate, ü approvado 
em scgu ntla Lliscussào o fica 
sobro a mesa par;t entrar 
na ordem üo,; trabalhos, de-
pois de Hnllo o intor~t~eio 
regimental, ;;em! o reJ e1 t~
das duas emendas o1J'crcm-
das pelo sr. Camillo Pratos 
ao f.:; arts. ~~- ·~ o .1. o 

lüu I, é appro~·allo ~em d~
hatc em tercou·a <liscus.~ao 
o rornottido á commissão 
de roclacção l[UO, ohtcmlo 
urgcneia oft'orceo e é ap-
p mvada :t rot.lacção li nal. 

Em ií, ó rcmcitiLlo ft san-
eção, sob n. l '·L 

S 1~necion~ttlo 

Lei n. 2íti, do H de ngo.~to de 
)')~.}:} 



., o o s:l 
'"' s:l Data "' < s 
::l z 

- -
1800 21 de julho 2 
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Assumpto Andamento Observações 

Auctoriza o governo a Em :! b clrJ julho, é remcttido Iniciado na Cam
1
ara 

conceder licença a di- á commissão de requeri- dos srs. Deputat os. versos servontuarios mentos do parte:>. de justiça. 
Elll ~:;, é ol!'eroeido c vai a 

imprimir-se para ser suh-
mottido á pruncira discus-são. 

Elll :~7, ó approvado sem de-
bate em tn:n~Icit·a discusBão, 
em cscrutinlo secreto por 
ll votos contra :~ o ro-
m~Jttido á connnissã~l respe-ctiva. 

Em :~·'l, r\ offcrccido o vai a 
imprimir-se para ser ~;uh
mottido á segunda diseus-
são, acompanhado de uma emenda. 

E1n H!, ó apr•rovar.Io em se-
segunda discussão conjun-
ctamcnte com a emenda 
em cscrutinio secreto, 11-
cando ~>obre a mesa para 
cn trar na ordem dos 
trabalh9s, dcp~is do fin-
do o mtcrHticlo rc<>imcn-tal, b 

Em a de agosto, ó approva-
do em terceira discussão 
em ~scn~tinio secreto, e re2 
mettido a commissão do re-
dacção conj unctamen to com 
uma cmo!!da da conunissão 
do rcquerJmentoB de partes 
~oncodon<!o doi~ annos de 
hc9nça a professora do 
Bmrro Alto do Itabira do 
C~mpo, d. Maria Guilher-
ll}!na Wood c ao 1." tabol-
hao ria comarca de Jan-ua-
ry, Antonio gstovam G<l!nos 
de Escobar. 

Etn I, ó ofi'erooida o appro-
vada a rodaoção final. 

Em ~. é devolvido á Ca-
mara dos srs. Deputado~> 
aooiU!lanhad o d c uma 
emenda. 

E01 n, !l rcmcttido pela Ca-
mara á sanoção sob n. 7, 
tendo Hido em virtude do 
disposto na resolução n. \l, 



Data 

1fl()H . 21 de julho 2 

18~~ 2G de julho 3 
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Assumpto 

Auctoriut o governo a 
eonccder liccn<;a a di-
versos sorventuarios 
de justiça. 

Andamento ObservaçiJef:! 

darJnolla Camara, dr~stacada Iniciado na Camara 
a emenda para constituir dos srs. DeputadoB 
projecto á parte. 

s:~nccionatlo 

Lei n. :23.'-l, de tr) de agosto 
tlc lfl~l:J 

Em :H de ago :to a emenda Iniciado na Camara 
destacatla para constituir dos Brs. DeputadoB 
proj coto á parto, foi romet-
tida pela C<tmara á san-
o<;iio, soh n. 10. 

Sa,Jt(:cion:ttlo 

Lei n. 2Gi', de 2G do agosto 
lio l8'J~) 

Dá; nova denominação En1 28 de julho, e romettido Iniciado na Camara 
'!- comarca de Inha- á commissiio lio cBtatistica. dos srs. Deputados uma. 

En1 :11, e otrorocido e vai a 
imprimir-s<l para ser Buh-
mottido á primeira liiscus-
siio. 

Em 2 de ago~to, e approva-
do em primei r a discussão e 
rcmettido á commissão res-
pectiva. 

En1 0, e ofl'orocido o vai a 
imprimir-se para ser suh-
mettido á segunda discus-
são. 

Em 11, e approvado em se-
gunda discussão o flca so-
bre a mesa pare entrar na 
ortlem dos trabalhos depois 
de findo o interstício regi-
mental. 

Em H, e approvado em ter-
ceira discussão e romettido 
á commissão de rodacçiio. 

Em lii e oll'crecida e appro-
vada 'a rodao<;ão final. 

Em \í' e remettido á san-
cção,' sob n. l:!:i. 

SnncdontLdo 

Lei n. 2()•1 de 18 do agosto do 
' 18~;) 



o 
>=i Data ::: 

<>1 

)()f) :28 do julho 
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if1 o :.. 
"' s A~-;sumpto Andamento 
:::> ;;;-; 

--
·1 Auetoriza o governo a I"m :a de julho, <i rcmetti- Iniciado na Camam 

conceder moratoria, do á comnli~são de Jin:tn- dos ~-;rs, De[lUtados, 
sem juros, por :Jarmo~, <;as. 
ao ex-collcutor das 
rendas estadoans do I" 111 H de a~ os to, <) of!'crccido 
Carmo do !tio Claro, e vai a rmprimir-~>e para 
lwgu~to C;;car· Bar- ~;nr snhmcttido á primeira 
!Josa, para efl'eetnar diseus~ão. 
o pagamento do al-
cance que l'ór verifí- l"m 10, <i approvado ~em de· 
cado em HIH\~ contas. bate em pruneira discus.~ão 

em cscrutinio .~coreto c re-
mettido á cornmissão res-
pectiva. 

I·:m 12, é ofl'crecido e vai a 
imprimir-se para ser snh-
mettido :i segunda discus-
são. 

Eut lli, ri approvatlo em ~;e
gunda discussão, em es-
crntinio soercto, o fica so-
bre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos dcpob; 
de findo o intcrstieio regi-
mental. 

En• 18, ó approvado em ter-
ceira diseussão, crn escru-
tínio HeCJ·cto, c remettido á 
eommissão de redaeção. 

l~tu 22, <i ofl"crceida ü appro-
V<lll<L a redacção tina!, Hen· 
do nessa mesma data re-
nwttiúo á :;ancção, :;oh n. 
1;2()' 

Suncciouaclo 

Lei n. 2:;.), de :!5 de agosto 
de J8f)'J 

Auctoriza o novcrno a I~m :l dü agosto, t\ remotti1lo 
conceder !ie'Cnça a di- á commis;;ào de requeri-
versos serventuarios mentos dü partos. 
de justiça. 

I~m .t, r', offerecido e vai a 
imprimir-se par.'t ser· Huh-
mettido á pnmeira diseus-
:;ão. 

Etn "1, 1\ [approvado som de-
hate em primeira disenssão, 
em escrutínio secreto, e re-
mettido ;í, eommisHão ro-
:;pectiva. 
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Assumpto Andamento Observações 

-------- ----------- --------
Anctoriza o governo a l~1n R, ó olferceiLlo c v:ti a Iniciado na Camara 

eoneedcr licença a di- imprimir-se para ser ~<uh- dos srs. Dcpnta<lo;;. 
versos scrvcntuarios mottido á segunda discus-
de j ustic;;t, silo. 

IEnt 111, <·~ apJn·ov:ttlo se;n de-
h<tte em seg;nn<la <liscnss;1o, 
em escrntinio secreto, c llca 
sohro a mesa para <mtrar 
na ordem dos trabalho:-;. 

i Eu1 LI, ó approv;t<\o em tor-
coir;t discus~<ilo, em cscru-
tinio secreto, c remettido á 
commissilo de rodacçilo. 

l~n1 [(1, ó oll'creci<l:t c ap-
provada a rcdacçilo final. 

J~rn 11, o remcttido á san-
cção, sob n. l:!G. 

Su.ncciouu.clo 

Lei n. 2G L Li c 1 K de agosto <le 
de HMI 

G Auetoriza o g_ovorno a I~nt :; de agosto, <) rcmettiLIO Iniciado na Camara 
eonec<lcr hecnça :t ;i, commissão de requeri- dos srs. Deputados. 
s~rvcntu~rios de j ns- mcntos de partes. 
üça c a diVersos func. 
cionarios pnblicos En1 .1, ó of!'crecido c vai a 

imprimir-se para ser sub-
mcttillo [t pruneira diseus-
silo. 

Ent 7, ó approvado sem de-
bate em primeira di~cus
são, em escrutinio secreto, 
c rcmettido á commissão 
respectiva. 

En1 8, ó otrorceido c vai a 
imprimir-se par;t ser suh-
mcttido á segunda discus-
são. 

I~m 10, ó approva<lo. sem ~o
bate em segmula Lhscnssao, 
em cscrutinio secreto, c 11-
ca sobre a mesa para en-
trar na ordem <los traba-
lhos, L!epois. de findo o in-! tcrstiew regimental. 

I 
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Assnmpto Andamento 

fi Auctori~a o g.ovcrno a Il•n. 1 't·, ~ approva<lo em ter-
conceder .licença. a C~)J~·a di~;cussão, em f)Scru-
serventuarws de .JUS- tnuo secreto, c remottido á 
tiça e a divors<!s func- conunissão do re<.lacção. 
nionados publwos 

1\tn Hi, !l offcrecida e appro 
va<la a rcdacçiio final. 

IIm 17, !l rcmettido á sane· 
<;ilo, sob n. 127. 

Suuceionu!lo 

Lei n. ;~nz, de lx agosto de 
lK()() 

Oh~-;crvaçõo.~ 

Iniciado na Cams.ra 
dos srs. Deputados 

7 Incompatihiliza o.~ agen· EnJ. :; <lo agosto, 
te,.; executivos muni- <lo á <!Oll\Jlliss;1o 
cipacs de HC reelege- o ogislaç.:Io. 

!l remotti- Iniciado na Caman 
do justir,~a dos srs Dcputtldo~. 

rem para o triennio 
seguinte ao do seu 
cxcrcicio. 

En1. 11, é o ffcrocitlo c vai a 
imprimir-se para ser flnb-
mottido á primeira dil;cus-
são. 

J\m H, depois de algumd.cha-
to, é rejmtatlo em prim<!ira-

·discnssão c vai a archivar-
r-;o, oJlimanclo-se a respeito á 
Camara dos srs. Deputados. 

s Donomina-Dello IIori- Em 7 do agosto, é remetO- Iniciado na C 
zontc a Capital do Es- á commissilo do ostatü;tica. dos srs Í) an~:tra 
tado de l\Iinas Geraes. · ' · ' eputados 

Em U, ô otrereeido o vai a 
imprimir-se pam ser suh-
mettülo á primeira discus-
são. 

Jlm 1 I, r\ rqjeiíado em pri-
meira diBeussão e vai a ar-
cltivar-se, ofliciando-sc a 
rospei to á Camara dos .~rs. 
Deputados. 

!l Auctoriza o governo a Em I do agosto, ri remottido Inieiado na CanHU"t 
encampar a K F. 1\Iu- á commis:-;ão tlo obr<L~ pu- dos srs. Dcr>u(ado.~. 
zambinho. hlica~;. 

I~rn V, O ofl'erocido o vai a 
imprimir-se par<t sor suh-
mettido {t primeira di.~ens
são. 

Em .u, ü approvado em pri-
meira discussão o rellletti-
<lo á conunissão respcctivl'-. 

/ 
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A~sumpto Andamento Observações 

\l Aucterizn o g·oyerno a En1 J 'J., e ofl'crecitlo e vai a Inieiado na Camara 
encampar a K F. ~In- imprimir-se para ~<lr suh- dos srs. Deputado~'!. 
zamhinlto. mettido á scgundét discus-

são. 

l•'m 17, ü approvatlo em se-
gunda, <liBcuss<to eorn uma 
emenda ofl'creeitla pelo fn·. 
Costct Srma, c rcmctiitlo á 
commissão do ohras pullli-
eas. 

Em Ui, ó oll'erecitlo e vni ai 
imprimir-se pam ser suh-
mcttido á tcreoirn rliscus-
são. 

Em ~31, ó appt·ovado em ter-
ceira discussão c rcmcttido 
á commissão de rodac<:ão. 

Em '2\ ü ofl'oreoida o apprt'l-
V<Hla a rctlacção final. 

Em :8;, ó tlevolvirlo ;, Cama-
ra dos Hrs. Deputado~, acom-
panhado de emen<las. 

En1 :ll, é rmnciti<.lo pela Ca-
mara á sane<;ilo sob n. 1~\ re-
digido de a<Jeôrdo eom as 
cmeTHlas ofl'm·ceitlas pelo 
Sonatlo. 

Sauccionlt-«lo 

Lei n. :~7,), tlc 2 rlc setembro 
de J.'l\lll 

lO Crêa em cada eomarca Etu "/ rle agosto, 6 
o. logar ~lo tloposita- á commissão de 
rw puhhco. legislação. 

remettido Inieiado na Camara 
j usti~~a c dos srs. Deputados. 

