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RELATO RIO 
DOS 

TAf\BALHOS DO SEN~OO MINEIRO ·EM 1909 

Cumpl'indo o dever que me e' imposto pelo art. 23, n. 14, do nosso Regimento Interr10, venho, 
mais uma vez, dar-vos conta dos trabalhos do Senado rerlizadoa durante a sessuo extraordinarta 
convocada por dec. n. 2.305 para o dia 12 de março de 1909, afim de apurar a eleição de Presiden-
te do Estado realizada a 10 de janeiro do referido anno, para precnchimel).to da vaga verificada 
com o fallecimento do nosso preclaro e saudoso compatricio, dr. João Pinheiro da 1Silva, e bem as-
sim dos trabalhoB realizados durante a 1crceira sess1!o ordinaria da quinta legislatura do Congrei'Jso 
l\Iineiro. 

Sesstto extraordinaria 

Verificada a ll do março, no Senado e a 12, na Carnara dos srs, Deputados, a eximtencia de nu-
mero legal, installot\·se a 13 a sessão extraordinaria do Congreuo, cujo encerramento teve logar a 
24, depois de reconhecido e proclamado Preaidente do Estado, para completar o quatriennio do 1906 
a 1910, o exmo. sr, dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes, que a 3 de abril, prestou o compromi~so 
legal e tomou posse perante o Trihunal da Relação. 

Sessão ordinaria 

Iniciadas as liessões prepara.torias a 12 de junho, verificou-se em ambas as casas a existcncht do 
numero legal a 15, installando-se nes~e mesmo dia a terceira scss1!o ordinaria da qnin1a legisla· 
tura do Congresso Mineiro, cujos trabalhes encerraram-se a 15 de setembro. _ 

Durante esse periodo o Senado celebrou quatro sessões preparatorlas, onze reunlilett, cmcoon-
ta e tres sessões ordinarias, duas extraordinarias e a do encerramento, occupandcY-sc em t!iveu:•)J> 
assumptos, como v oreis dos annexos e synopsc que a este !.COmpanham, 

Restabelecimento das aposentadorias 

_ . C~nvcncido de que o leglsiador constituinte mineiro praticára um erro quo ao h·aduzi:t em 
lllJUStlça para com o funccionalismo publico, privando-o do direito de aposentação, .o Conctresao 
em boa hora veio reparar essa injustiça, promulgando a lei n. 7, de H de agosio de 1\J09, ad(l!cio-
nal á Con•tituição do Estado. · 

Leis votadas em 1909 

Foram estas as leis remettidas \)Cio Congresso á. sancção em 1909 : 
_Contando ao dr. Benjamin Targmy Moas o tempo em que interinamente exeneu as tune~1/lo!! de 

capitão-cirurgião do 1.0 batalhfi<J da Brigda Policial do J<;stado, 
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concedendo licenca aos func_ciona1:ios de justiça dos termos de Piumhy e Uheraha F a · 
Alves do Couto e Tobias Antomo Hosa. ' r nc1sco 

Auctorizando o Presidente do Estado n adquirir na cidade de Caete• o terreno onde est-" 
))ultado o dr. João Pinheiro da Silva, ex-presidente do Eatado, c a despender a quantia do 30~\0Ôi~:: com a construcção de um mausoléo, • ·':"i 

Fixando e organizando a força publica para o cxercicio de uno. 
Auctorizando o Presidente do Estado a conceder licenças a diversos funcclonarios 
E!tabelecendo as condiç~es do recurs~ para o pod.er _legislativo . e judiciario das ieis actos 

decisões das Camaras Municipaes, contrar10s á Comhtmção e ás lCJs. ' ' e 
Fixando as taxas de impostos sobro exportação de alguns artigos e contém outras disposi-

çtíe~. . , . 
I<'azendo doaçllo de proprios estadoaes a Escola Livre de Otlontologia e ú Camara Municipal 

lle Itauna. 
Creando quatro feiras de gado. 
Hevo"'ando para"'raphos e artigos da lei n. 375, de 19 de setembro de l()iJ:J e contendo outras 

diaposições. "' . . 
1 

- • . ' 
Approvando as contas <'os cxerc_ICIOS de ,l90t c 1908, e contendo disposiçoes sobre credites sup-

Jllcmentares e dividas activa e pass1va do Estado. 
Equiparando os vencimentos do corpo docente do Gymnasio Mineiro aos dos lentes e professores 

da Irscola Normal e Curso Fundame_ntal. do. F-atado, o contendo outras disposições, 
Auctorizando a abertura de variO.;>;, cred1tos. 
Dispondo ~obre a reforma dos oftlciacs o praças da Brigada Policial do Estado quo so invalidarem no sorvlço publico. 
Declarando isentos da contribuição anm~al d~ 2:000$000 os estabelecimentos equiparados ás Esco-

las Normaes do. Estacl.o o contendo outras chsposições. 
Concedell<l&· auxilias á Casa do Caridade de Bello Horizonte e A Associação Benctlciente do Cataguazes. 
Declarando o meio de se processar a acção executiva o notas promissorias. 
Auctorizando o governo a restituir ao Banco de Credito H.cal de Minas Geraes 0 imposto do 

llCiV'(>a,c velhos direitos e contendo. ouh:as disposições. 
CóntendO:: algumas. disposições .sobró o imposto territorial. 
Au.ctorizando o governo: do Estado. a .c'?nc~der ao dr. Fernando A.lexanrlrn Villola do Andrade, ou 

~: q;uem melhores van-tagens offereccr, fJ:riVI!OgiO para a constr.u.cção, uso o gr .êo de uma estrada para 
traferrsr uma linha de. automoveis. que, partindo do ponto mai.'l conveniente da E. F. Mo,.,yana entre 
Uber~binha o Irara, vá á cidade do Monto Alegre. "· ' 

Regularizando o commercio de aguas minera~s. de lacticinios e conserva! quer do producção do 
:Estado, quer de fora delle e impedindo o prohibmdo a venda daiJUellas que forem alteradas, falsiíl-
cadus, ou addicionadas de ma terias oxtranhas. · 

Auctorizando o governo do Estado a gara.ntir jur~s at~ G%, ouro, a um Banco para operar sobre 
credito hypothecario e agricola o contendo outras disÓosições. 

Crean'do o Tribunal de Contas do Estado de Minas . 0{a:;_s·1910 Orçando a receita e fixando a despesa para o exerCI c o e · . 
'd t d E tado a mandar abonar ao fiscal das rendas mtcrnas, Arthur For 

. Adctoriz~~dod~ Preei e~a~tla~ q~e reduzem 0 seu alcance e a restituir ao ajudante do directo; 
~:~~ec!b~d~rt~· d~v;i~~~88 ~quantia do 080$000, quo ~ec/Jbeu em n,otas ~al_sas. 

verno a mandar pagar ao porteiro da Imprensa Of!ICial a differença do ven . 
At uctotrizando 0 g0°3 ,10 continuo e porteiro daquelle estabelecimento e aos chefes de secção da 

8
°1" men os en re os carg · t t es carcros c os· ele cl1eti d "' e. cretaria da Policia a ditrerença de vencimcn os en re ess " e o secç"o das Secre. 

tarias do :Estado. 