Etn H, 6 ofl'crccitlo c vai a 
imprimir-se para ser suh-
mettitlo á primeira discus-
são. 

I~tn 1 o, 6 apptyv'l:tlo HC~n de-
bate em pr1m01ra tltscus-
sfio o· rcmcttitlo á commis-
são rcspccti v a. 

I~an 14, ô otrérceido o vai a 
imprimir-se para stn: suh-
mcttitlo á segunda dtscus-
silo, acornpanluv.lo de emen-
das . 
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Data Assumpto Andamento 

_____ J_ 
n do julho 10 Crêa em cada comarca En• 17, é, depois do algum 

o lo"ar de deposita- <!chato, approvado em ;;o-
rio publico. gumla discussão c rcmct-

tido á eommissão respecti-
va, ~;endo roj citadas as emen-
das otl'orccidas pelo sr. 
,\gostinho Curto~> c appro-
y;úlas as da commissão. 

E1n 1!1, <i otl'crecido c vai a 
imprimir-se para ser suh-
mcttido á terceira discus-
silo. 

E1n ~2, entrando em terceira 
discussão, o sr. Teixeira da 
Costa ofl'ereco uma emenda 
quo é posta conj unetnmonto 
em discussão, sendo c,;ta 
encerrada sem mais dchatc 
c ficando a votação adiada 
por falta de numero. 

J~m ~J:l, ó approvado com a 
cmond<t em terceira discus-
,;ão c remettido á commis-
são de rcdacção. 

Em 24, é offcrccida c appro-
vatla a rcd:wção Jlnal. 

En• 2\ é devolvido á Camara 
do~> srs. Deputados acom-
panftado do emendas. 

Em :;o, é devolvido pela Ca-
mara c fica sobre a mesa 
para entrar na onlom dos 
trabalhos, visto terem sido 
rcj citadas as emendas de 
ns. c! c :í. 

En• :n, são rcj e i ta das sem 
debate as referida~; emen-
das c rcmettido o proj ccto 
á commissão de redacção. 

Ent 1." de setembro é ofl'c-
rccitla c approvada a reda-
cção final. 

Em 2, é rcmettitlo á ~::ancção 
sob n. 1~l2. 

Snnccionaclo 

I
Lei n. :372, de I de setembro~ 

de 18:)!1 

ühservaçi)cs 

Iniciado na Camara 
do;,; srs. Deputados. 
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Data Assumpto Andamento Ohservaç.ões 

------------l---'--------------------1-------------------------l 
18!)!1 1 O de agosto 

180!1 18 do agosto 

ttl1conendo penlão ao r•"o Ent. li <!<)agosto, e rcmeíti- Inieiado na Camara 
Felippe Ferreira de elo ú commissão de justiça do~ srs. Deputa<Jos. 
Sonza, tlo resto das o legisltu;ão. 
penas que lho foram 
impostas, por crime Ent. 1:.', e ofrorccido e vai a 
de rcxponsabilidacle, imprimir-se para ser sub-
n:t comarca de S:tli- mctticlo [\ primeira discus-
nas, em virtude ele são. 
sc:n.íci~ça elo poclcr j n-
chewno, E:un 1G, c\ approvado em pri-

meira di;.;cnssiío, cn1 cscru-
1 in i o scereto, c remeti !lo [\ 
commissâo respectiva. 

I~n1. 11, c'> oil'erecido c fiea 
sohro n me.~;t para entrar 
n;t nr<lom dos trabalhos, 
sendo para ess<J flm dispen-
sados o interstício a reque-
rimento do :-;r. Bueno t!c 
Paiva. 

En1. Is, depois de algum <!c-
bate, cl approv:ttlo em sc-
guncl;\ discussão, em escru-
tínio SIJercto, c iica sobre a 
mc.~a para entrar na ordem 
dos trahalhos, depois ele 
findo o intcm~ticio regimen-
tal. 

Em :~1, c·~ ;1pproyat!o em ter-
ceira tlisc,ussão, em cscru-
tinio seerc1o e remcttido á 
comm issão de retlacção, 11 uc, 
obtcnclo urgencia, otrcrecc 
c cl approvatla a redacção 
final. 

En1. ·J~, ó remottitlo á san-
cção ~oh n. 1:2~. 

St~ncciontulo 

Lei n. :J(í I, ele :23 d!l agosto 
c\ I) I ~~1!1 

12 Auctoriza o governo a I~m ~21 ,Je agosto, c) rcmeítí- Iniciado na Camar(1 
conceder dois annos •lo á eonnílis~ão de roque- dos l'lrs. Deputados. 
do licença ao conta- rimentos do partes. 
dor, partidor c dis-
trihmdor 1la comarca 
1lo Cnrvcllo, Antonio En1. 2:.', c) oircrccido o vai a 
Alves do Souza Netto. imprimi r.-se _par:a sC!: sub-

I 
n~etti1lo 11 pnmerra drscns-
sao. 
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Assumpto 

--- -----------------
12 Auotoriza o governo a 

conceder dois annos 
de liccnqa ao conta-
dor, partidor o dis-
trihmdor da comarca 
do Curvello, Antonio 
Alves de Sonnt Netto. 

Andamento Obscrvaçüos 

Eu1. _21, ~~ appr~vado em pri- Iniciado na Camara 
J~l()~ra thscussao, em e~cru- doi> Br~>. Deputados 
tmw secreto e rcmettido á ' 
cmmnissão resp1)cti v a. 

Eu1. ~~\ ,) oil'erccido e vai a 
imprimir-se para ~;cr lluh-
mettido A segunda <liBmt;;-
lliío, acompanhado de uma 
ememla. 

J~Jn :n, cntr:tTHio em segunda 
discussão, o ;;r. .Toa<tuim 
Alvares ofl'erecc ttma cm<m-
da concedendo mn anno do 
liecrwa a l~dmundo Alves 
IIort;t, partidor·contador <la 
Capital. 

Encerrada, sem mai;; debate 
a discussão, é approvado o 
proj ccto com as referidas 
emendas, em cscrutinio se-
creto, e remottido á eom-
missão de ro<Juorimcntos de 
partes. 

J~n1. 1." de setembro, é oil'e-
recido o vai a imprimir-se 
para sor suhmottido á ter-
ceira discussuo. 

En1. 4, e approvado em ter-
ceira discussuo c remcitido 
á commissuo üc rcdacção. 

En1. 5, é oiierocida o appro-
vacla a rodacçuo final, sen-
do nessa me~>ma data de-
volvido á Camara <los srs. 
Deputados acompanhado <lo 
emendas. 

EJn 12, é remottido pela Ca-
mara á sanoção sob n. W, 
redi <>ido do accôrdo com a 
eme~da do Senado, redu-
zindo o tempo, sendo desta-
cada para eonstituir projc-
cto em separat!o a parte 
referente ao partidor e dis-
tribuidor da comarca da 
Capital. 

Lei n. 

SIUICCÍOJliUlO 

;3i!l, de 14 do setembro/ 
de l8!l!l 
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ABsnmpto Andamento ObscrvaçiJcs 

---- ---------------------- ----------------·-----------
1~ Auctoriza o governo a 

conceder dois annos 
de liccnca ao conta-
dor, partit!or e distri-
lmidor da eomarea <lo 
Curvello, Antonio Al-
ves de Souza Netto. 

Ent I:) de :setemhro, a cmen-' Iniciado n:t Camara 
tl:t tlosiac;vht ó rcmottida dos srs. Deputados 
pela Camara á sanc<,~ào sob 
ll. :20. 

SnnccioJt:ulo 

Loi n. :2.'JI, de IR de sctombro 
do lRT.l 

J:l Cl'ô.a o imposto tcrrito- Ent :ZI de ag·osto, ó rcmctti- Iniciado na Camara 
na! no Est<Hlo. do ;, eommiss;1o de finan- dos srs. Deputados. 

ça.s, <jtw, ohtcTHlo nrgcncia 
o o1rorccc c liea sobre a 
mesa para ser suhmcttido á 
]H'Ílllllira discussão, dispcn-
;.:ados pant o;.:sc fim o in-
terstício o a impressão do 

l rcspceti v o parceer, visto 
estar distrilmido o projc-
cto, a rOIJtWrimcnto do sr. 
Bueno do Paiva. 

E1n :2:~, depois ele algnm do-
hato, ó approvado em pri-
meira <liscnssúo c rcmctti-
do á commissão respectiva. 

Ilnt :2:1, ó oll'crccitlo c flca 
sobre a mesa para ser suh-
mctti<lo á segunda discns-
süo, disponsatlos para esse 
fim o intcrHticio c a im-
.pressão a requerimento do 
IH'. Bueno de Paiva. 

Ern :3 t, ó approvado .sem d_:-
bate em segunda thscussao 
c fica sobre a mesa para 
entrar na ordem dos traba-
lhos depois de 1lndo o in-
terstício regimental. 

Ent :3 ', depois de algmn de-
bate, ó approvado em t~r
ccira tliscus>:ào c remctti<lo 
á commissão tle redacção 
eom as seguintes emendas: 
accresccn tamlo ao art. I." 
§ 1." n. I! a>: palavras:-- c 
suíno; substituindo no 8 2." 
do art. 2." as palavras--nel-
la>: cxisten tos- pela:- t!l'ba· 
nas·-, o accroscentantl,o no 
~ ::." do art. 4,", <lepms da 
palavra--augm~m!o--: a;? se-
gnintes: -on dtmtmuçao. 
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.Assun1pto Andamento Observações 

1:1 Crôa o imposto tm'l'ito- ~esta rno;.;ma data e ofl'ercei- Iniciado na Camar<J. 
tori;tl no Estado. da c approvada a r.'ld<LI!c,'ilo dos :-;r,;. Deputado~. 

ilnal, ;.;endo devolvido com 

I 

as r1Jforidas emenda;.; á Ca-
mara dos ;.;rs. Deputados. 

J~•n !ll, e remettido pola C<J.-
mar<t á ;;aneção, sob li. t:l 
redigido de acc<irdo com a~ 
emendas olt'orcoidas pelo 
Senado 

8anccioJU\tlo 

Lei li. :3i"l, de :~ de ;.;etemhro 
de IHn 

I 1 'J."Orea ;t receita c fixa a I~Jn ~I de ago;.;to, 
despesa do Estado <lo á commiBsão 

e ren.lCtti- Iniciado na Cama. 
de fman- dos srs. Deputa<!~~ 

para o exercício de ças. 
J(}I)IJ, Eut :2:z, t'l otrerccido e fica 

sohro a mesa para ser ~mh
mcttido á primeira discus-
são, dispensados a rerjuori-
mell to do sr. Bueno de l'ai-
va, o interstício e a impres-
são do respectivo pareecr 
visto já estar tlistrilmido ,; 
projccto. 

]~lll z.l, e approvado sem <lo-
bate em primeira t!ii;oussão 
e remettitlo á commissão 
rcspccti v a. 

Ern :31, e otrcrecido c vai a 
imprinlir-se parn ser suh-
mcttitlo á segunda t!isuus-
são. 

Em :30, entra em .~ogun<la 
tliscussão por artigos. 

Os arts. 1." o :!." siLo succos-
sivamcnte approvatlos sem 
tlchatc. 

Ao art. :l." são oft'erc!!itlas, 
apoiadas o postas eonjull-
etamcntc em discussão as 
:-wguintcs cmcrHlas: 

N. 1, da conunissão de flnan-
c;as, reduzindo a .f(j;!;():)$0 lO 
a vcrh:t do n. lil, 8 :l.", e 
accrcscentando ao mesmo 
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Assumpto 

14 Or~~:t a receita c flxa a 
tkspc~;t do Estatlo 
p<tra o exercício ele 
1900. 

I I 

Alllli\11\CII(O Observações 

. I I . . I parag-raplw n. 1', ld!r<t a,' nH:Iat o na Camara 
depois do-1\Iontcs Cl<tros-1 dos Hl'H. Dcputatlos. 
o seguinte:- CataguazcK c 
'l'lti!OJl!tilo Ottoni a :2: 1llD.'., 
- /'l:i)[))3011'l. . 

:.!. :!, llo sr. C<tmi!lo Prato~;, 
acercscentanllo ao n. li do 
~ :l.n o ~ognintc . inclu~:.;iv(·~ 
:!il:llO l:;; para auxiliar o go-
verno fclleml no prolon.i;a-
mento (];c linlt<t tclcgraphi-
ca da cid;ulc ele Minas No-
vas Jl<tr<t a llc Arassua!ty c 
li estas para a llo G r <lo :\i o-
gol. 

N. :1, llo sr. Avellar, ao n. XXI 
llo s 1." para llllC ücpois das 
palavras - pessoal e cn;;-
teio -- accrcseonte-sc: Inan-
!illas as subvenções de 
l~,;llili)S a Cit1la um;t.llas Es-
colas NornHtcs municipacs 
do Serro, D<trhacen<t, :Sete 
Lagoas, Itajuhá c 'l'res Pon-
tas. 

Depois de algumas eonsitlc-
rações do sr. Joaquim Du-
tra, eneena-so <t tliscuss<lo. 

Proeedondo-sc á votação llo 
art. :). " ó o mo;; mo appro-
vado e hem assim a emon-
!hi n. l, scrHlo rejeitadas as 
de ns. :2 o :L 

Ao art. L· o sr. 1Icllo Fran. 
co fundamenta e ofl'ercce 
uma cmerHia anctorizando 
o governo a mandar con-
struir uma estrada lfl!B par· 
tiiHlo da Passagem do Rio 
JoHó Pedro vá a Natividade. 

O sr. Presidente declara que 
a l\Iosa n<lo pode aeceitar 
esta emenda por conter ma· 
teria complotmncnte extra-
nha á receita e despe>m do 
J<;stado. 

O sr. ·Mello Franco, ohtcm\o 
a p<tlavra, pela ordem, dtz 
!JUe o1l'orcl'cndo a ememla 
sô teve em vista ellamar a 
attenr;ão da eonunissão.pa~·a 
o assumpto, mas l[Ue a v~-;. 
ta da tlecis<lo da 1\Iesa nao 
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Assumpto 

H Orça i\ nlcllita :13 (íxa a 
Jespos<t 1!0 I<.st;ulo 
para o exercido <ie 
lDlO. 

Andamento 

J';u{t duvirln 'em retiral-a, 
ilfHJS<Lr <lo lhe parce<Jr ![lle 
a mcsm;t tom p<Jrl'ci to <;a-
bimcnto no projedo de or-
çamento. 

O sr. Prcsíüente ,[eclara <[tl!J, 
á visht das ohs,Jrv;w.õe., 1!0 
nobre senador, vai ;\ emen-
da p!!l" S. CXC. itJlriJSCilÜt<la 
á eonuniflsilo do Jínanças. 

Nilo ltavonlio mais rpwm peça 
a palavra ~>obro o art. •1. ·, 
e o mesmo approvatlo. 

Ü.'i arts. :)." a I [ são HUCeOHSÍ· 
v:wwntc approvados som 
debato. 

Ao art. 1:2 o sr. Jo<tl[nim Du-
tra otl'ereeo nma emenda 
~;upprimindo as palavras-
ou m;ttcriaes ate o final, c 
accresecntaTl!!o um para-
graplw su.i citando ao im-
posto ele :~:i r<iis por garra-
fa él.. vcnd<t de aguas tninc-
raeH naturaes sitas no ter-
ritorio do J•;st;ulo o U.e pro-
priedade particular. 

Post<t conjuntamente om <lis-
eu~;;iio, ó esta, depois do 
al"umas ohservaç0cs do sr. 
Joa<Juim Alvares, encerra-
da. 

Procct!cn!lo-sc á vota~iio do 
art. 12!} o mesmo approva-
do c bmn assim a emenda. 

O art. J:l <i approvailo som 
1lebatc. 

Ao art. 1.1, o sr. Jo<V[ttim Dn· 
tm ofl"ereee e ü po.~ta eon-
j nnct;wwntc em disenssiio 
\una emenda ahrirHlo <ies!lü 
j(t ao Presidente do Estado 
o eredito <.li) 1~7:5'.li$27fi 
para oeeonor ús despe-
lias eom ~;erviços oxtra-
onlinarios e do ropro.~enta
çil.o do Estado, e i:-;entando 
do revalid<v;iio do ~;ello os-
tadoal OS <lOClllllOlltOs !lO 
<tnal![UOr natureza, instru-
mentos do eontraetos o pa-

OhscrvaçiJes 

Inieiado na camaru 
dos Srfl. Deputados. 
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1 

18~1;) l!J de ago;,;to l~ Orc:a a receita c Jlxa a pois de credito, jit sollaclo~ Iniciado na Camara 
clespc;::a elo Estado e!om o scllo fnelcral c :-;ujei· dos Rrs. Deputudos. 

s. s.- 1:; 

para o cxcrcinio !lül tos ao ~;ullo e.~t.adoal. 
l !)li·. 

Eneerr~tda a <liscnssão, sen1 
I m;tis dcb:ttc é appt·ovatlo o 

artigo 11· o bmn it}::SÍln n. 
emeiHla. 

Os arts. l>> c t:; silo sncccssi-
\"aHIC!lÜJ approvados ;,;om 
dcb:tic. 

Aclopt:ulo em segnncla par;\ 
pa.ssat· a. ter('oira disnnssào, 
vai o projeeto contas mncn-
clas a Jltn·ovaclas it I!Ommissrro 
ele fln<w\·as. 

i En1 :; <lo setembro, é oll'cre-
1 citlo e vai :t imprimir-He 

I pa_m se;t· imln:wttido á t.er-
ectra dtscns;,;ao. 

Em (1, ô approvac.lo em t~r
ecira t!iSe!nssilo c rnme! tHlo 
á eommissilo de rcclaeJção 
co1H as ::;egnintes cnteiHlas, 
'lllll tamhmn for:un appro-
y;ul:ts, otl"ereeidas pelo sr . 
. Joaquim Dutra, eomo re-
l:ttot· cla commissilo ele 1i-
Ilan<·as, a saher: a. l.r' redu-
zi111l~l :t l2.~;:-;:!::~:2:l3 a verh<\ 
dos 1: 1lo art. ~!:; a :Z.' 
aeercsccnta!lllo ao mesmo 
artigo nm paraf'raplto emn· 
prclwllllcmlo o tmposto ter-
ritorial on:ado em ..•.... ·. 
2.riiii):I):IO$; a tcrccirct rcdn-
zintlo a :].[ a vorha. elo n. 
l·'l elo § l. · do art. ::n e ae-
ercscont:tuelo o auxilio de 
2:UIY.)$ á. Santa Casa de Ouro 
Fino c o do li:llíJ l$ á da cJ-
daele de ;\li nas; a -1' con-
si"nando no nwsmo artigo, 
§ 7v nm auxilio de ~:'111113 
;í, pnhliea<;ão ela <<ltevisüt 
Industrial»; a 1:>." ancrcsccn-
1ando ao art. -!: in-Jino ·-
c c.lns1l<J j ;t ao art. ::o ,; 1: 
n. IX da lei n. :Z l'i, de ;211 
elo ~;otcmhro de 11-)(18; a r..a 
aecrosucntallllo ao art. s.o 
in f!nn:-c lil ·;. sobre o 
eapit.al ele extração c~e ?ada 
lotorict: a 7.' snhstlllll~lt~O 
0 art. ~~~ por outro, BUJ,Çl-
tamlo ao sollo de :2 i) r01s, 
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Assumpto 

11 Ül'\<t a receita c fixa a 
desposa do Estatlo 
para o exercício ic 
l!lllil. 

Anclamento Observações 

Iniciado n<t Camara 
dos srs. Dcput<ttlos. 

por garrafa, a. Yonda, de 
aguas Jlliitoracs, gazosas 
artiJiciaes ; e.~tahclccenclc; 
qtH~ as a~uas 1nineraes na-
t~u·acs, d~ pmpriedadc par-
ttcular, :-atas no territorio 
do Estado, c as aguas mi-
ncraes ga~it!cadas, embora 
das fontes do Estado, pa-
gar;io o ~;cllo de vinte e cin-
co réis por "arrafa, e crcan-
do o sello Jc de~ réis para 
authontiear a proccdeneia 
das aguas mineraes natu-
raes, do pro\1ricdado do Es-
tado, dcvont o este sello ser 
vendido exelusivamente ás 
empresas que as exploram! 
em virtude de seus contra-
cios ; c a H.· auctori~ando 
o governo a expedir regu-
lamentos para a arrccada-
ç;1o do sello e do imposto 
do novos c velhos direitos, 
discriminando as respecti-
vas taxas. 

Além desta;! emendas foram 
ofl"erccidas c rejeitadas as 
seguinte;;: 

Do sr. JoM[Uim ,\!vares, elc-
vamlo a :1 •;. o imposto so-
bre o ouro, c do 1:n·. 'l'cixei-
rn da Costa, redmdndo a 
J~$0 10 réis o preço da assi-
gnatura tio "1lill!tS Uenws. 

Nesta me~ma datn é otl'eroei-
da e approvadü a rül!acçã? 
Jlnal, sendo devolvido ai 
Camara dos ~o;rs. Deputados, 
acompanhado de emendas. 

Em 12, é remettido pela Ca-
mat·a á sancçãa, sob n. lii, 
redigido de ~ccurdo com as 
emendas do senado. 

Sn,JlCCiOil a elo 

Lei n. ·>tP de lH de ~>etcm
~ J;;.o de lfl\).1 
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Assmnpto Andamento OhservaçíJes 

1;) p,·ovideneia sohre eon-~l~tn. :2~ de agosto, e remotti- Inieiado na Carnara 
cursos <lo jnize~ <ie' do (l conunissão <lo jnsti<,'a üos ~r;;. Dcputatlos. 
dil'oito,antiguidadcdc' c legislação. 
magistrados, proccs- · 
sns <i<J inventarios c En1. :21), 1\ oll'orocit!o o vai a 
nwtliçiio tlc tonas c imprimir-se para ser sub-
sobre outros assum- mcttido á primeira cliseus-
pto.~. são. 

l~m :a, !!<!pois de algum <!c-
hato, ô apJH'Ova.!lo -em pri-
meira discussão c reHwtti-
do á <'ommissiio respcctiv:t. 

En1 ~~ de ~ctemhro, e otl'ere-
' <:ido o vai a imprimir-se 

par<t ser suhmcUiüo á ~;e
gunda di~cussãu. 

E1n tl, entra em segunda 
diseussão por artigos. 

O a.l't. L" ô aprovado com 
uma cmon<l:t do sr. Duono 
do Paiva, elevando a GO 
dias o prazo <ie <jUC trata o 
n. 1 ; supprimin<lo JHL lct-
tra - <i - as palavras- c 
intcllectuacs -; accresccn-
tando depois da lcttra - ü 
- Hlll artigo csü1helccm:do 
quo 1lndo o prazo do artigo 
antece<iontc, marcará o Prc-
:o;idonte da ltel<1<;ão düt para 
cxltihi<,,ão de provas do ea-
pacitladc profissional em 
exame oral perante o Tri-
bunal por ponto tirado no 
aeto ; eHt<thelocendo <111e o 
eoncurNo Yersará Hobrc 
quei<ltlc~ de thcoria c pra-
tica do processo, formula-
<las pelo Tribunal no dia 
anterior, arguin<lo-se os 
candidatos rcciprocamontc, 
e <

1
uc haYeiHlo um só can-

<ii< ato será nrguiclo por 
uma commiss::to de a <les-
em harga<lores eleitos no 
mesmo <lia ; passando o 
n. :l a constituir o art. a.o 
e rctluzin<lo a 8 dias o pra-
zo <lo <jHO tmta o rclericlo 

' n. :t 

Em s<'gnida são approvados 
os arts. ~2, :l, ;), 7 a 11, }J\) 
a tli, t'.l a til, li7, ti>l, ii'.J e 
i'O sendo rejeita_ dos os de' 
ns'. -1, li, 1·~ a :J~, P, -lK, G\ 
() (jl). 
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15 Providencia sr!h~·e eon- A<lr~ptar.lo em syguncla rlisr:~1s- Iniciado na Camar;t 
cnrNos de .Jmzes de ~ao, e o. proJCcto remetüdo dos srs. Deputados • 
<lireito,antignidaded<J a e~lmm~ss;1o de ju»tiça e 
magistrados, pr<!ees- legtslaç;w. 
sos· de inventariO e 
mcdidio de tenas e I~m !~!. r\ oll'oreeido e vai a 
sobro outros assum- imprimir-se para ser Nuh-
ptos. mottit!o à torccim diseus-

são. 

16 Declara ser da compo-
tenoia do Presidente 
do Estado a eonces-
são de privilcgiospara 
a construc,·ão <le os-
iradas de' fot'l'o, de 
extensão inferior a 50 
kilomotros. 

Pende do andamento 

J·:n• :l) de ag<?iltr2, ú remetti- Iniciado na Camar:~, 
elo ·~ comnussao de ohras dos srs. Deputados 
puhhcas, que, obtendo ur- ' 
gcneia o otl'cr·cco c vai a 
imprimir-se para ser suh-
mettitlo à primeira discus-
são .. 

E1n 1." do setomhro entra 
emJ1rimoira discussão quo 
ó a iada por não ltéwer na 
Casa numero legal. 

En• 2, depois do algum de-
hate, à approvado em jn·i-
me ira discussão o rorn,Jtti-
do á commissâo respectiva. 

Em -l, e otfcrceido c vai a 
imprimir-se para i':Or sub-
mottido à Negunda tli:o;ous-
sào. 

E1n R, ô approyado om so-
gunr.l<t discussiio o floa so-
bl'ü a mesa para entrar na 
ordem do;.; trallalltos, sendo 
para esse fim dispensado o 
mtorsticio, a requerimento 
do sr .. Joarjllim Dutra. 