Leis promulgadas pelo Presidente do Senado 

Nno tendo sido sanccionadas pelo sr. dr .. Prosiden!o do Estado, de?-tro do prazo ~de quo trata 
art. 38 da ConstituicM do Estado as proposições de !Ois ns. I?, auctomando o Presidente do E t d 0 
a mandar abonar ao ftscal das rendas internas, Arthu_r Ferreira da Cunha, diversas quantia~q a o 
1:eduzcm o seu alcance e a restituir ao ajudante ~o dJrector da Rccohedoria do Minas a quantia qdo 
980$000 que rec!lbeu em notas falsas ; 18- auctonzando o governo a mandar pacrar ao porte. d 0 
Imprensa Oftlcial a diflerença de vencimentos c_ntre o~ c:;.r~os de. continuo e porteiro daquell~o ta 
hel<>cimento e aos chefes de sccç1lo da Secr.etarm qa 1 o~ICia~a dilferença de vencimentos entre os a-
r.ar!ZOS e os de chefe de secção das S~cretar~as do Estado, o 2<:~-mudando a denominação de ai, ess_es 
1rictos de paz na qualidade do Prewlente do Congresso e de conformidade com 0 art 48 d guns drs. 
co~stituição ~s promulguei como leis do J<~sta<!o, sob n. 511, 512 e 513 do 11 de setembro d~ l~Q~ma 

Proposição de lei em duplicata 

Pelo sr. dr~ Presidente do Estado. foi devolvida á Caro ara dos srs, Deputados a ro osi •1! . 
n. 28, approvando a emls~ão de apoliccs no valor do 10.557:000$000 para substitui&o pde lif f0 lei 
portador cmittidos nos termos do drc. n. 1..133, de 21 do dezembro de 1!)00 visto já ter sido u 08 ao 
nada a propo~iç1!o n. 249 qur contrm di~] osiçílo icln.1ica, ccn:o ~o , é do a;t, 5.• da lo! n 4~~n~ci~i de netembro de 1!)09. • e 
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Leis não sanccionadas 

Continuam ainda pendentes do parecer da commissão especial as proposições de leis não sa nccio-
nadas em 1!!06, ns. ·10 e 225, prohibindo a concessao de provisões de advorrados, a partir de 31 do 
Julho de 1!!07, e reformnndo o regimento de custas. b 

Tribunal Especial 

Para fazer parte do Tribunal Esp€cial foi eleito o sr. desembargador Antonio Luiz F'erreira Ti-
nôco, em sulJstituição ao sr·. desembargador .João Braulio Moinhos de Vilhena, que se aposentou. 

Presidencia do Senado 

Tendo-se afl'gravado os meus incommodos de saudo, fui forçado a passar, a 8 do novembro, ao 
no~so collega dr. Jo"é Pedro Drummond, 1. 0 secretario, na ausencia do substituto legal, exmo. sr. 
dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, que reside em Barbacena, a presidencia do Senado, cujas fnncçües 
reassumia 5 de janeiro de 1910. 

Vagas de Senadores 

Pelo Governo do Estado foi de8ignado o dia 7 de março de· HHO para proceder-se á eleição para 
preenchimento das vDgas de senadores verificadas com a renuncia dos srs. dr. Antonio Gomes Lrmll, 
nomeado presidente do Banco do Crodi1o Rer,! de Minas Geraes, o dr. D~lflm Moreira da: Costa !ti-
beiro, eleito deputado ao Congresso Nacional. 

Senadores cujo mandato termina em 1910 

1 - Dr. Joso' Pedro Drummond. 
2 - Dr. Levindo Ferreira Lopes, 
3 - Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
•1 - Dr. Francisco do Paula Hocha Larraa; 
5 - Dr. Jose' Gonçalves de Souza. o 
6 - Olympio Julio de Oliveira Mourão. 
7 - Coronel Francisco Ferreira Alves. 
8 - Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira. 
9 - Dr. Gaspar Ferreira Lopes. 

10 - Dr. Josino de Paula Brito. 
11 - Dr. Francisco Nunes Coelho. 
12 - Dr. Antero Dutra de Moraes. 

Congratulações 

O Senado congratulou-se com o exmo. ar. dr. Nilo Peçanha, Presidente da Pepublica, pelo acto 
de magnitude dando ao Gymnasio os títulos do Pedro n, o magnanimo Imperador do Brasil, .e Der• 
llardo de ·Vasconcellos, o estadista notahilissimo o pelas medidas tomadas sobre o dcsenvolvrmenjo 
das indnstrias do Brasil, sobretudo ao que diz 'respeito ao desenvolvimento e <Í. nacionaliz~ção a 
industria do ferro. · 

Pelas energicvs e acertadas providencias expedidas para sor mantido o livre transito do c<tfc' 
~e P!ocedenci~ mineira com destino á Alfandegn d~ Santos, foi, a requerim()nto do nosso colloga dr. 
Camrllo de Bnto, unanememcnte approvado, consin-nado nas actas de nossas sossõ~s um voto de lou· 
'Vor ao exmo. sr. dr. \Venceslau Braz Pereira uoJ;es, Presidente do Estado. 

Conselheiro Affonso Penna 

Devido ao fallecimento do illustro o preclaro Brasileiro conselheiro Afl"onso Augusto Moreira 
Penna, suspendeu o Senado as suas sessões por oito dias erd sin-nal de profundo pozar e fez-se re-
presentar nos funoracs por uma com missão composta dod nosso~ collegas Pedro Matta, Gaspar Lo· 
pes e Gomes Freire. 

Votos de pe.zar 
P?r deliberação do Senado, foram consignados nas actas de suas sessões votos do pczar pelos_ 

fullecrmontos do deputado federal coronel Lindolpho Caetano de Souza e Silva o do dr. Euclydes 
da Cunho. 
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Bibliotheca 

Continúa em or~anização a bibliotheca creada pela n.osolução n, 12, de lU de ao·oato de W08 
para uso exclusivo aos membros do Congresso. "' ' 

Como sabeis, uma bibliotheca não se improvisa; ella se faz no decurso de muitos annos com 
perseverança e dispendlo. Deste modo estou certo que che"aremos ao fim des~jado, facilitando 
tanto quanto po1sivel, aos legisladores mineiros os elementos de estudos neces!arios ás suas dolibc: 
l'açõe•. 

Devido aos esforços do nos1o çollega dr. Virgilio Martins de Mello Franco, a nossa bibliotheca 
acaba do ser dotada com uma collccção do Annac• da Camara dos Deputados, comprehondendo (com 
nlgumas faltas) o poriodo de 1823 a 1908. 

E' esta uma acquisição de grande valor, pe!o que con!igno aqui Aqnel).c nosso di~tincto collega 
os agradecimentos do Senado. 

Secretaria 

Reorganizada a Secretaria de accordo com a Resolução n. 15, de 2G do agosto de 1U09, foram 
nomeados bibliothecario o bacharel Emilio Jacob, tachygrapho chefe o bacharel Salomão do Vas· 
concellos, offieinl archivista o pharmaceutico Antonio Ccsario de Lima, auxiliar do tachygrapho o 
cidadão Alfredo. Walter Hcilbuth e amanuenso o cidadão Antonio de Paula Castro. conservados os 
demais funccionarios nos cargos que occupam. · 

Aposentado por decreto de 3 de novembro do 1009 o coronel Henrique Edmundo Itenault, que 
occupava o cargo de director da Secretaria, a Me!a entendeu que praticava um acto do verdadei-
ra justiça e de boa norma administrativa, promovendo a director o snb-director Antonio Augusto 
Pereira da Costa e a sub-director o official-archivista Antonio Cesario de Lima, nomeando par<\ 
este cargo o pharmaceu1ico Antonio Gonçalves Chaves Junior o para o de amanuense, cuja crea• 
~ão julgou necessaria, o cidadão Augusto Carlos de Brito, 

Todos estes actos serão em occasião opportuna submettidos a vossa approvação. 
São estas, srs. Senadores, as informações que julguei dever prestar-vos em nome da Mesa e 

em cumprimento do meu dever. 
Paço do Senad~ do Estado de Minas Gerae:;, Helio Horizonte, 17 de janeiro de I!JIO. 