J•:n• !l, I] approYado om ter-
ceira discussão e remetti<lo 
à oommissão de ro<laoçào 
<Jllü nessa mesma data otre-
roco o ú approva!la a rcrla-
cção Jinal, sendo remettido 
á sanoçào sob u. J:J:J. 

Slutccionnc1o 

Lei n. ~~71i, do I l de ~>etomhro 
' de IN~J'.J 
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Assmnpto Andamento Observaçües 

Reorganiza a instrnc<:ão J<:rn :lo de agosto, ó remetti- Iniciado na Camara 
publica do Estado. do i eonnnissi\o üc instru-I dos srs. Deputados. 

C\'iio pnblica, qnc, oht<mdo 
urgeneia, o otl'erecc c llca 
~<obre a mesa pant entrar 
na ordem dos tralJalhos, 
visto estar impresso c üis-
trihniüo, sen1lo para esse 
11m dispensado o' intel'slicio 
regilncntal. 

Em :n, depois do longo de-
b;tte, ó approvado om pri-
meira discussão c romotti-
a 1lo oonnnissiio rcspcdiva. 

Eu• ·~ de sctemhro, ó otl'erc-
cillo c vai a impl"imir-sc 
para ser suhmcttido á ;;o-
gunda discussào, acompa-
n!Httlo t!c t!ivcrsas emendas. 

En• :i, entra em segunda t!is-
cussão, por artigos. 

O art. 1.", depois do algum 
debate em que tomaram 
parte os srs. J\Iollo Franco, 
Costa Sena c Jo<vtuim Al-
vares, é approvado c hem 
assim a emenda ao mesmo 
oíl'ercoit!a pela commissão. 

Ao art. 2.", o sr. Avcllar offc-
reee Ullla ClllCIHla que Ó 
apoiada o posta conjnncta-
monto em discussão substi-
tuindo o paragrapho unico 
por outro,cstaboleccntlo que 
as oHcolas dividem-se em 
urbanas, districtacs o ru-
racs. 

Depois de algumaH consiüc-
raçf>es üos srs. ?IIcllo Fran-
co c Joaquim Alvares, cn-
eerra-se a discussão, o tJro-
codcndo-sc iL votação do 
art. 6 o mesmo approvado, 
sondo rej eitadD, a emenda. 

O art. :1.", depois do algum 
dohaio em <jue tomam par-
te os ;;rs. li ello Frnnco, P. 
DrummoiHI e Joaquim Alva-
res, ti approvado . m:m a 
emenda tla comuHSH<LO na 
parto rofcrcn te ao § ;~. , 
sendo rcj oi ta da na parte 
referente ao § ·I.". 



Data 
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A~~umpto 

17 Iteorganizaa instt·twção 
pulilic:t rio Esf ar! o. 

,\ndamento 

Ao art. 1." o ~r. Avellar fun-
damenta e offereee uma 
emenda que ü approvada e 
posta eonj unctamente em 
diseus~ão, excelJtuai!<lo nas 
escola~ das co onias agrí-
colas, em ![UC será de l.-1 a 
ft·cq nencia. 

Depois rlc ligeiras eonsidera-
çtH~S do sí·. J,Jar[nim Alva-
res, encerra-s(~ a d.iseussão 
e r\ approvado o artigo com 
a emenda. 

Os arts. :i." c li." são appro-
vados sem debate e bem 
as si rn as emendas ao mes-
mo offerecitlas pela com-
missão. 

O art. "/.", depois de ligeiras 
consideraçiJes dos srs. Mel-
lo Franco c Joaquim Alva-
res, ü approvado e hem as-
si rn as emendas ao mesmo 
ofl'ereeidas pela eommissão. 

O art. fl.", ri rejeitado com a 
approvação da emenda sup-
pressiva otrcrecida pela 
eommissão. 

Ao art. !l.", depois de algu-
mas consideraçõc;; rios srs. 
Mello Franco e .Joaquim 
Alvares, o sr. Camillo Pra-
tos fundamenta e offerece 
um:t emenda t[Ue e apoiada 
c posta_eonjunet~m_ente em 
diseussao, sup[H'Imindo as 
palavras -~;alvos os easos 
at!\ o Jinal do artigo. 

Depois do algumas c~nsf<le
r:tçücs do sr. Joaqunn Al-
vares, o sr. Camillo !'ratos 
rcr[ncr e obtem a retirada 
de ~na emenda, promctten-
rlo reproduzil-a em terceira 
discussão. 

Encerrada a discussão r\ ap-
provado o art. \J.". 

O art. 10 l: approvado som 
debate. 

O art. 11, tlepois de algumas 
eonsidoraçi!es dos srs. J\follo 

Ohservaçües 

Inieiado na Camara 
do.~ ~;rH. Deputados. 
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Assumpto 

17 Iteorganiza a instrncção 
puhlic<t liO Estatio. 

Andamento i Observaç.ões 

InicialiO na Camara 
Franco, .To;uj\lim Alvares o dos srs. Doputarios. 
Camillo Pratns, r\ approva-
llo, sondo rejeitada a emen-
da ao mesmo otrorecida pela 
commissão. 

O art. ll r·, approvatlo sem 
rlcbate com a r~mcrHia otre-
rec:ida l"Jla commissào. 

O art. I l e t;unhom approva-
do som debate. 

O art. 11, rlopois de algumas 
c:onsitlcrar;<H.Js rio;; srs. i\Iello 
Franco c .JoarJuim Alvares, 
r': approvarlo. 

O art. 1\ depois de ligeira" 
considcrar;nes rio sr. Costa 
Scna, ti rejeitado com <t 
approvaçào da omcrHia sup-
prcssiva otrcrccida p c 1 a 
commissão. I 

o art. l; e approvado sem 
debate. 

O art. 17, depois rio :tlgnmas 
consirler:t<>õe;; dos srs. Mello 
Franco c '.J o;uplim AI vares, 
c approvado e bem assim 
a emenda offerocilla pela 
commissão. 

Os arts. 1 -l e 1~) são appro-
varlos sem tlehate com a 
emenda a este ultimo ofl'c-
rccida pela commissão. 

Ao art. ;}'), o sr. Joaquim Al-
vares, pela eommissào tio 
instrucçiio publica, funda-
menta e otrerccc uma emen-
da supprcssiYa, rtuc ri P<?S-
ta conjunetamentc em drs-
l:nssão. 

Estando dada a hora c na 
tribuna o sr. JoarJnim Du-
tra, o sr. Prc~identc, in-
terrompcnliO o orador de 
aceorüo com o n. !O do 
art. 23 do regimento inter-
no, propõo o li aJlP!'OV<Icl~ 
a lll'Ot'ogação por mats mn,t 
hora. 

Concluirio o discurso do sr. 
Joarptim Dutra, o ~T. Ave!-
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Assumpto 

i li Reor"'aniza a instrne<;ão 
puGliea do E:>tado. 

Andamento 

lar fundamenta o of!'orC<!C 
nma emenda que ,j apoio-
d:t e posta eonjunctamrmt<J 
em discussão, estahclcr~on
do <[n<l o E.-:tado trmi uma 
eseola normal modelo na 
Capital, c ~:>ulwoneionará 
com lti eontos a cada uma 
das escolas Ilflrll11tes esta-
doa<~s e cineo lllUni<:ipaos, 
actualmehtc existentrJS, ~;i 
os rcspoetivos municípios 
r[Hizorem mantcl-as. 

Depois rlc algumas eonsidera-
çrics do sr. Joar[llilll Alva-
res, o sr. Avollar rcc[Ucr a 
rctir:ttht de sua cmcrHla. 

Não havcnrlo rwmcro para 
votar-se, Jíca prnj Ullicado o 
requerimento, continuando 
a discussão, que o encer-
rada Hem mais debate, Ji-
eando do mesmo mor lo adia-
da a votação do ai'tigo por 
falta do 11 mnoro. 

Ao art. 21 o sr. Avellar fun-1 
damonta e oll'crcco uma 
emenda C[llO ri apoiada e 
posta conj unctamen te om 
discussão, fazendo nova 
rlistribniçilo das matcrias 
do eurso normal. 

Estando com a palavra o sr. 
Joaquim Alvares, c tendo-
se ausentado divenms srs. 
senadores, veriJloa-so não 
haver numero legal para 
proseguir-so na rliseuss;lo. 

l~m 1:, anntmcia,Ja a votação/ 
do art. ~0, I[Uc reduzia a 
cirwo o nunwro elas escolas 
normaos CI"eaclas o manti-
da.~ pelo Estado, eonsor-
vamlo-so apenas as elo Dia-
mantina, Montes Claros, 
Ouro Preto, Paracatú e 
Campanha, ri o mesmo re-
jcitarlo com a approvat;:1o 
da emenrla snppre~siva of-
fcrccida pola commiss11o. 

E111 soguitln., dopo!;; de longo 
dclHtte, foram approvaclos 
os dclllais artigos do refe-
rido projeet.o eom as se-
guinte~; emendas: 

Iniciado na Camara 
dos :>rs. Deputado.~. 
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Asrmmpto Andamento Observações 

li' Rcorganízaa instrucçi'lo Do sr. Avcllar, ao art. ~1, Iniciado na Camara 
pul)liea do Estado. separando as cadeiras de dos srs. Deputados. 

pedagogia c auht pratica. 

Da commissi'lo, ao art. :21, ac-
crcsccntan<lo in-fine:- c si 
forem cxtranllos á cscoht 
tori'lo os mesmos vencimen-
tos dos professores. 

Da commissi'lo ao art. Z í, ac-
croseentando depois do- ur-
banos -o scguinte:-c dis-
trictn.es. 

Da eommissi'lo, ao art. 28, ao-
croscentando depois da pa-
lavra - govemo -- as se-
guintes: o as <tue forem 

!HJstcriormcnto- c onde se 
ô:- as prcrogativas- <li-

ga-se: das prcrogativas. 

Do sr. Nogueira, ao mesmo 
art. 2 <, p<Lra q uc na emen-
da d;t commissilo, depois da 
palavra·- posteriormente-
diga-se nos termos do art. 
:H'l tia loí n. H, de l'l'.JZ. 

Do sr. Avcllar, ao mesmo ar-
tigo, eonsignando a subven-
ç;1o estadoal de l í contos a 
cada uma das escolas nor-
macs nmnici pacs. 

O art. :n c respectivo para-
grap:w foram rejeitados. 

,\doptado o projccto em ter-
ceira discussi'lo foi, eom as 
emendas approvadas, rc-
mcttido á commissão de 
instrncção publica. 

Ent "', é o ll'crecido c fica so-
hre a mesa para entrar na 
ortlcm doi': trahalhos, fiondo 
para esse llm {lispensados 
o intcrstieio e a impecssi'lo, 
a requerimento do sr. Go-
mes d:t Silva. 

Em n, depois de longo delH~· 
te, é npprov:Hlo em t~rc01; 
ra llisenssilo e rcmett!llo <L 
eonunissão do redacçiío com 
as scgnintcs cmon{[UR que' 
fomm tambom approvadas: 
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[Andamento Ohscrvaçiícs 

17 Rcor"aniza a instrucção Ao § 1." do art. 3. o - em lniciado na Camara 
puhliea do Estado. vez de - demais districtos dos srs. Deputado:-;. 

- diga-:se: districtos. 

I 

Ao.§ :~: do m~smo artigo in-
{ me :-suppruna-se a emen-
da approvada em segunda 
discussão «não sendo nellas 
admittidos alumnos maio-
res de 10 armos». 

I; Ao art,. :~:~ supprimam-se M 
segumtes palavras: - que 
será um auxiliar do pro-l fessor de aula pratica mix-
ta. 

!Ao art. :23 em vez de - mc-
tltodolofiica - diga-se : -
mcthod!Ca. 

Ao art. 25 - em vez de -
terão direito - diga-se:-
«pcrcebcrão» - c accrcs-
ccntc-sc rn-{tne:- e deixa• 
rão de perceber o ordena-
do, desde que nomeados, 
não assumirem o cxercicio 
no praw legal. 

Ao art. 28 - substitua-se pelo 
seguinte: As escolas nor-
maes creadas pelas munici-
palidades c reconhecidas 
pelo governo, c as que o 
forem posteriormente, nos 
termos do art. 218 da lei 
n. :11, de n de agosto de 
180.2, que flca restabelecido, 
continuarão a gosar das 
prerogativas das do I~sta
do, cmquanto funccionarem 
de accordo com estas, e 
sem onus para o Estado. 

Ao art. 28 - emenda n. XIX 
- que diz: recebendo cada 
uma a subvenção cstadoal 
de 15:000$ - supprima-se. 

Accresccntc-se onde convier 
o seguinte: 

Artigo. As escolas normacs 
cstodoaes que não tiverem 
frequencia de 50 alumnos 
no decurso de um anno, 
serão su pprimidas. 
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---------· ---1----------------- ---------------------1----------------
189D 2\J de agosto 

1800 ;20 de agosto 

1"1 Reorganiha a instrucção Ao art. \l." - Supprimam-se Iniciado na Camara 
publica do Estado. aH palavras 8alvo os casos, dos srs. Deputados. 

etc.-até o fim do artigo. 