O Presidente do Senado, 



EXPEDIENTE 





EXPEDIENTE 

Officios expedidos pela Secretaria do Senado 

A' Camara dos srs. Deputados.,,,, ..••••••••••.••••••.•.•••.•••..••.•••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
A' Sccret;:tria das I1,inanças. , ••. , • , . , .••.•. , , .. , , , .••••• , , ••.•• , •••••.••• , • , ••••••• , •• • • • • • • • • • ~ • • 
A' Secretaria do Interior ••••••..•.....• ,.,., ........................................... • ....... • 
A' diversos .•.•••••.•.••• , .• ,, .•••.•••• ,, ••••• , ..••.••••• , .•.•.•• , •••• , ••••••••• , •• , ••• •.•••••• •••• 
A' diversos (Directoria) .•••••..••• , •••.•.••.•••.••....•••••.•.•••..•••••• , , ••• •• · ,, •• • • • • • ••• • ••• • • 
rrelogrammas expedidos. f f I f f f f f f f O f I f f I I f I f I I f t f 0 f f f f I I f f I I t f I I I I f f f f f f f f f fi I f f ftflf f f f f f tff f f t f O 

Officios recebidos 

Da Camara do .. s ars. Doputados., ..•..•••••••.••.••••••••••••. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ~~ ••••••••. 
Da Secretaria do Interior •.•. , ••.•...• , ..• ,.,, ••.•• , ..••..••.•• ,., ••• , •••••••••• •••••••••••• ••• •' 
De diversos ••.•••••..•..•...•••.••.•.•••.•..•••••.•••• , .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , 
1,elegram.mas recebidos .•.•. , •••.....••••• , •••••.•..••••.•.•••.•. ,.,, .•• , ••••• ,,,.,., •••••• , • • • • 
Itoquerimcntos de diversos .•. , •• , •• ,, ........ , •.....•••..•••.•. , ........................ .-.· ••• , • • • • • 
Representações .. , •.• , •.. ,,,.,,,,, •••••••••••.••••••••••• ,.,., •• , ••• , ••• ,,,.,~~~, ••••• ,~ ••••• • •• •• 

.... -.. 

s. s.-2 

28 
31 
G .. 

12 
15 

30 
1 
9 

lO 
3 
I). 





Proj ectos iniciados no Senado 
E 

PENDENTES DE ANDAMENTO 
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Projectos iniciados 

Data 

1907 8 de julho 

1909 16 de julho 

1909 7 do agosto 

1900 2i de agosto 

Ul09 1.0 de setembro 

"' o .... 
<D 

~ z 

232 

2-12 

248 

2·19 

no Senado e pendentes de anda-
mento 

Assumpto Observaç{icl!l 

Estabelece quo nas escolas E1n 22 do julho de 1907, en-
elementftros sujeitas ,á fls- trando. em scgun~ discus-
calização o ensino sera sem- são, for, a reque~1mcnto do 
pro feito em lingua brasi- sr. Delfim More1ra, remet-
leira. . tido á commiseão de Jnstru-

cção Publica, do cujo pa-
recer está pendente. 

Restabelece, com diversas mo- E1n 21 de agosto de 1909, c• 
diflcações, as leis ns. 6, de ofl"orecido para. ser submet-
18 de outubro de 1891 o 152, tido á terceira díscussll.o c 
de 2,! de julho de 1896. vae a imprimir-se. 

Auctoriza o Governo do Es- Em 10 do agosto do 1909 c• 
tado a subvencionar com a approvado em primeira ~Íis
quantia de vinte quatro cuss:lo o remettido á eo~
contos do reis (24:000$000) missão de Finanças, do CUJO 
annu~<os á Santa Casa de parecer está pendente. 
Misoricordia desta Capital. 

Restabelece os arts. 2·18 da E•n ·1 de setembro de 1909, 
!oi n. 41, de 3 do agosto de o' approvado em segund~\ 
1892 e 24 da lei n. 281, do discussão e fica. sobro a 
1G de outubro de 1890, so- mesa para entrar na ordem 
bro regalias a Escolas Nor- dos trabalhos, depois de 
maes. findo o interstício regimen-

tal. 

. I 
Institúo o poculio le~al dos1Em l:o de set~mbro de 1909, 

funcciOnarios pubhcos do depois de apou!do, vae a im-
Estado. primir-se para entrar. na or-

dem dos trabalhos. 
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PROJECTOS REMETTIDOS 
A' 

Çamara dos srs. Deputados· 

PENDENTES DE SOLUÇÃO 





Projectos remettidos á Camara dos srs. Deputados a-
pendeu tes de soluç.ão 

•, 

I 

Data "' 
Aasumpto Observa.ções 

o ... 
"' o 

~ s 
1'1 ;:l 

~ z 

1891 %1 de agosto J H Alterl!. a economia interna e Em 9 de setembro de 1801, 
externa do Internato do Gy- foi remottido a Camara do~ 
mmtsio Mineiro. srs. Deputados, sob n. 8, e 

não teve ainda solução. 

1892 25 de abril 27 Regula o serviço sanitario do Em 9 de julho de 1892, foi. 
Estado. romettido, sob n. 2lt á Ca· 

mara dos srs. Depu ados e 
não teve ainda soluçlt?· 

18"J7 17 do agosto 129 Reforma a Constituição do Em 22 do agosto de 1898, foi 
Estado na garte referente remettido, sob n. 102, á C" 
ás aposenta oriM. mara dos srs. Deputados, 

de cuja solução ainda cstf; 
pendente. 

1897 3 de setembro 135 Auctorilm o governo a con- Elll 8 de julho de 1898, foi 
tractar a construcção de um remettido, sob n. 49, á Ca-
ramal ferreo que, partindo mara dos srs. Deputados, do 
da estação de S. Francisco, cuja solução catá pendente. 
na Estrada do Ferro O os to 
do Minas, vá a S. Gothardo. 

1899 14 de agosto 170 Concede diversos favores aos Em 5 de agosto de 1905, foi 
bancos mutuoa que BC orga- remcttido, sob n. H3, ~~ Ca· 
nizarom no Estado, ma:ra dos srs. Degutados, de 

cuja solução ain a está pen· 
dente. 

s. 11!.-~ 



Data "' o .... 
o "' 
~ s 
-< i 

1903 25 de julho 205 

1903 1,0 de agosto 208 

1904 2!> de julho 215 

220 
lll06 4 de agostt) 

. 

27 de julho 2H 
1909 

20 de agosto 247 
190!1 

250 
.1909 7 de Julho 
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.Assumpto 

Equipara os vencimentos do 
p01 teiro o continuo do I~x-
ternato do Oymnasio Mi· 
neiro aos dos demais fun· 
ccionarios do egual cate~o-
ria das Secretarias de •s-
ta do. 

Comprehende nas disposlçõe~ 
do § 1.o, do art. 21, da le1 
n. 318, de IG de setembro 
do HJ01, todos os lentes ca· 
thedraticos da Escola de 
Pharmacia de Ouro Prct~~ 
cujas cadeiras foram suppu 
midas. 

Contém a rofor!Y!a. ?a admi· 
nistração mtmJeJ[Ml. 

Conc<;de gratuitamente tH· 
ras devolutas aos syndica-
tos agricolas. 

Auctoriza o governo a esta· 
]Jolecer nas cercanias dos ta 
Capital uma colonia para 
recolher os mendigos que, 
expontaneamento, a procu-
rarcm ou que forem oncon-
trados esmolando pelas ruas. 

Auctoriza o governo a inno-
varo contracto com o Ilan 
co do Credito ftcal de 1\Iinas 
Gerae~. 

Auctoriza o fun-governo_,a 
dar uma colonia correccio-
nal em fJUO sojam recolhi-
dos os vagabundos incursos 
no art. 301 do Cod. Penal o 
os falsos mendigos. 

Observações 

. 

EntH 
rcmetti 

de agosto de 1[)03, foi 
<.lo, sob n. 133, á Ca-
os srs. Deputados, do 
lução ainda está pen-

mara d 
cuja so 
dente. 

·~Jll 1() d o agosto do 1ü03, !oi 
ido, sob n. 13-1, á Ca-
os srs. Deputados, do 
1 uçno aindn cs1á. pcn-

remeti 
mara d 
ct1ja f o 
dente. 

1~111 20 
remett 

de agosto do 1!.10~, foi 
ido, sob n. 1-iO, á Ca. 
dos srs. Deputados 

t solução ainda estl 
te. 

mar a 
do cujt 
pendeu 

J.:au 30 d o agosto do 1906 foi 
alo, sob n. 152, á' Ca-
os srs. Deputados de 
lução ainda está pen-

remott" 
marad 
cuja so 
dente . 