Nossa mesma dat« é ofl'ero-
cid:t e approvada a reda-
cção final, sendo devolvido 
A Camara dos srs. Deputa-
dos, acompanhado do cmen· 
das. 

Etu 12, é rcmcttido pela Ca· 
mar a á stmcção, so h n. 17, 
redigido de accordo com as 
emendas do Senado. 

S;wccionado 

Lei n. ;~.31, de lG de setem-
bro de 180\l 

18 Auctoriza o governo a Etu 30 de agosto, é remetti- Iniciado n« Camara 
prorogar por mais :20 do á commissão de obras dos srs. Deputados 
annos, o privilegio publicas. 
para a exploração, uso 
c goso das aguas me-
dicinaes de. Lamhary Em :ll, é ofl'erceido c vai a 
c Cambuqmra. imprimir-se para ser sub-

mettido á primeira di;,;cus-
são. 

En1. 2 de setembro, depois de 
algum dchatc, é approvado 
em primeira discussão c 
remcttido á commissão res-
pectiva. 

Etu ·i, é otl'crccido o vai a 
imprimir-se para ser suh-
mettido á segunda discus-
são. 

Em 8, é approva_do em sc-
gumla di8cussão e !lea :-;o-
bre a mesa para entrar na 
ordem dos trabaloos, setHlo 
para esse fim dispensado o 
mtersticio a requerimento 
do sr. Joaquim Dutra. 

Etu ü, é approvado em t~r
ceira discussão c rcmettalo 
á commissiio de rcdac<;ão 
que, nessa mesma data, of-
ferccc c é approvada a re-
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Assttmpto Andamcn to Obsorva<}ÜOs 

18 Auctoriza o governo a 
prorogar por mais 
2) annos, o privilegio 
para a exploração, 

d.acç~o final,_ I:Wntlo rcmct- Iniciado na Camara 
t1do a sanc<}ao, sob n. 1:a. dos sr:-;. Deputados. 

SnnecioJUttlo 
uso e gaBo das aguas 
medioinao~; do Lam-
bary o Camlntr[ uira. Lei n. :~:7, <lo 1.1 de setembro 

tlo 18U:3 

lD Auctorizn o governo n Ent :)~) do ag<!st~, ó re1~10tti- lnieiado na Camar~\ 
relevar o ex-oolloctor do <t commlllH<lO do ünan- dos llr.~. Deputados. 
do município do Pom- ças. 
ba, lllíguel 'l'heotonío 
de Araujo Libero, do l'ende do parecer 
pagamento da impor-
tancia do alcance ve-
riflcado contra o mes-
mo. 

20 Concede licença a ser- Ent ::o de agos~o, é remetti- Iniciado na~rcamara 
vontuarios do justi<;a d.o a comJnJssao de re<[ue- dos srs. Deputados 
c a diversos funceio- runentos do partes. · • 
narios publicos. E1n :n, ó o1l'crocido o vai a 

imprimir-se para ser sub-
mottido á pnmoira discus-
são. 

Ent ~~ do setembro, ó appro-
vatlo em primoirn. discus-
são, em oscru tini o secreto, 
o rcmcttido á commissão 
respectiva. 

Ent 5, ó ofl'orocido c vai n, 
imprimir-se para :-;cr sul>-
mottido ú. segunda diseus-
são. 

Ent H, ó approvado em se-
gunda di:-;cussão, em escru-
tínio secreto, c fica sobro a 
mesa para on trar mt ordem 
dos trahalllos depois do fin-
do o interstício regimental. 

Ent Jl, ô approvado em ter-
ceira discussão o remcttido 
á commissão tlo rodac<,~ão 
quo, obtendo urgoncia, of-
t'el'OCO o ó approvada a ro-
daô(;ão flnal, r-;o!lllo nossa 
mesma data rornottida ú 
sancção sob. n. J:l:>. 

Saucciou:.ulo 

Lei n. :280, do 11 do setembro 
de lii'JV 
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18\l9 21 de agosto 

189a ~ de setembro 

lS\W s de sotcmbro 
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Assumpto Andamento Ob;;crvações 

21 Dá nova denominação á En1 :lO ele agosto, e remetti- Iniciado na Caman 
comarca do Carmo da do á couuuissão de cstatis- dos srs. Deputados. 
Bagagem. tica. 

·~lll ;j üe setembro, e o!l'erc-
cido c vai a imprimir-se 
para ser suhmetti<lo á pri-
meira discussão. 

Em !l, e approvado em pri-
meira discnsBão c rcmetti-
do á commissão respectiva 
11 ue, o hton<lo urgoncia, o 
o !l'crece c Jie<t so brc a mesa 
para ~;o r BU lJllJCttido r~ sc-
gnmla tliscussão, dispensa-
dos para esse fim o inter-
Btieio c a impressão, a rc-
q uerimen to do ~;r. A v c !lar. 

Em li, <i approvado om se-
gunda díBoussão ofica sobro 
a mes<t pa ,.a on trar n<t o r-
dom dos trabalhos, dispen-
sado para esse fim o intcr-
stioio, a requerimento do sr. 
Gomes da ::-ilva. 

Bn1 1:~, ó approvaüo em ter-
ceira discussão o remettido 
á oommissão do 1·edacção. 

Em t:l, e ofl'oreoida o vai a 
imprimir-soa rotlacçflo final. 

Pende de andamento 

2Z I Crê~ o logar de adm~- En1 () de setembro, e remetti-
mstrador dD. oadma do á commisBflo do justiça 
da Capital. o legislação. I Pende de parecer 

23\·Crê<t na comarca da C:t- En• n de sotcmbrn, () remct· 
pit:tl o cargo de os- tido á commissflo de justi-
crivão privativo dos ça c lcgi~laçfío ,<tlle ncss~ 
processos c cxocuç.ões mesmo dm o ollcrecc c vm 
crimes. a imprimir-se para ser sub-

mottitlo á primeira discus-
são. 

t~n• ll, ó :tpprovatlo em pr\-
moir:t discussão o remctti-
tlo á conuuissão respectiva. 

Em [:l, ó o11'crecillo o vai a 
imprimir-se para set: suh-
mctiilio {~ segunda ütscus-
são. 

Pomlo tle andamento 
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18D~ 8 de :-;otomhro :2l l'roltibo expressamente En1 D de setembro, e remotti- Iniciado na Camara 
a venda do vinhos ar- do á eommissão de agrieul- dos :>r:-;. Deputado!>, 
tiliciacs no tel'J'itorio tura, <JUC, nesse mesmo dia 
do Estado. o ot!'crccc c vai a impri~ 

mir-so para ser submcttido 
á primeira di»cussão. 

Eln 11, e approvado om pri-
moira discussão c rcmctti-
.do á commis»ão rcspcetiva 
que, obtendo urgcncia o o f-
J'orccc o fica sobre a mesa 
para ser suhmottido á se-
gunda discussão, dispcm;a-
dos para esse fim o inter-
sticio o a impressão, a rc-
Ttcrimcnto do sr. Camillo 
<c Britto. 

E•• 12, dcpoi» de algum <lo-
hatc, e rejeitado em scgun-
da discussão o vai a archi· 
var-sc, oJ!iciando-sc a rc-

I ~;peito á Camara do» srs. 
Deputados. 

l 8~\J \) t!C »otomhro 'l" Contém o eodigo do pro- E•• 11 de setcmhro. ó rc-,. ) mcttido á commissão de jus-cc~:<:>O erilni na I. tiça c legislação quo o otl'o-
rcco o fica sobre a mesa 
para entrar na ordem do» 
traballtos, sendo para osso 
fim dispensados o intorsti-
cio c a impressão, a roque-
rimcrito do sr. Sahino Dar-
roso. 

E•• 12, depois do algumas 
considerações do sr. Mello 
Franco, é approvado em 
primoim discussão e reme-
ttido á commissão rospo-
etiva. 

Pendo de parecer. 
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JS:.JS :GL üc j ulllo 

I 

i l 
s. S. :._ 17 

Assumpto Andamento 

~:~ / Aur~ioriza () goycrno a ~~tn l) de ,~o.;et01nhro do l·f.H, 
aeeeitar a doar:iio qno ó remottirlo á sancçiio, Bob 
pelos aooionista.q da n. IH. 
Aeatletnia c.ln Connnr}r-
do 1lo .Jniz do Fora Em :27, ó rleyolvi1lo niio :-;an-
foi f'ni!a <to E.~tado, 1!0 ccionn.tlo. 
jll'l)([il) 0111 l[lW fun-
C{~iOll{t a lllCSllltt .Aea- (Vidt3 S!JIWLJSC (lO lN!H, pags. ()~. 
domia. a i'tl; 

Ent :2:~ de jun\10 ()e lf)'.):), ü 
conyoeada pari1 ~:~ nnHt f:H.!~
;;iio ilo Congres.~o afim lle 
tomar conlweimonto do r:cto. 

I~1nt j.~, rcnnillo o Congrn~so, 
ó olnit<t nma commissiio 
eompost<t dos srs. senarlo-
rm; J\Iello Franeo, Camillo 
1le Bl'itt.o o ~abino Barroso 
c dcpnt<vlos Carneiro deIto-
zondc, Dernardcs de Faria, 
Nnnos Pinheiro o Valorio 
lle ltozcn<lc, parn. a respeito 
omiitir parecer. 

l~n1. 1 de setembro, reunido 
novanH~nto o Congresso, o 
s1·. Sabino Barroso, obten-
do a p:tlavra ofl'orecc o BO-
gninto parecer, o <tnal, a 
rcqnorimcnto <lo sr .. Joa-
quim llntl'a, fica ;;ohro a 
mes<t para entrar n<t ordem 
dos tntballlo.~ dn. primeira 
sessão convocatln.,t para j o 
tlin. li : 

Parecer 

O pro.i o c to de lei n. ():'i, de 
1 i do se tem hro do I 8\H, ao 
qual o f'ro.~idonto do Esta-
do negou sanoçfio, d~spüe 
no :-;e11 art. 1.· o sogumto: 

« Fica o "OVIlrno auotorizauo 
a aceoltar n d oaçiio 11 uo 
pelos accionistas da. Ao~t-; 
demia do CommoreJO l~H 
foit<1 ao Estado, do pred10 
em q11o ruucoioua u mcs.ma 
Aoarle:,,ja, 1lüYOilllo, porem, 
mau to r o e urso cnn1 nan to 
eo1wier aos interesses tlo 
E:-;t.alio ». 

Observações 

Iniciado nn. Camar1,1. 
1los srs. Deputados. 



Data 
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Assnmpto Andamento 

137 Auctoriza o governo a O mais ligeiro exame desta 
aeceitar a 'lloat;.fto <JUe disposição do projcclo d<l-
pclos accionistas da nuncia d<Jsclc lorro <JUC a 
Academiit dcCommcr- doação de que ncltc ~;c tralit 
cio de Jui7. de F'óm não e uma doação pura c 
foi feita ao Estado do ~o:imples, mas uma doitção 
predio em <JUC fun- condicionnl. 
cciona a mesma Aca-
demia. De facto, a ultima parte do 

art. 1. · do projccto moslra 
elm·o <JUC a doação ó feita 
com o encargo de ser o 
curso da Academia manti-
do pelo governo, enHJuanto 
convier aos interesses do 
Estado, o <JUC lhe tira oca· 
ractcr de pura c simples li-
beralidade para imprimir-
lhe o cunho de doaçáo one-
rosa, !Jtl<ll a definem os ci-
vilistas c a lei. (Pothier, 
Trait. du Contr. de vente, 
n. Gl2; Laurent, Droit Civ. 
Franc. n. 12 § II, des. do-
nat. onereuscs n. :J:l:J T. do 
Freitas, Cons. das leis e i v. 
n. t:l ao art. lxUl; Ord. L. 
H.· tit. Gl. 

O encargo adjeeto a uma doa-
ção rnodiflca-lhc a nature-
za, não sómcntc para tram;. 
formal-a de pura c sim-
ples em onero:;a, mas aindit 
paru tirar-lhe o carccter 
de unilateral c transmu-
dal-u em contracto bilate-
ral, no qual us partes con-
tructantcs se obrigam rc-
ciprocaméntc umas para 
com as outras. (Laurent, 
i/lidem n. -I ,7, Cod. Civ. F r· 
art. 1.102; 1'. de Freitas, 
loc. cit. c n.l ao art. 'Hl). 

A doação de <JUC se trata, 
portanto, ó um con tracto 
bilateral !JUC obriga os 
accionistas tla Academia de 
Commercio (doadores) a eu-
entregarem ao g;.\tado o 

Ilredio doado c obriga o 
~stado (donatario) a man-

ter o curso da Academia 
emquanto convier aos in-
teresses do mesmo Estado. 

Este contracto, por!lm, está 
subordinado a uma condi-
ção potestativa sim;oles,qnal 

Obsorva,;õcs 

Iniciado mt Camara 
dos srs. Deputados 
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A~sun1pto 

~I 
J::7

1

,Auctoriza o governo a 
acccitar a doação <!UC 

Antlamcnto 

a de ser mantido o eun:o 
da Acadomia cmquanto con· 
vier aos interesses <lo K;-
tado. 