·~Jll 8 d 
e' remo 

e setembro de IQO!J 
ttido á Camara 'do; 
putados, sob n. 162 do 
lnção ainda esHt pen-

srs. De 
cuja so 
dente. 

l~m 3 de .~etombro de 190!) e' 
1do á Camara dos srs. 
dos, wb n. IGO do 
lução ainda está pen-

rometf 
Deputa 
cuja so 
dente. 

EmSde setembro de l!JOO ó 
remettído á Camara dos •'rs. 
Deputados, sob n. 1G3 de 
cuja solução ainda está pen· 
dente. 

--------- ~-----~--------- ---~--------- ------------~--~------· 



I Projecto i11iciado no Senado . 
B 

PELO MESMO REGEITADO 

I 
! 





o 

~ 

1909 

Projecto iniciado no Senado e pelo mesmo 
rejeitado 

--

Data "' 
Assumpto Observações 

I 

o .. 
Q) g 
z 

7 de julho 2H Creia o registro geral das E1n 15 de julho de 1\109, foi 
minas no Estado. rejeitado em primeira dis 

cussão e archívou-se. 
' 
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PROJECTOS INICIADOS 
NA 

Oamara dos srs. Deputados 
E 

PENDENTES DE SOLUÇÃO DO SENADO 





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

-
Data til Assumpto Observações 

o .. 
o "' l=l El 
l=l :::: < z 

1900 1.0 de setembro 48 Modific<t a lei sobre o imposto Eu1 4 de setembro de 1000 é 
territorial. ofl'erccido para ser ·'submet• 

tido a ~egul:ld!!- discussílO Q 
vae a 1mpr1mJr-se, 

1000 2 de setembro . 52 Auctoriza conce1são de r0for- Ern 3 de setembro de 1909 
ma ao cabo de esquadra do vae a imprimir-se para on• 
1. • batalhão da Brigada Po- trar na ordem dos traba· 
licial, Manoel de Lemos Gui- lhos. 
marães. 

1909 8 de setembro 54 Crêa na Capital o Museu Mi- Em 13 de 1etembro de 1909 
neiro. vae a imprimir-se para en• 

trar na. ordem dos traba· 
lhos. 

s. s.-4 

• 



• 

• 



PROJECTOS INICIADOS 

NA 

Camara dos srs. Deputados 
E 

REJEITADOS PELO SENADO 



·.'' 



.' 
:) 

I 
I 

Projectos iniciados na Oamara 
e rejeitados pdo 

dos srs. 
Senado 

Deputados 

Data 

1908 2G de agosto 

1908 3 de setembro 

1909 16 do julho 

"' o ... 
"' s 
::l z 

30 

33 

35 

Assumpto Observações 

Auctoriza o Presidento doEs- Ern 8 do julho d~_ 1~09, ~o 
tado a entrar em accordo rejeitado em pmne1ra d1s 
com o do Estudo do Espl- cuss:lo e archivado. 
rito Santo, para submetter 
a arbitragem a questão de 
limites entre os dois Esta-
dos. 

Estabelece quaes as disposi- Ern 9 de tullto de 1900 d~o· 
çõcs que devem ser obscr- rejeitado em primeira JS 
vadas nos contlictos de ju- cussão e archívado. 
risdieção entre auctorida-
dcs indiciarias e adminis-
trativas. 

Auctoriza o governo a man- Em 9 do agosto de 1909 _e' 
dar pagar ao collector das rejeitada em se&unda dlS· 
r.endas estadoaes do muni- cussão e arclli:vauo. 
cipio de Boa Vista do Tre-
medal, Francisco Vieira, os 
juros relativos á quantia de 
4:r00$000 que o mesmo foi 
obrigado a depositar para 
pagamento de um supposto 
alcance em suas contas . 
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Proposições do Congresso 
OONVER TIDAS EM LEIS 

NO ANNO DE 1909 



• 



t 
m 
~ 
õ c; 
n .. 
a. 
" 

Proposições do Congresso 
anno de 

convertidas e.m leis no 
1909 

247 

248 

219 

:z;:;o 

H 

S. S.-5 

!llCJnettJ.tlas á l!ancçãe Jlclo Smuulo 

Remessa á sancção 

julho, 113 

setembro, O 

:. I) 

)) ~) 

julho, 16 

--==:::.::...-: 

Data da sanção Assumpto 

,187 julho, 16 Contando ao pr. Benjamin 'l'<trgi .. 
ny Moss o tempo em que intori-
nv.mento exerceu as funcções de 
capitão-cirurgião do 1.0 batalhãQ 
da llrigada Policial do Estado. 

498 setembro, 11 Equiparando os vencimentos do 
corpo docente do Gymnasio Mi, 
neiro aos dos lentos c profes~;o-
res da Escola Normal o Curso 
Fundamental da Capital do Esta~ 
do c contendo outras disposiçücs. 

·197 ;, 11 Approvando as contas dos exerci-
cios do 1\J07 o 1\J08 e contendo dis-
posições sobre crcdi tos supple-
montares e dividas activa e pa~-
siva do Estado. 

4()2 :t ~\ Estabelecendo as condições do r e-
curso para o Poder Legislativo e 
Judiciario das leis, ao tos e doei-
sões das Camaras l\Iunicipaes con-
trarios á. Constituição e as leis. 

Uemcttitln~ I•cln Cawàt•a. 

julho, 16 Concedendo licença aos ftmccioml., 
rios de j ustiçLt dos termos do 
Fiumhy c U!Jcra!Ja, Francisco Al-
ves do Couto c Tobias Antonio 
Rosa. 



. o .... p.. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Itemc~sa á sancção 

setembro,2 5Il 

2 496 

" 2 495 

2 512 

4 

" .f 480 

494 

" 

34-

Data da sancção 

outubro, 11 

setembro, 11 

» 11 

outubro, 11 

setembro, li 

" 11 

Assumpto 

Auctorizando o Presidente do Es-
tado a mandar abonar ao fiscal 
das rendas internas, Arthur Fer-
reira da Cunha, diversas quantias 
que reduzem o seu alcance c a 
restituir ao ajudante do director 
da Hcccbc<Joria de Minas a quan-
tia de 980$0t0, que recebeu em 
notas falsas. 

(Promulgada pelo Congresso, visto 
não ter sido sancclonada no prazo 
constitucional). 

llevogando paragraphos o artigos 
da !Oi n. am, do 19 de sctcmano 
do Hl03, e contendo outras dispr). 
siçõos. 

Crcando quatro feiras d~ gado. 

Auctorizando o governo a mandar 
pagar ao p01·teiro da Imprensa 
Otlicial a di!Ierença de \'encimou-
tos entro os cargos do continuo e 
porteiro daquello estabelecimento 
o aos chefes do secção da Se-
cretaria da Policht a diflcrença 
de vencimentos entro esses car-
gos o os de chefe do secçao das • 
Secretarias do Estado, (Promul-
gada pelo Co11gresso, visto não ter 
sido sanccionada no prazo consti-
tucional). 

Fixando as tlxas de impostos sobro 
exportação do alguns articros o 
contendo outras disposições~ 

Auctorizando o Presidente do E1• 
tado a adquirir na cidade do 
Caotho' o terreno onde está se-
pultado o dr. João Pinheiro da 
Silva, ox-Prosidonto do Estado e 
a despender a quantia do 30:0àO$ 
com a construcção do um ma uso-
leu. 

Fazendo doação do proprios esta· 
doaos á Escola Livro do Odonto-
logia e á Camara Municipal de 
Itaúna. 

Fixando o reorganizando a Força 
Publica do Estado para o exerci-
cio de 1!HO. 



o ... 
p., 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

32 

Remessa á sancção 

setembro, 6 

6 

6 

» 13 

13 

)) 13 

" 13 

» 13 

" 13 

)) 13 

499 

513 

508 

504 

503 

?í02 

507 

501 

-35-

Data da sancção 

setembro, 11 

" 

outubro, 11 

~otembro, 22 

22 • 

22 

» 22 

)) 22 

21 

Assumpto 

Auctorizando a abertura de varios 
creditos. 

Auctorizando o Presidente do Es-
tado a conceder licenças a diver-
sos funccionarios. 

Mudando a denominação de alguns 
districtos de paz. (Promulgada 
pelo Congresso, visto não ter sido 
sanccionada no prazo constitucio. 
nal). 

Auctorizando o Governo do Estado 
a garantir juros ate' 6 Ofo, ouro, 
a um banco para operar sobre cre-
dito hypothccario e agrícola e 
contendo outras disposiç\lcs. 

Auctorizando o ~overno a restituir 
ao Banco de vredito Real de Mi· 
nas Geracs, o imposto de novos 
e velhos direitos e contendo ou-
tras disposições. 

Approvando 'lt 01nissilo de Uj10lices 
no valor de -~o.;y;n:G00$000 para 
substituição de títulos ao porta· 
dor, emittidos nos termos do dec. 
n. 1.433, de 21 de dezembro de 
1900. (Devolvido pelo governo 
por já haver disposiçrro de lei 
egual). 

Declarando o moio de se processar 
a acção executiva e notas pro-
missorias. 

Concedendo auxilios á Casa de Ca· 
ridade de Bello Horizonte e á As-
wciação Beneficente de Catagua-
zes. 

ltegularizando o commercio de 
aguas mineracs, de Jacticinios e 
conservas, quer de producção do 
E~tado, quer rlr. fóra delle e im-
pedindo e prohihindo a venda da· 
qucllas que forem alteradas, tal· 
siflcadas, ou addicionadas de ma-
terias oxtrunhas. 

Declarando isentos da contribui-
ção annual de 2:000$000 os csta-
belecimen1os equiparados ás Es-
colas Normaes do J<]stado o con-
tendo outras disposições. 



' o 
~ 
A 

Iterr.essa t\ sancç1lo 
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Data da sancção Assumpto 

p------------------------~-------------------------~--------------------------

33 setembro, 13 505 

3i 13 509 

» 13 510 

500 

H \ 506 

\ 

setembro, 22 

22 

22 

21 

Contendo algumas disposiçi)os sobre 
o imposto territorial. 

Croando o Tribunal do Contas do 
Estado de l\Iinas Goraes. 

Orçando a receita e fixando a ~e.s 
posa do Estado para o exorClCIO 
do l!JlO. 

Dispondo sobro a. rcforll?-:l. dos o fi~ 
ciaos o praças da Dngada Poli 
cial do Bstado q~e se invalidarem 
no serviço publico. 

Auctorizando o governo do Estado 
a conceder ao dr. Fernando Ale 
xandre Vil!ela do Andrade, ou a 
quem melhores vantagens oílere 
cor, privilegio para a construcção, 
uso o goso de u.ma estrada para 
trafegar uma lmlnt do automo-
vcis que, partindo do ponto mai11 
conveniente da E. F. Mogyana 
entre Uhorabinha e Irara, vá ;i. 
cidade do Monte Alegre. 



Lei addicional à Constituição do Estado de .Minas Ge-
raes, decretada e promulgada pB1o Congr·esso Le-
gisla ti v o lVIineiro 

·============;= '===· - .... ··""'-=-====·~-"""'-··=----=·--""=="-=---=--···=·--··=··-

l.oi n. 7, de H de agosto de Hli_IS•. Substituo o mt. 10-J tJ:t Corslil.uição ()fi E<J:ulo, ~ah-o o 
parngrap1JO Ullic·t> tio mesmo m·tíf,"il., q{:e conlimm ~2:·., 
vig·or, o restabelr.e!l a l\Jloscntadori.::;. par<t çs ftmccio::;., .. 
rios pnblt<:os do Estndo • 

. ;·========== .... .;;==~c·;.;·;;;;;-======="-·· 
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Commissões permane11tes 

SENADO 
Policia 

Presidente- Dr. Antonio Gonçalves Chaves 
Vice-Prcsidentc-Dr. Chrispim Jacques Dias Fortes 
1,0 Secrctario-Dr .. José Pedro Drurnmond 
2. o Secretario-Dr. Gomes Freire do Andrade 
Supplentcs dos sccrcbrios-Coroncl Francisco Ferreira Alves o dr. Camillo Augusto l\Iar!a 11~ 

Brito 

Constituição e Poderes 
Dr. Virgilio Martins de Mello Franco 
Dr. Antonio Carlos IUbeiro do Andrada 
Commcndador Antonio Martins Ferreira da Silva 

Dr. Chri.~pim Jacques Dias Fortes 
Dr. Pedro da Matta Machado 
Dr. Levindo Ferreira Lopes 
Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Anllrada 
Dr. Jose' Gonçalves de Souza 

Finanças 

- J ttstiça e Legislação 
Dr. Chrispim Jacques Ilias Fortes 
Dr, Virgilio 1\I. do Mello Franco 
Dr. Camillo Augusto Maria de Brito 

Obras Publicas, 'l'erras e Colonização, Correios e Telegrapho& 
Dr. Franci5CO de Paula Rocha Lagôa 
Coronel Francisco Ferreim Alves 
Dr. Gomes I•'reire do Andrade 

Dr. Cornolio Vaz de Mello 
Dr. Pedro da Matia 1\Iachado 
Dr. Gomes Freire de Andrade 

S. S.-6. 

Instrucção Publica 

-



-42-

Camaras Municipaes 
Commondador Antonio Martins Ferreira da Silva 
Dr. Lcvindo Ferreira Lopes 
Commendador T<'rancisco IUbeiro de Oliveira 

Força Publica 
Dr. Antero Dutra de .Moraes 
Coronel Joaquim Baptista do Mello 
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira 

Agricultura, Commercio, Industrias, Artes, Minas e Florestas 
Dr. Pedro da Matta Machado 
Dr. Nuno da Cunha Mello 
Dr. Francisco Nunca Coelho 

Saude Publica, Estatistica e Catechese 
Dr. José Pedro Drummond 
Dr, Gaspar Ferreira Lopes 
Dr. Josino de Paul<\ Brito 

Requerimentos de Partes 
Dr, Nuno da Cunha l\Iello 
Dr Cornelio Vaz de Mello 
Olympio Julio de Oliveira Mour1t0 

Dr. Levindo Ferreira. Lopes _ 
Olympio Julio de Ohvena Iv!ourao 
co'ronel Joaquim Baptista do Mello 

Redacção 



CAMARA DOS DEPUTADOS 
Commissão de Policia 

Dr. Antonio do Prado Lopes Pereira (Presidente), 
Dr. Antonio da Silveira Brnm ~vice-Presidente), 
Dr. Zoroastro de Alvarenga (1. Secretario). 
Dr. Americo Ferreira Lopes (2.0 Secretario). 
Snpplentes dos Secreta rios- Dr. Ar:::emiro de Rezende Costa, 1.0 • - Dr. Edgard da Cunha Pe-

reira, 2.0 • 

Commissão de Constituição, Legislação e Justiça 
Dr. Heitor de Souza (Presidente). 
Dr. Jose' Alves Ferreira e Mello. 
Dr. Jo1ío Evangelista Barroso. 
Dr. Valdomiro do Barros Magalhíles. 
Coronel Eduardo Carlos Vilhcna do Amaral. 

Commissão de Orçamento e Contas 
Dr. Ailonso Pcnna Junior (Presidente). 
Coronel João de Almeida Lisboa. 
Pharmaceutico Bernardino de Senna I•'igueiredo. 
Dr. Francisco de Campos Valladares. 
Dr. Joaquim Pedro Rosa. 

Commissão de Força Publica 
Commendador Frederico :schumann (Presidente). 
Coronel Jayme Gomes de Souza Lemos. 
Pedro Laborne. 

Commissão de Representações e Petições 
Dr. Carlos da Silvá Fortes (Presidente). 
Coronel Simei'ío Stylita Cardoso. 
Coronel Ignacio Carlos Moreira lllurta. 
Dr. Antonio Martins da Silva. 
Dr. João Pinheiro de Miranda l•'rnnça. 