1 pelos accionistas d;t 
Academia üc Com mor-
cio de Juiz de Fóra 
foi fcit<t ao Estado, <lo Com cfl'eito, sendo o Estado 
prcdio em •tnc fun- o unico eompctcntc para 
ceiona a mesma Aea- julgar o tjUC convem ou 
dcmia. não aos :-;em; intcre"ses, e 

bem visto que a condi-
çã(j ou encargo <lo manter 
o curso da Acaüemia fica 
cxclusivmncntc dependente 
tla vontaJc do Estado. 

Ora, e isto o <!UC dá [~ eon-
tlir;ão o caraetcr de JIW'a-
·,nente Jlotcstati cu ou potes-
/ativa si111ples, como a de-
nominam os civilista;;.lltam-
baud, Cotl. Civ. Fr. 'V. li 
L. :l. · tit. 3. · scce. I,§ L·). 

i\Ias, na doar;ão que o ln:o-
jccto de lei n. Gd auctonza 
'o f70vcrno a accoiíar o Es-
íaao t\, no ponto de vista 
da condi\,~ão de ser manti-
do o curso da Ac;tdemia, o 
devedor, porque elle e que 
promcttc c se obriga ao 
cumprimento desse en-
cargo. 

Nenhum contracto, porem, 
pode ser validamente foi to 
sob nm<L condição potesí<L-
íiva Jlll?'aJ?U.mle dependente 
tl;t vontade do dcvctlor, ou 
se trate da fórma si volue-
?'is, ou se trato de <iualt!uer 
outra menos franca mas que 
faça depende!' o direito da 
simples vontade do promit-
tcntc, nullo é o contracto 
sob tal condição cclcbmd<t; 
som yinculo juriclico não 
ha eontracto, · c vinculada 
não 1>C pode dizer a vont;t-
<lo de quem só se obriga 
emquanto qnizer ·- si ru-
li(,f:rit. (l'otllier, Trat. das 
Obr. n. 21)\ Hambaml, Co-
tli<>o liv. Fr. pag. :(/ ; Lan-
refltDr. Civ. Fr. ibitleil!Jl • 
. t,.'l'.ll. 

E' por conseguinte, radical-
monte nullo o cont~·acto de 
<inação que o proJceto tio 

Observações 

Iniciado na Camara 
dos srs. Dcputatlos. 
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Data Assmnpto Ohsorvaçüos 

________ ) __ ------------- -----------------1------------
-lB_a_s 21 do julho I 1:37 Auctoriz<t o governo a lei n. 1i'l auctot·iza o gnver- Iniciado na Camara 

accoitur a dour;ão IJUO 110 a celchr~r ; tal projr)rJto, rio.~ ~r~. Deputados. 
pelos accionisüts da portantn, 1w.n devo ~rJr arlo-
Ae:tdemia elo Commcr· ptallo pelo CnngrrJsso 'lllr' 
eio do Juiz de Fora nãn porlo auctorizar a 'ceio~ 
foi feita ao Estado do bração rio 111n crmtraeto pre-
predio em que fnn- VJamcnte reconileciclo nu !lo. 
cciona a mesma Aea-
demia. l\I;~s, mr\~lllo qnanrlo nu !lo não 

I?SSI) ~) COII(J'i\IJ(o, air!IJa as-
~llll nao düvo olle ~(_!r aeefJi-
to pelo govorn'J. 

O fim ess•meial e immndiato 
<ill'l os <liYJinnistas da Aca-
denn;_t <lo . Cnmm,Jrein tinn 
~In \:Ista, iaZf)Iltln a doa(·ão, 
e evidenicnwnto a JnaÍin-
tenção r~o e!nso tia mesma 
A cru lcnua. ; ·~ nesse ClH~aro·o 
rJ~lC, sol~ a fürma rio eon/li 
çao, esta envolvida a eausa 
da lloar;;\o. 

As ~lrHttll;as do F~tado, porem, 
IIMJ lhe pernnttem annnir 
a re;;ponsahilirlarlo do rlos-
pc;;a>; quo sQ não justifl-
<i.nem por nceossi<la;.le ina-
thavel; e não rj lieito ao 
governo aecei !ar lurt;t doa-
<;iio e!1jo flm. essencial não 
lho r; JlOSSIVel Sit(iSf<t;,l)l', 
s~lm ü~ltar aos devores r !e 
smecndade rJtw ~>o irnpõent 
a torlas as parte~> cnntra-
ctanto~:;. 

De aceordo com c.~tas consi-
d_?ras·ões; p<~mm a eommis-
sao uwnmhtda de dar pa-
reeor JWhre o projecto não 
sanccwnarlo ')Ue, no.~ tor-
112os 1la rJonelllsân da.~ ra-
7.rJr).~ do Dcto, deve o me.~mo 
Jli'OJOdo ~>er rejeitado. 

S. C., l ~lü selem hm do H~l.l 
-;-- !'~thmo llanoso .Junior. _: 
Cannllo rio Bt•itü> ---l"a.rnQi-
ro dn ltezonrln.-valerio de 
I~ezcnrle. -Bernarrle.~ de I<'a-
na.-Nunes l'inhoiro. 

Eu_• li, .c!t!ranrlo em rliscus-
sao, Jm o l1areecr ap/n·ova-
do ~;om rle Ja(c o are tivada 
a Jli'OJH>~içiío, oltieial\(lo-s~ 
a rc.~peito ao sr. dr. Presi-
dente! do l~i>(arlo. 
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,\ ssumpto Andamcn to OhscrvaçiJcs 

Es1ahelocc qn1w~ as cns- Vitlc syno11WJ de 1 'l lil, pags. Iniciado na Camara 
tas <[Uc tlevcm perec- "N a ~:~. dos srs. Deputados 
bcr os avaliadores 11os 
inventario;; j udiciacs )\In de .i nnho de 1>:!1!1, é 
o eon1ém div(m.,as ou- devolvido polit Camar;t c 
tras disposiçGcs. Jica sobre a mcs1t para en-

trar n:t ordem dos tmba-
lhos, visto, das emendas 
oll'eriJcidas pelo Senado te-
rem Kitlo rejeitadas as üo 
ns 1, 10, 11 c I'' 

l·~nt ~'7, entrando em discms-
si\o estas omcJHhtll, depois 
tio algumas eonsitlot·a~<'ícs 
llo sr. · Levinclo Lopes, são 
1mhts approvadas por mais 
tle 2':\ elos votos presentes e 
tlcvolvidas <Í. Camara dos 
c;rs. Deputado:'>. 

Eut 7 de .i ulho, tendo sitio 
approvadas as emendas ns. 
111 e J:l c rqjeitatlas as dons. 
-1 o li, é o projcct.o assim 
molliJicatlo, rcmotii<lo pela 
Camara á sancçilo, Boh n. 1. 

s:~nccion:ulo 

Lei n. :~il, <lo lO do julho de 
1t\!YJ 

U.tí EstahelüClli!Uaososemo. Vide sunopse tiO 1818, pags. Iniciado na Camara 
lumontos que devem 83. dos~srs. Deputados. 
peroohor os escrivães 
do pa~ pelo registro Em 1 !l do .i unho de 18()D, é 
de nasmmontos o ohi- approvado em segunda üis· 
tos e eontcm outras cussão c flca sobí·o a mesa 
tlisposi<~Gcs. para entrar na ordem dos 

' tr:thalhos, tlepois tio ilndo o 
intersticio regimental. 

Em :2:2, é approvatlo som de-
bato, em terccirn, disenssilo, 
e rcmcttido á eommi.~são 
do rotl<te~·rro. 

Em 21i, é o!l"orecicla c appro-
vacla a rctlacção Jinal. 

Em :r/, é romcíticlo á sancção, 
:::oh n.-;121. 

Snnccionatlo 

Loi n. ll\l, de zx do junho de 
lN!I) 



Data 

:~o de agosto 

-!iH-

~I 
Assun1pto f ,\.n damcn to Ohscrvaçf.ics 

l1H Auetoriza o governo a 
emwe<lcr á associaçào 
do S. Izahcl de Ilun-
gritt, fundada na ci-
dade do Ouro Preto, 
o pro•lio est<uloal sito 
o"t rua X rw:t lht mcll-
ma cidade. 

I 

E!n 20. uojulh_o d•? L S'l:l, ? oi"- Inieiado na Camara 
fcrccldo c va1 a lmpnmJr-~c do>; srs. Deputados 
pare ser suhmctiido á pri- · 
mcira discnss:io. 

Em 2~, é approva<lo som de-
bate em prim<)ira discussão 
c romcttido it eommissão 
de fínan<;as. 

Em 21 <lo agosto, <i oJ!"crc-
rccido e vai a imprimir-se 
para set· suhmettido á sc-
gundtt discuxsào. 

~~~~·~ ~~·\ onecrr[Hla a ~cgunda 
<liscus:-<;1o, depois de algum 
<!chato, o :-;r. Presidente 
consulta á Casa si a me-
dida <lo que trata o art. 1." 
é ou não <lc interesse local. 

Não havendo numero, fir;a 
adiada a commlta c ]Jcm 
af':sim a votação <lo projc-
cto. 

Em 2R, eOIHmltada a Casa S<l 
a medida 6 ou não de in-
teresso local, re:-;pondc ne-
gativamente. 

Em ~:<cguida <i o projccto ap-
prova<lo em segunda dis-
eu~-;são, o <fual não tendo 
sofl"I·ido alterações, fica so-
hro a mesa para entrar na 
ordem elos trabalhos depois 
elo lindo o interstício regi-
mental. 

~!n :11, depois de algum dc-
hatc, <i approvado em tcr-
ecira discnssào e rcmctíido 
á oommissão de redação. 

I~m !: de setembro, é offc-
reoHJa o approva<la a roda-
eção final. · 

Eliil :~. é remcttido à sano<:ão 
sob n. 1:n. 

!'3anccionnclo 

n. :~i3, de G <lo setembro 
d<~ ll D 



18U() ;li) do agosto 

1SDD 30 do ago.~to 
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Assnmpto 

Ji7 Auotoriz;t o govcmo a 
contraotar <t eonstrn-
cção de nma linha 
ferrea entre a cidade 
do Curvollo e <t do 3. 
Francisco. 

Andamento Obscrv;v,:ues 

Eun •1 do julho de 180\. é re- Iniciado na Camnr; 
jcitado em segunda cllscus- dos srs. Dopnütllos 
são c vai a archivar-Hc, of-
flciamlo-se a respeito á 
Camara tlo.~ srs. Deputa-
dos. 

llfl Auctorizn o governo a ~~ m ZS de j nlho de Ul~.lD, é Iniciado n<t Cama r; 
conceder <t todo o ci- ofl"erccido e vni a impri- dos ><r~. Depntaclos 
dadão brazilciro lfllC mir-sc para f;cr subnv.lttido 
o requerer um lote do {L primeira discnssão. 
de 20, :lli ou ;):j hoeta-
res de tenM do E,;-
tado. 

Em :ll, é approvaclo sem do 
bate em primeira lliscussão 
c rcmcttido á commissão elo 
ohr;w publicas. 

Em .illo agosto, é otrcrceido c 
vai a imj1rimir-so para :;or 
submettit o á segunda dis-
cussão. 

Em 7, ó approvado som de-
bate em segunda discussão 
o ilca sobre a mc:-;a para en-
trar na ordem dos traba-
lhos, tlepois ele findo o in-
ter.sticio regimental 

Em 17, é approvado em ter-
ceira discussão com duas 
emendas ofierecidas pelo sr. 
A v e !lar, scmlo rej citada uma 
ofl"erecida pelo s1·. Camillo 
Pratos, c rcmettitlo á eom-
misi:ião de rcdacção. 

]~m 18, o oiTcrecida e vai a 
iml1rimir-sc <t redacção fi-
na . 

IEt:!J. 21, é af.provada a rc-
dacr,.:ão fina , f;endo nessa 
mesma uat11 devolvido á 
Camara dos srs. Deputados, 
acomptmhado de emendas. 

En1 '~n, é rcmettillo pela Ca-
mara á sanc\ão, sob n. 11, 
rcdi 17 ido de aecôrdo com as 
cmc~das ofl'ereciüas pelo 
Senado. 

Lei n. ~!m, üe 28 do agosto do 
18()0 
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Data 

Observações 
A;;sumpto 

Andamento 

I 
lWJ8 ' do "'""""' J Poon ltn '"·' ml '""''"' ''' '" ·n <1" j '"'h o <lo te "'• •m- Inl cimlo nn Cm~"' 

provisionados.' p e l n tranrln em segunda disr:ns- dos srs, Dcputauos. 
Prcxidcnte do 'l'rilm- Ki\o i: approvado c rcmetti-
nal <la Relação o <n:- do iL coJmnissão de j llsti']D. 
crci<:io da tttlvoeaei<t e. legi.~l<t•;ão commJia omon-

I 

. 

cm <{nalqucr comarca da do Nl' .. To<llplim Dutra, 
do g~:>t<tdo. csüthcleenwlo '111': o.~ 'liplo-

mados em ,Jiroito JHHiutão 
oxerce1· n ndvoea(~ia e1n 
'JlHtiiJuor instaneia, indo-
pcndmltementc de domicilio 
on rcsiclenciu. 

Eut J:l de julho,,; otrerecido 
o vai a imprimir-se J>llra 
·~'JI' snJnnetti<lo á terceira 
discnssão, acompanhado (lo 
emcwl;t;-;, 

E1u I i', ,; approv<vlo em tor-
eeirn. di.~Cllllsáo o o m as 
emendas oll'cJ·ocidas Jl'~la 
commi~~iío, s'm1lo rejeitada 
uma suh-emerllla oll'crecida 
[HJlo sr. Camillo Prate~, o 
remetti<lo {~ commissi\o de 
rodacção. 

Em :22, <i ofl'orecida a appro-
vada a redacção final. 

En1. :!'t·, ó devolvido á Canta-
ra doH srs.Dopnt:tdos, <V)Om-
panha,Jo do mnoJH\as. 

Em :m, ó novamente dev<>l-
viilo pela Camara o fica 
sobre a mesa para entrar 
na ordem dos trahallto>;, 
vi.~to terem sido rojoitadas, 
a emenda 11. G o a segunda 
partr; das do ns. ,1 c ;), 

E ui !ll, appro v a da por 
mais de dois torços a omen-
1\:\ n. n, ri rejeitada a se-
gunda parto das elo ns. .1 
e ;), do novo clcvolvi-
daf! tt Camara dos BJ·s. Do-
pntallos, 

l~nt ~l do agosto, r) rornotticlo 
pela Camara, de a1:oórc!o 
-,:om a deei.~ào elo Senado, 
i1 :>ano<;ão, soh n. fi. 

I Lei 

~nnccio n n1lo 

n. 2Yi, do 10 de agosto do 
1-i .u 
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Data Assumpto Anclmnento Ohservaoõe 

18\:)8 5 ele setembro 1:>7 Anvtoriza o govcmo a Em tx <lo ,inlho do 18'.1\ en- Iniciads na Canuwa 
de,,pcmdcr att\ <t e[UMl- tra em primeira di;.;cussão dos srs. Deputados. 
tht ele li8:111111$ com 11 ctno ó eHeetTatla sem llch11-
conclusão <lo F:crviço te, flc11mlo 11 votac;ão aLlia-

18\l.S 5 elo setembro 

1f{l8 5 elo setembro 

. -• .';.- 18 

<lc a hasteei monto d 'a- da por falta üc numero. 
gmt potavel elo dil;tri-
do elo l<'aritt Lemos. Ent 1!\ ú rqj ci!:tdo o vai a 

archintr-;.;e o1liciando-so a 
respeito á Camara dos srs. 
Dcpuütdos. 

t~d Audoriza o govcl'llo a Ent 5 üe ju!ltf) de 1·-i!l!l, üopois Iniciado na Camara 
eonstruir dentro da do algum dchatB em cpw dos srs. Deputados. 
áre<t urbana ela Cida- tomam parte o;; srs. Camil-
de do ;'.linas, dois odi- lo do Britto, Camillo Pratos 
fleios em quo funecio· c Costa :'ena, ó rejeitado 
nem grupos escolares. em tcrecira discussão c vai 

a ttrclüvar-se, oiliciando-sc 
a respeito á Camara dos 
srs. Deputados. 

n!l l\Ioditlca a lei que or- Em 20 <lc julho de HD:l, é Iniciado na Camara 
ganizou os tribunacB offerccido c ·vai a impri- dos llrs. Deputados. 
correecionaos. mir-sc para Ber Bnbmottido 

ú segunda discussão. 

E1n ;~7, entrando em Rcgun-
da tliscnssiio, ú apDrovado 
com diversas emendâs c re-
mettiüo it cormnis,~ão respe-
ctiva. 

Eu• :)1, ó ofl'erecido e fica 
sobre a mesa para Hcr suh-
mottido á terceira discus-
s~o, sondo para esse fim 
thspensados o intersticio e 
a impresBão, a requorimen· 
to do sr. Levindo Lopes. 

Em 1.• de agosto, depois de 
algum debato, ó approvado 
em terceira discussão c ro-
mettido á commissão de ro-
dtteção com uma sub-emen-
da otl'erccitla pelo sr. Ca-
millo do Britto. 

Eu1 :!, é otl'erecida c appro-
vada a rcdttcção final, sen-
do nc~>~>a mesma <.lata de-
volvitlo á Camara dos srs. 
Deputados, acompanhado de 
tlivcrsits emonclas. 

Em 2', é <iovolvido pela Ca-
mara c Jlca sobre a mesa 
pitr<t entrar IHt ordem elos 
trabalhos, viHto ter sido re-
jeitada a primeira parte da 
emenda n. G . 



-138-

Data Andamento 

tk!lH ;:; de setembro 13() J.\Iodifie:t :t lei que or-
ganizot~ os tribunaes 
CO!'rCCIOIOll:tCS. 

En• ~:~, entra mn uniea <lis-
cussiio, qtw ó etJccrrarl:t 
~-;em <lchatc, líc:tn<lo :t vo-
tação a<liada por f:tlta de 
numero. 

Inicüttlo na Camar<t 
<los srs. Depu1ados. 

l8(18 5 de ~ctembro 

Ent 2:l, <i rejeitada a primei-
ra parte da omenaa n. li o 
rcmottido o proj octo A com-
missão <lo redacção, 

Ent 2 t, ó otl'orecitla c appro-
vad:t a redacção tina!, :-;cn-
<lo nessa mcsnut <lata remet-
ticlo A sancção, sob n. t::o. 

Sanccion1ulc• 

Lr;i n. 2Gfl, do 2G de agosto do 
1800 

lüO Auctoriza o governo a Eut 20 de junho de 18'1:\• en- Inicia<lo na C·tma ·a 
conceder liconç:;as~r- ü~and~ em segunda thseus- dos srs. Dcpt;ta i 1: 
ventuarios de JUStiça i>ao, o approvado em oscrn- ''os. 
c a professores de in- tinio ~ecEcto o rom!lttido á 
struoçuo primaria. commtssao rcspcetwa com 
' uma emenda ofl'crecida pelo 

sr: Levindo Lopes, snppri-
mmdo no art. 1." a>:, pala-
vras -a professora publica 
do Sant'Anna, mnnicipio do 
Ouro Preto, d. Francisca 
da Conceição Ferreira. 

EDu 21, ó otl'erccido c vai a 
imprimir-se para ~;cr sub-
mettido á terceira <liscm:-
são. 

Em 27, depois do algumas 
consideraçiics do sr. Lovin-
do Lopes, ó approvado em 
terceira discw;são o romctti-
do á commissão do rcda-
cção com uma emenda otre-
recida pelo sr. Mello I•'ran-
co, restahclecendo a parto 
do art. 1." que haria sido 

.supprimida em segunda dis-
cussão. 

E~t :~~. ~ otl'erecida c vai a 
Impnmtr-sc a rodac<,ão H-
na!. ' 

I 
r 
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Antlamento 

------ ------·----· 

18')8 :; tln ~dcmhro 

Jil(l':l 1! de seteJnJn·o 

llíll Auetoriza o governo :1 
(~onceder licmH~a a. ~c r· 
ventuarios de' j 11sti<:a 
n a. prot'essorcs tle in-
s1rtJC<;flo primaria. 

l~il ])celara nnllas divct·sa;.; 
d isposi t;ilt!s da I c i <[tlü 
ort:a a receita e fixa 
a despesa do mnnici-
pio de Ouro !'reto, 
para o üxcrcido de 
t.'J:l8. 

l~nt l." tln julho t; appt·ova- lnidado na. Camar;\ 
da a rctlacç;\o final, sendo dos c;rs. Dcputa<loc;. 
nessa mesma data renwtti-
do á sancçiío, soh n. 1'2:.'. 

S1utccionnclo 

Lei n. ;2'iil, de:) de julho de 
1'-l )1, 

Ent !'.) \le jnllto de HiJ\l, cn- Iniciado na Caumra 
1rantlo tlm ~-:cgnnda disens- tios srs. Dcpn1ad<m. 
são, dcpoir> <lc orarem os 
srs. Lcvimlo Lopes c Ca-
millo d<) Britto, o rejeitado 
o art. !.", fieantlo prejudi-
cado o al't. :2." 

:\css;t nwsma data o projce1o 
vai a arcltivar-se, ollician· 
do-se a respeito á Camara 
dos srs. Deputatlos. 

lfi'2 Ancioriza o govnrno a l~m 22 ti c junho tlc 11-lélD en- Inieiado na Camara 
dividir o I;;stado em trantlo cin primeira di;cns- dos >:rs. Deputados. 
tantos tlistrictos de siTo, ó approvado um requc-
1crras c eoloniz;v,,ão, l'imento do sr. Mello Fran-
quanios forem neocs- co para ·que a respeito seja 
sarios c nxigitlos pelo oHvit\;t a eommissfio •lo 
s<;rviço publico. Consiituiçiio c poderes. 

Ent "/ de julho, <'• ofl'erecitlo 
e vai ;t imprimir-se para 
proseg11ir na primeit•;t dis-
CIJssüo. 

1 En1 11l, depois tle longo tlc-
1 hate em <fUü tomam parte 
1 os srs. 1\Iello Franco, Ca-
• millo Pratos c Lcvintlo Lo-
1 pes, enecrra-sc a primeit·a 
I discussão, fleantlo a vo1a-

•:ão adiada por !';tlt;t de tJn-
mcro. 

l~nt 1'1, [, approvatlo em pl'i-
meira tliseussão o renw1 ti-
do á cotmnissflo de agrienl-
tma. 

J·]nt ~.;, t'' oll'crcciclo c;;vai a 
imJH'inlir-so para ser suh-
mottitlo A sognntla discns-
~J\o. 
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18()3 14 de setembro lGZ ,\ uctoriza o governo a Ent ;~4, .depois tio algnm de- Iniciado na Camara 

dividit' o Estado em hatr~. o approvado em se- dos srs. Deputados. 
tantos distrietos tio gunda disonssiio e rcmotti-
terras o colonizaçiio, do ÍL commü<siío respectiva. 
quantos i'<?r<?lll neces-

Ent l." de agosto, entrando sarios, exigidos polo 
serviço publico. em :L· discussão ó esta aclia-

da por :Z t horas n rc<fucri-
monto <lo sr. i\Iello l<'ranco. 

Ent :l, depois do algum de-
hatc ó approvado em ter-
ceir:t disctJ.~são c remcttit!o 
;í comrnissão de redaeçiio, 
com duas cmen<las· o11'ere-
chias pelos srs. C. do Britto 
c Joaquim Dutra, sendo re-
joitadas <tuatro : uma do 
sr. l\lello Franco c (l'CB do 
SI'. c. do Britto. 

Em .t,., ó ofl'crocida o appro-