Commissão de Camaras Munidpaes e Negocios Inter-Estadoaes 
Coronel l\!anoe_I Alves de Lemos (Presidente). 
Coronel I< ranCJsco Paoliello. 
Coronel Garibaldi de Mello. 
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Commissão de Agricultura e Industrias 
Coronel Juvcnal Coelho de Oliveira, Penna, (Presidente), 
Major Jose' Galdino dos Passos Hios. 
Dr. Edgard da Cunha Pereira. 

Commissão de Obras Publicas e Viação 
Dr. João Porílrio Machado (Presidente), 
Dr. Jose' 'l'ocqueville de Carvalho. 
Dr. Adolpho ltiheiro Vianm\. 

Commissão de Instrucção Publica e Civilização de Indios 
Conego Prancisco Xavier de Almeiili\, H.olim (Pre$identc). 
Dr, Nelson Coelho de Senna. 
Dr· João Baptista Ferreira Velloso. 
Dr. Agostinho Pereira. 
Dr. Raul de Faria. 

Commissão de Saude Publica 
Dr. Jose' Tavares do Mello (Presidente). 
Dr. Aristotoles Dutra .do Carvalho •. 
Dr. Jo1to Antonio Lopes do Figueiredo. 

Commissão de Redacção das Leis 
Dr. Heitor do Souza (Presidente), 
Dr. Arrremiio de Itezendo Costa. 
Dr, Pc~iclcs Vieira de :Mendonça. 



--
Senadore:.~ 

Dr. Jose' Pedro Drummond 
Dr, Camillo Augusto Maria de Brito 
··········································· 

Députado~ 

Dr, Heitor do Souza 
Dr. Agostinho Jose' Pereira 
Dr, '\Valdomiro do Barros Magalhães 

Desembargadorc,'C' 

Dr. Antonio Luiz Ferreira~Tinôco 
Dr. Theophilo Pereira da Silva 
Dr. Francisco Jose' Alves do Albuquerque 

Leis não sancdon'<~ ib;,; 

Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
Dr. Levindo Ferreira Lopes 
Dr. Cornelio Vaz do Mello 
Coronel João Luiz Campos do Amaral 
Coronel Francisco Paolielo 
Dr. Antonio dtt Silveira Brum 
Dr. João Antonio Lopes do Figueiredo. 
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ANNRXO~I 

MEMBROS DO CONGRESSO 





MEMBROS DO CONGRESSO 

SENADORES 

Nomes Residencla::t 

1 Dr. ~nt?ni.o Gonçalves Çhav.~s .......... , .. , ............... , Bello Horizonte. 
2 Dr. Ohr1spun Jacques B1as I ortes ......................... Barbacena. 
3 Dr. Jose' Pedro Drummond .... , ...................... , ... Bello Horizonte. 
'1 Dr. Gomes Freire de Andrade,. •.• ,, ... ,, ....... , .... ,,,,. Marianna. 
G Dr. Cornelio Yar. de Mello ................................. Bello Horizonte. 
ij Oommendador Antonio Martins Ferreira da Silva .•.•..••. , Ponte No"~::a. 
7 Dr. Antonio Carlos lU beiro de Andrada ............ , ....... Juiz do Fóra. 
8 Dr. Camillo AuHusto Maria de Brito ...................... Dello Horizonte. 
~ Dr, Pedro da l'i1atta Machado .............................. Iliamantina. 

lU Coronel Joaquim Baptista de Mello, ....................... Varginha. 
11 Dr. Nuno da Cunha Mello ..... , ................. , ......... Arassuahy. 
12 Dr. Levindo Ferreira Lopes .......... , ....... , ............ Dello Horizonte. 
13 Dr. Virgilio Martins de Mello Franco .. , ................... Bello Horizonte. 
1,1 Dr. Josino do Paula Brito ................................. Tres Pontas. 
15 Dr. Gaspar Ferreira Lopes, ........................... , , . Alfenas. 
lG Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa ..•.••. ,,,.,,.,,, .•.• Ouro Pr~to. 
17 Commendador Francisco Ribeiro do Oliveira.,,, .... ,.,.,. Entro Rws. 
18 Olympio Julio de Oliveira Mourrro., ...... , ................. Diamantina. 
19 Dr. Jose' Gonçalves de Souza .......................... , .... Pitanguy. 
20 Coronel Prancisco Ferreita Alves, ................ , ........ Bello Horizonte. 
21 Dr. Francisco Nunes Coelho .............. ,, ...... , ....... ,. Guanh!tes. 
22 Dr. Antero Dutra do Moraes ...................... , ........ S. Pedro do Pequiry, 
23 I 0 t t li ti I f I 0 o li to tI f to I I I I I tI ftt f I f li I lo t lftt tiO tltlt o t 1 ti o f 1 

2•1 O O tI f f f I O O I O I lt O I I I f t tf ft f. f tI f I O f f f f I t•t 1 fi f f f t't f 1 t fiO o O llt: 

S. S.-7 
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Nomes Itc1idencias 

Pharmacet~tico B~rnardin? de Senna Figueiredo., .......... Darbacona, 
2 Dr. Antomo Martms da Srlva .............................. Ponto NovA, 
3 Dr. Carlofl da Silva I•'ortcs ................................. Palmyra. 

•· 4 Dr. Aristotoles Dutra do Carvalho, ..•.•...• ,,, •. ,., ••..••• Carangola. 
5 Dr. José Tavares do Mello ................................. Qucluz. 
6 Or. Americo Ferreira Lopes ............................. Del!o Hori..:onte, 
7 Or. João Baptista Ferreira Velloso .... , ................... Ouro Proto. 
8 Dr. Abelard Rodrigues Pereira ••••.•.•..•••...••..••.•••.•• Lagoa Dourada. 
!) Dr. Francisco de C<tmpos Valladares, ....................... Juiz do Fóra. 

10 Dr. Pericles Vieira do Mendonça ............................ S. João Nopomuccno. 
11 Dr. Heitor de Souza., ............. , ...... , ................ Cat.nguazcs, 
12 Dr·. João Evangelista Barroso ••.•. , ................. · •...•. Uba. . 
13 or. Antonio da Silvcira.Drum, ............................. S. Paulo dG Murnthc' 
U Dr. Agostinho José Percmt ..................... , . , ........ Mar do rr~~spanlm. 
15 Coror..cl .Juvcnal Coelho de Oliveira Ponna ........... , ...... S. Jq:;e !lO Alem Parahyb:\. 
lG Counnondador I•'ródcrico Schum<tnn, ....... , ......... , .. , ., . lbjuhá, 
17 Dr. Haul do Faria .......................................... Del! o Horizonte. 
18 Coronel :II<:no~l Alves ~ro L~mos.: ......................... s. Gmwnlo do Snpt1cahy, 
10 O r Jose Itrbcuo do ~hranda Jumor., ......• ,,.,, .• ,,.,,.,. Ouro Fino. 
20 Dr. Zoroastro do Alvarenga ................................. Lavras. 
21 Coronel Eduardo Carlos Vilhomt do Amaral.. .. , ...... , ... Pouso Alegro. 
22 Coronel JoJo do Almeida Lishôa, ......... , ................ Villa (lo Aguas Virtuosas. 
23 Coronel Simeão Styliht Cardoso.,. .... .. ... . . . . . . . .. . . . . Jagnary. 
24 Coronel João Luiz Campos do Amaral. .................... S. Sebastião do Paraizo. 
25 Coronel Jayme Gomes do Souzlt Lemo.~ .................. , ... Del! o Horizonte. 
26 Coronol Francisco Paolliolo .•..... , •. , ... , .... ,.,, ..•••..•.• l\luzambinho, 
27 Dr. Valdomiro do Darros Magalhães ... , ................... l\Ionto Santo. 
28 Coronel Garihaldi do Mello................ • .. ... . .. .. .. . .. Prata, no .Triangnlo Mineiro 
29 Dr. Argcmiro de Itesonde Costa ............. ,., ............ Bollo Horizonte, 1 

30 Major .José Gnldino dos Passos, ................. , .......... Campo Dello. 
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1 241 ··1 tlc j nlJJIJ 

I 

lG de julho 

C roa o registro ~oral Ent 7 do julho, estando apoia- Do S!. Ca!llillO de 
das minas no 1tsta- do, vao a imprimir-se para Bnto. · 
do. entrar na ordem dos traba-

lhos. 

Eu• 12, e' encerrada, sem de-
lJatc a primeira discussão 
e adiada a votação para 
quando houver numero. 

J~an 1r., o' rejeitado em pri-
meira discussão o vae a ar-
chivar-sc. 

ltosüthalcco, com di· Em. li) de julho 
versas 1 mo di fi ca- primir-se par<t ;, 
ções, as leis ns. 6, tralJa!hos. 
de 18 de outubro 

vae a im- Do;.n-. :M»llo '11(à._ 
ordem dos co. ""~ 

de 18\H e lti2, de 
21 de julho de l8!lG 

Etn lU, entrando em primei-
ra discuss:to e' •ta adiada 
para a sessão seguinte vis· 
to terem-se ausentado di-
versos Senadores, verifican-
do-se não haver numero 
legal ptwa continuar a ses-
são. 

~~•n 27, continuando a J,ri-
mcira discussão, ó esta en-
cerrada sem debate o adia-
da a Yotação por faltél. de 
numero legal. 1 
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lG de julho 2·12 Rostabclcco, com di- :En~ 28, o' approvado em pri- Do sr. Mello Fran-
vorsas mo di fl ca- moira discussão e rnmcttido co • 
çõcs, as leis ns. G, a commissiio do Fmanr~as. ' 
i.Io 18 do outubro ' 
do 1891, e 152 .de 
2·1 de julho do 18üG 

:;;:ul G do agosto o' ofl'crccido 
o vao ,,, imprimir-se para 

.ser subrnettido a eegunda 
discussão, acompanhado do 
~eguinto 

Parecer· 

A commissão de Finanças, a 
quo foi presente o projecto 
n. 212, votado em primeira 
discussão pelo Senado, e' de 
parecer quo seja o mesmo 
suhmottido á segunda e ap-
prov~:do. 

Visa o projecto restabelecer 
a Secretaria da Agricultu-
ra, supprimida pela lei n. 
318, do lG do setembro do 
HJOl, o contém out~as dis-
posições tendentes. a boa or:-
ganizaçao do sorv1ço adnu-
nistratiYo do Estado, 

O restabelecimento da Secro· 
taria do Agricultura, accar-
rotando insignificante onus 
para o Orçamento, pois visa 
reunir sob a immcdiata di-
rocçí'ío o ilscalização do um 
Sccrdario do Estado as so-
cçõcs referentes aos servi-
ços de Agricultura, Indus-
trias, 'l'orr~s o Viação, já 
oxisto~cs o annexos á Se-
cretaria das F.nanças, o' 
medida do maior utilidade 
do mais palpitante inte-
resso. 

Dadas as suas condições na-
turaes, o Estado de l\Iinas 
o' o será, por dezenas de 
annos, essencialmente · agrí-
cola, quer dizer, só terá as-
segurada a sua indoponden-
cia economica o sua pujan-
ça financeira pela larga e 
variada agricultnração do 
sou solo. 
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Dat:.t 

1!!09 JG de jnlho 

Assumpto Andamento Observações 

212 IteGiahelece, com di- Sua ancmitt ilM.nccira proco- D0 .sr. Mello Fran-
ver~as modifica- do d;l, decailencia <h\ lLtn•n- cu 
ções, as leis ns. 6, r a, que se a e lu\ P.nn rchizada 
de 18 de outubro na3 suas foi\ll;a do produ-
do 1891 o 152, de cção, a lJraço;; com a ir,ms-
2-1 do Junho de 18~)/j forrnação do i.r;'.b~lho ngri-

cola, qui) c' o prohl·m a 
fundamental da nossa rq;e-
nor<tção cconomica. Em con-
seqncncia, velar pda trans-
formação elos meihollos de 
tralnlho guiando os ]'rodu-
ctorcs, aconselhando-os e 
instruindo-os, na adopção 
dts processos l'acionacs <k 
tralntlho, c' ampliar as fl.>n-
tcs tributa das do Estado, 
que só pôde haurir recursos 
financeiros, quando a acií-
vídnde dos cüladãos so ope-
ra (\C !JlüÜO rcmunen\(!Or. 

Com a marc!Ht da ciYilizaçilo, 
as necesiddades publicas tor-
nam S(' mais comnlexas e 
exig('n, lljaiorC'.s rtc'ursús or-
çamentarios, por i;-;~o. e' dc-
Yer do Estaüo vdttr para 
que so cspan<lamas fontes 
triilutarius o fortifl~an<lo-as. 
eJlr) cuida do.~ seus proprios 
in tcrcssos. 

O departamento d:l Agrieul-
turn, runccion;;IJ11D autono-
mo e ind•~pemknt·~. o dCJ.L· 
do caracter vordadeiram<·n-
to pratico á smt lllissão pri-
mordial do encaminhar '' 
transforrna~ão do trabalho 
a"ricola na tcrru mineira, 
pf.estará serviços brgamon-
tc remuncnu!orcs. A com-
missão de Finanças, a1 ion-
(\enclo a essas considerações, 
o' do parrccr que o pr<.•je-
cto n. 212, mereco a appro-
vaçiTo do Senado. 

Sala das commissóc~, 6 ue 
agosto de HJO~.- P. Matta 
l\lachado, relato r.- Levin-
cJo Lopes.- Antonio Mar-
tin;o:.- Camillo do Dritto . 

• 
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A~snmpto 

Rc;;bbdcce com di· 
versas mo di fl ca· 
çõc.~, as leis m. G, 
do 18 do ou tnbro de 
l:;:Jl (; i~2, Ü·c:.: l Jo 
julho do 180G. 

• 

Andamento Ob.-;ervaçõos 

I~nt 0, o' approvado, ~ocm de- Do sr. 1\Iol!o Fran 
bato, em s~;:;unda discus~ãú co 
c fica sobre a Mesa para 
entrar na ordem dos tr•tha-
~~o:..; i:. .... e·~\_; t:....: ::~Hl·J u ~d.-
terstiCio n,gimental. 

u:~n li·, depoiz do or•tr o sr, 
ll.rrtonio Cculú.•:, o ;,;r. Pedro 
Matta ofl'ercco o seguinte 

J'lE(j'UEHDIE:-;To 

~tcquoiro o adiamento da dis· 
cussão do projecto n. 212, 
por 21 horas. 

:-laia das soss0os, 11 do agosto 
de 1~100. -Pedro da Mata 
Machado. 

Apoiado o em discussão, o' 
ostlt encerrada som debate, 
sondo approvado o reque-
rimento c adhtda a discus-
s1lo do projocto. 

· f.t!':!l ~-~, oontinnando a tercei-
ra di3cussão, depois do lon-
go debate em que tomam 
parte os srs. Mello Franco 
o Pedro Matüt o sr. J\lcllo 
Franco otl'.Jrcce o seguinte 

RIJqueiro quo sobro o projo· 
~to n, 2;12, do Senado, se-
Jam ouvidas as commissõcs 
reunidas de Le<rislação e 
Finanças. "' 

Sala das sessões, 12 do arrosto 
do 1!!00. - V. J\l, de K'Iello 
Franco • 
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Assumpto Andamento Observaçõe" 

Restabelece com di- Apoiado o em discusrJ1ío, é c:Jta Do sr. Mello F'rax; 
versas mo di fi ca encerrada sem debate o ap· co 
ções, as leis ns. G, provado o requerimento, 
de 18 do outubro de ílcando adiada a discussilo 
1802 e 152, de 24 do do projecto que e' rcmettido 
julho do 1896. ás commissões do Legisla-

ção c Finanças. 

Ent 21, c oJlerocido p~tra ser 
sub me ttido a terceira dis-
cussão o vao a imprimir-se, 
acompanhado do seguinte 

PAIU:CEH 

As com1mssôcs reunidas de 
Finanças e Legislação, ten-
do examinado o projccto 
n. 242, do Senado, restabe-
lecendo a Secretaria da 
Agricultura, são de parecer 
que seja o mesmo approva-
do, ficando o governo au-
ctorizado ajulgar da oppor-
tunidade da medida, em 
face da situação financeira, 
c nesse s1:m tido offcrecerão 
emenda no correr da dis-
cussão. (S. R.) 