valia a rcdacção final. 

EJn. :>, ó devolvido á Camara 
dos Srs. Doputados, acom-
panltado de ernondas. 

En1. lH, c remcttido pola Ca-
mara, redigido de accordo 
com as emendas do f'onado 
á sancção, soh n. 8. ' 

St~nccionrulo. 

Lei n. 2()3, do 2;~ do agosto 
de 18'J3. 

-... 



PROJECTO ENVIADO 

PELA 

CAMARA DOS SRS( DEPUTADOS 
AO 

l~ut 'I H96 

e que teve an~amento em 1899 





J•••ojccto cn,'ia«lo t•ela CauuU'a dos s1.•s. l)eputatlos ao Senado 
eut 189() c tlUC teve andantcnto em 1B99 

o 
ê < 

lfl\)~l 10 do sctemhro 

Assnmpto Anr.lamcn to Ohscrvaçijos 

10:2 Crêa, transfere o oon- Vide Synopsc dn l 'i\)\ I, 
verto cadd:~;ts de in- 11\l a F>L 

l'agx. Iniciatlo na Carnar:t 
dos srs. Dopuüulos 

strueçi\o primaria. 
E1n 1:1 do .i ui !to de l 'i\J:I, en-

trando em nnioa dis<·ussi\o 
as emendas ns. 1, :2 c :J, 
;.;ão approvMias as de ns. 
l c 2 por mais do tlois tor-
\OS, sendo rejeita <la a do n. 
:l, voltando nessa mesma 
<lata o projecto eom as rc-
fcrillas cmoiHl:1;.; á Camara 
dos Srs. Dcpniatlos. 

lE:!:!J. 2G, é remctii<lo pela Ca-
mara de accor<lo com a ul-
tima decisão do Senado, á 
sancção sob n. 'í. 

:D.~1n. !l de agosto, ,·, J'c<·chido 
o seguinte 

011icio 

Cidade de l\lina~, \J <lo agosto 
de l';:J;J. 

Exm. sr. Presidente tio Con-
gresso Mineiro- Capital. 

Em nome do exm. sr. dr. 
Presidente do Est:1.do tenho 
a honra de passar ú;.; vos-
sas mãos, para !fUC vos di-
gneis providenciar como no 
easo couber, o incluso pro-
jocto do lei sob o numero 
ií, nos termos da segunda 
parte do art. 48 da Consti-
tuição do Estado c do art. 
::.• da lei n. 4 de 2:) de se-
tembro de 18ll. 

Saudc c fraternillade.-0 Se-
cretario do Interior, Wen-
ceslau nm:: Pereira Uo-
'oH'S. 

l~m. 10, o sr. Prosillento . do 
Congresso deu o segumtc 
despacho: 

~ l'romu!O'ne-sc nos termos 
ch seO'u"nda varto do art. 
1,~] da" Constituição do Es-
tado. 
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1i:l8G Ví do setembro 10:2 Crêa, transfere e oon- Cidade <le Mina~:;, lO de agos- Iniciauo da Cama r a verte cadeiras de in- to de li):)J.-Antonio Mar- dos srs. Dcputallos. strucção primaria. tins Ferreira da Silva, pre-

sident<J do., Congresso l\Ií-
neiro. .~ I 

Promulgada sob u. ~~:;n, úe lll 
de agosto <lo IDJ\J, 

= 



PARECERES NUMERADOS 
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o 
ê Data 
~ 

--
11)\Jé) 1:: de junho 

.) 

I r ll do junho 

::n do .1 tmlw 

I .. arcceJ•es nnnt{_~t·;ulos 

"P. o 
~ 
5 .\ssumpto Andamento 
::: ;..-; 

- ·--------
1 Reconhece sonaLlot·es tio Es- I~nt I :l do junho, ontm Da emnmissão do c:on-

lado o>< st·s. oommondaclor em clhcussão e é ap- ~titnição o pocl<m:s. 
j_ntonio :lfarlins Ferreira provado ~<ü!ll debato. 
cl;t Silva, dr. Camillo Au-
gusto l\laria do Britto, <Ir. 
J<'ranciNoo Jos(~ Coelho elo 
:lfonra, <ir. Pranciseo AI-
varo Bueno do l'aiva, dr. 
Sabino BanoBo Junior, co-
ronel José Bento Nogueira, 
ooronol Pranciseo Fcneira 
Alvos, eonnnctHlador J\Ia-
Jtocl 'l'eixcim da Costa, dr. 
Joatjuim .Tosó Alvares dos 
~antos Silva, <Ir. Agostinho 
Ccsario de Figucit·et!o Cor-
te.~, Camillo 1 !tilinto Pr;t-
tes c dr . .r oão Antonio tlo l 
1\ vellar; :1gnanla a rmne~sa. 
das actas r1 üc faltam parn ,,c 

datos eleitos para preenchi-
determinar tfuacs o~; candi- I 
mento das vagas verifica-
das c rcserv;t para depois 
e opportunamcnte o!I'erocot· 
parecer relativamente aos 
eanditlatos dt·. I<'rancisco 
Anlonio de !'alies c com-
mendn.dor Lintlolpho Cae-
1ano d1J Souza c 8ilva 

:3 Opina qne seja roconllceitlo 
senador deito o sr. dr. 
Francisco Antonio de Sal-
los, mas IJUC o Jogar por 
elle occupado se declare 
vago, em consoqncncia tht 
acccitação, posse c exerci-
cio do e.argo do ~>refeito, o 
cJne,por mtermec!w da 1\fesa, 
se Joyar;i ao eonhccimenio 
<lo go\·et·no para os cleYidos 
fins ; e que :-;oja ogualmen-
reconlwcH1o senador pelo 
Estado o sr. commcmlador 
Lindolpho Caetano ele Sou-
za e SiiYa, o que scr;í, le-
vado ao seu conhecimento 
por oJlioio tia i'\fesa, scicn-
tifieando-lhc r r no !!carA vago 
HCH logm·, em virtude de 
renuncia, desde cJno con-~ 
tinue no exercício do c:trgo 
eleciivo federal de que se 
neha i111 cstido. 1 

:: IndcJct·c o rcqueriJnont(l em 
que o ex-proresxor ele latim 
o ft·anccz da cidade de Bac-

Ent 1-t de junho, Yac a Da oommis.~ão de eon-
intprimir-se para en- stítuição c )HJdcre.,, 
trar mt ordem do.~ 
trabalhos. 

Ent Jl, entrando om 
discussào, o sr .. Joa-
<fUÍlll Dutra fnll!la-
mcnla o otl'creee um 
reiJllOI'inlOlltO l(l!C (~ 
afJill'oyado, depois de 
a. gu1nas considora-
c•õcs 1 I o ;n·. J\Icllo 
Í<'raneo, par;t IJtW yol-
te o parecer ;í, eonnnis-
sfio rio Constituit,•fio e 
Poderes, afim do 11 uc 
a HleKuHt eounuixsito 
o eomplcte t!cclaran-
tlo quao~ o,; ~enatlo
res cm.io matHlato tem 
a tlurar:ão de 11 mmos 
c !J1l:1üli a tl<l L 



o 

! Data 

1808 :l'J do junho 

89:) 1. • do julho 

18DD 8 do julho 

1898 fl de julho 

28 do julho 

18\lü lD de agosto 

-H8-

Assumpto Andamento Obsorva<,olíc;-; 

a pondy, Anl<U'O Carlos No- ·~~·· :)(J de junlto, é a.p- Da cominÜ;são <lO l'C-
gncira, pede. uwlhora de sua pri~vado sCJ!I debate c '[ucrimento do par-
apos,Jnütelona. va1 a arcluvar-se. tos. 

'1 Manda arehiv;u· a rcpr<Jscn-
ta<\ão c1n (jl!Ott ca111ara HHl-
nicipal de Dambuhv pede 
um auxilio para a' recon-
~>trucdo d<t ponte sobre o 
rio Pcnlição. 

Ent 1." de julho, 6 ap- Da e o m m i ks fio ,] 0 
fH'i?V<Illo 1><;1.n llo!Jato o obras publi<·a~. 
v a 1 a a relu var-su. 

ií Opina pelo <~rchivamento do J~•n fl de julho, ,j ap- D<t c o m m i ;,:;,;1( 0 <l<J 
abnixo aHSJgnndo em !JUC os provado sem dchatc e · obras puhli(''ts 
hahitantcs da eidatle do vni a archivar-se. '' · · 
Pornh<t pc<lem a construc<~ão 
de um ramal fcrrco que 'li-
gue a<Jilclla cida,Je ;\ E. F. 
Rio Doce. 

G Opina pi~lo archivamcnto elo 1\Jn fl ele julho, é ap- D<J, mosma commissão 
requerunento em que a Em- lll''JV<lllo sem debate e 
presa Industrial de 1\Icllw- vai a nrchivar-sc. 
ramentos do Drazil c o dr. 
José AlcxaiHlro ()C nioura 
Costa, pedum :t roversão do 
uma estrada vicinnl ao re-
gimen commum das ostra-
das ele ferro, supprimidas 
as clausulas rorerontc;,; á 
colonizai;ão, garantia dejn-
ros, etc. 

7 Discrimina os mandatos dos 
cid adrros elo i tos .~enadoro~; 
o declara vagos os Jogares 
dos senadores dr. Francisco 
Antonio do Sa!les o com-
rncndador Lind~\pho Cacüt-
no de ~ouza o SJ! v a. 

En• :?8 do julho, fica Da commi~>sào u0. c 
~;obro a mesa para on- stituição o r1oZlc ?n:-
trar na ordem dos I os. 
trabalhos, sondo para 
osso 11m dispensados 
o interstício o a im-
prossiio,a requerimen-
to do sr. Necesio '!'a-
vares. 

En• :2!1, depois de al-
gum debato em quo 
tomam parto os >;r;;. 
Camillo Pratos, Mello 
Franco c Noeosio 'ra-
varcs, é approvado e 
o1Ileia-so a respoito 
ao governo elo Estado. 

E1n _J!J li~ <:gosto, vai Da commisHão de . , 
a Jmprumr-so para querimontos 1 

1 o-
entrar na ordem dos tes. ' l 

0 Par-
trabalhos. 

8 Opina pelo indcf'crimonto do 
re(JucrinlOnto em r\tw o pre-
sidente do oonsolw disü·i-
ctal de Hahira elo Campo 
pede um a11xilio ,]o ri:OrHJj; 
para as obras de canaliza- Ent l :l de setomhro, on-
ção d'agua potavol d<t(JUOllo ira em diso.·ussuo quo 
districto. é enccrradn tsem do-

hato, ficando a votn-
ção adiada por falta 
do numero. 
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Data 

I 
"' Assnmpto Amlamonto ::l s Ohscryaçi.íes 

::l ., o ,.. 
-- --
18'J9 1\) de agosto () Opina pelo in<lel'erimento <lo I~ut l!J <le agosto, vai Da mesma r!ommissão 

' requerimento <'lll <illC o pt·o a imprimir-se para 
fessor Josó Pol,vcarpo <l<J entrar n;t ordem dos 
l,~iguoirotlo pede u1n auxilio trabalhos. 

-para a impres.-;i\o Lle scn li-
vro di<laotico - ,, primeiros Eut l:l de sotomhro, on-
prinoi pios de instt·nc<;ão e tra em discussão que 
ednoa<;ão "· ó encerrada sem de-

I 
bate, ficando <t yota-
c_:ão adia<la por falt<t 
do m1mot·o. 

lBW 1\J do agosto lO Opimt pelo ilHlet'erimen(o <lo Ent el de agosto, vai Da mcsm<t commissão 
rcJqtHn·ilnüttto em q ne o co!- a imprimir-se para 
lector tloi:iüt e<l.pital, coro- ünlrar na ordem dos 
nol Ant<mio Fmnoisco .Jnn- trahalhos. 
<incira, pede a eoneos;;[(o de 
il'es lotes <le tnrras IICSÜl. lün t.l <lo setembro, en-
eidtl.llc. tra em <liscai;;;são qne 

c encerrada :;em de-
bato, ficando n. vota-
ção atliada por falta 
de numero. 

188Q lU de ag-osto 11 Opina pela incompc1eneia <lo Ent 1\l do agosto, vai D<t mesma commissão 
Congresso p;u·a aitcnder o a imprimir-se para 
requerimento em que g!ias entrar na ordem dos 
llo !'aula Andrade .Junior e trahallws. 
outros, alumnos do Instituto 
Agronomico do Itahira, pe-
dom sejam validos pa.ra a 
escolado pllarmacia do Ouro 
!'roto os exames prestados 
no referido Instituto. 

1&0\l ;20 tle agosto 1') Opina <1uc se aguarde o pro- 1~111. 20 de ag·osto, vai Da oommissão de in-
jccto sobre a reforma da a imprimir;-sc para strucção publica 
instrucçào pnhliea, para rc- entrar na ordem dos 
:;oi vor.,-so so hrc a reprcsen- trabalhos. 
tação em q nc a popubção 
de Diamantin;c ]H.:dc a ma-

' nutcnyão d<t Eseola Normal 
dac!UO ht cidade. 
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Data 

li tlc junho 

Assumpto Antlmncnto Ohscrvaçiks 

I -- -··--------- --------
1 i\Ianiresüt ao i\lustrc <11'. Pre-

sidente do Estado a solida-
riedade do enado, no apoio 
franco c doeil\ido prestado 
ao Chofe lia Nação, conven-
cido do que assim coneor-
rcl'á pat·a que oBstado mais 
populoso d;t União robus-
teça no intcl'ior o r.,speito 
pelas institui<;Ocs o no ex-
terior o credito nacional. 

Ent 1'\ de junho, en- Do ~>r. Joaquim Dutra 
trando em tliscussão, c outros 
depois de alguma.~ 
consitloraçõos <lo sr ., 
Camillo Prates, expli-
cando os motivos l[UO 
o lo v <tram a prestar 
sua assignatura, é 
unanimemcate appro-
vada, rlamlo-so rw;.;s;t 
mcsma data conheci-
mento ao cxm. sr. dr. 
l'rcsiden.te tio Estado. 

'2 Indicn que o Senado, por in- Ent '2·1 tio junho, depoiB Do sr. Dueno tlc Paiva 
tennedio do govemo do Es- de apoiada, entrn em 
talio, represente ao CeJil- discussJo que ô en-
gres.~o Fetler;Ll sobro as cerrada sem tlehate, 
cont!içüos precnrias da la- Jlcando a votação atli<t-
voura de fumo, em grande dtt por falta de nu- 1 
decatlcncia neste l~stado, os- mero. ! 
pei·amlo que resolverA, se- , 
gunlio o inspirar o seu pa- Ent :lO, é aprn·ov~tli<t oJii-1 
triotismo, tio fórma a cem- ciando-sc a respeito i 
cilinr os intcro~-;scs liaqucl\a ao governo. I' 
lavoura com os lia UniJo, 
ntt taxa do imposto de cem- Ent 13 ele julho ó lillo 
cOJlsumo a vigorar no ex- um ollicio do SI'. c\ r.' 
üi'Cicio de !~leiO: ~cerotario da Agl'icnl- 1 

tura, agradcccntlo. I 
l 

:-iccret:tria do :'onado do Estado do 1\Iimts Gcracs, na C itlatlc tio i\Iinas, :l[ tio liczombro tlc lt:\l~l. 

O ~uh-dircctor, 
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