Sala das commissões, 21 de 
ao·osto do 1009.- Matta Ma· 
chado.- Lovindo Lopes.-
Antonio Martins. - Jose' 
Gonçalves.- Antonio Car-
los : em dcsaccordo pelos 
motivos expostos por occa-
sião da segundt\ discussão 
do projecto. 

Pendo do andamento 
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Assumpto 

Crra o Tribunal 
Contas, 

Andamento 

de iE;;u 27 do julho, depois de 
apoiado vao a imprimir-se 
para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

1~1u :30, depois do algumas 
obsorvaçõl·n do sr. Mello 
Franco, o' approvado em 
rnim.cira discussão c remei-
tido as commissõcs de Le-
gislação e Finanças. 

~.:rn 10 <lo agoc:to o' ofl'crcoi-
do c v ao a imprimir so para 
ser suhmcttitlo a segunda 
discussão. 

En1 25, c' a ppr ov:ldo som de-
bato em cl'gmHb di.scmsão 
por artir~o.> SllCCO~SiYOS O 
ílca sobre a mcsn pm·a en-
trar na ordr:m dos tral;alhos 
depois llo ílndo o interstício 
r<Jgirncntal, visto não ter 
t:oíl'rido alteraçõcJ. 

U!:•n 27, entrando em terceira 
discussi'lo o sr. Gomes Frei-
re jusiiflca o otl'ereco o se-
guinte 

HEQUEHDIE:-ITO 

Hcqueiro adiamento da dis-
cussão do projccto n. 213 
por cJ8 horas. 

Sala das sessõ<'s, :C7 <lo agosto 
do 1\JGD.-Gomes Freire, 

I 
Apoiado o em di:-;cuss::to, é 

esta encerrada sem. debate, 
sendo approvado o ref{neri-
rnento o adiada a discussão 
do projccto por lS horas. 

Ohservaçõe& 

Do sr. Mello Fnn"' 
co 
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Assumpto 

2n Crca o Tribunal 
Contas. 

Andamento Observações 

do Em l.'l do setembro conti- Do sr. Mello l<'ran" 
nuando a terceira discussão, co 
o sr. Antonio Carlos fun-
damenta o ofleroce as se-
guintes 

Emendas 

1." 

Ao art. 1.0, § 2.•, supprimam-
so as palavras- dos quaes 
será presidente o que o go-
verno nomear. ' 

2.• 

Ao mesmo art., § 2.0, onde 
está directores; escreva-se: 
ministros. 

3.• 

Ao mesmo artigo accresccn-
te-se : 

§ 3. 0 Os ministros elegerão 
dentre si annualmentc c 
Presidente do Tribunal, que 
poderá ser reeleito, 

' Ao art. 2.0 c paragraphos -
substituam-se pelo seguinte: 

Para os serviços do Tribunal 
ficam creados os seguintes 
cargos : um secretario, um 
primeiro escripturario, dois 
segundos escripturarios, dois 
amannenses, um porteiro e 
um continuo, 
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Assumpto Andamento Observações 

Crê, a o Tribunnl 
ontas. 

de Ao l're;;idcntc do 'l!·ilmit<tl Do nr. :IIello Fri\li-
cornpeto a nomear;uo para co c 
esses cargo.1. As vagas se-
rão preenchidas por acccs-
so, cxceptuada a do. se?re-
tario. Para sccretano e re-
qui~ito essencial o diploma 
de bacharel ou doutor em 
direito. Os vencimentos ~ão 
os da hhella unnexa. 

5." 

Ao art. 3.o substitua-se polo 
seguinte : 

O ministerio publico serú re-
presentado pelo sub-procu-
rador geral do Estado ou 
pelo auxiliar i;I.ridico da Se-
cretaria das I< manças, som 
augmonto do vencimentos, 

Ao mesmo artigo §§ 1. • e 2. • . 

Snpprimam-so. 

7 •• 

Ao art. 4.·. 

Onde se lo o Presidente o ou-
tros membros diroctores, 
escreva-se: os ministros. 

8.• 

Ao mesmo art. § r.o. 

Onde se lo - diroctor, escre-
va-se: ministro. 



-67-

------------ -. ·-._---· 

Data 

2i" do jnlllo 
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2-l:) Cr<.:~)J o TrilJU!ll.~ l do 
Contas. 
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Andamento Qbservaçües 

Do sr. Mello Fran-
co 

Idem. 

Supprimam-se as palavras sub-
directol'OS o suh-uiroctor. 

lO 

Ao art. 6. 0 • 

Supprima-se. 

11 

Ao art. 7.' § 1.o -lettra A 
-substitua-se pelo seguinte: 

Velar pela obsorvancia das 
leis concernentes à receita 
publica, examinanuo o re-
gistrando os decretos e in-
strucções do governo que 
'cstatuam solJre a exacção 
do impostoc ou taxas de qual-
quer rmturcz<t. 

12 

,\.o l!lcsmo artigo, §8 2.' e 3. o 
- SupprimanHe. 

Ao art. 8."- Accrcsccnte-sc 
apos a palavra leh-c nos 
limites dns dotaçõos orça· 
montarias on üo.> croditos 
supplcmentares ou OSllcciacs 
votados pelo Con;!T'~sso I~o
gislativo. ' \ 

Ao mesmo ar ligo, n. 11, snp· 
pri'nam-se as palavras ; -á 
vista do parecer do director 
e d<ts informações uas sulJ· 
uirectorias. 
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Data Vi Assumpto Andaxrcnto Observações o .... o "' 1:1 s 1=1 ::l < ~ 

1909 27 de julho 213 Crca o Tribunal de 15 Do sr. Mello Fran 
Contas. co 

Ao art. 8.0 ns. !J c 10, substi-
tuam-so pelo seguinte: 

Negado o registro ao acto do 
poder exec\ttivo so median-
to auctorização do Congres-
so Legislativo poderá clle 
ser executado .. 

I() 

Ao art. 10. n. 5, substitua-se 
pelo seguinte : 

Artigo. As desposas das ru-
bricas oventnaes o diligen-
cias policia os das leis do or-
çamento independem, quan-
to ao merecimento intrinse-
co, da flscalizaçilo do 'l'rihu-
na!, que so limitará a veri· 
ficar si cabem ollas dentro 
dos respectivos creditos. 

17 

t Ao art. 11 o paragraphos-
Supprimam-sc. 

18 

Ao art. 13-Mantenha-so como .. unica disposição a do para-
grapho unico, excluldo o pe-
riodo final a começar da 
pala vra-cgualmen te. 

19 

A tabolla. 
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Assumpto 

212 Creu o Tribunal de 
Contas. 

Andamento 

Apoiadas c postas conjnncla-
mcntc em discus~ilo ó esta 
encerrada depois de algu-
mas considerações do sr. 
Mello Franco, tlcando a vo-
tação adiatl:t por ütlta de 
numero legal. 

Em :.l de setembro, annun-
ciada a votaçàO o sr. An-
tonio Carlos requer a reti-
rada das emendas ns. 1 e :l 
pelo mesmo sr. oJli.Jrccidas. 

ObsorvaçõPs 

Do sr. Mello Frar~
co 
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Assumpto Andamento Observações 

Crüu. o 'l'rihunal 
Contas. 

rk Approvad<J este rCrjlH;rimonto Do sr. Mello Frnn 
o procf~donrlo-3e u v o laçã.o co 
das domai3 emendas são to-
das npprovadns o hem assim 
t) prnjr·dn que. r]l\pqif; <10 
adoptauo em tercmra dis-
cussão, vao a commissão do 
ltod:wção quo, obtendo ur-
gencia, o!l'ore::o ? c appro-
vadn a r~dacçao fwal, sendo 
nessa mccma data remetti-
do á Camarn dos srs. Depu-
tados sob n. lGl. 

Hnl 13 é rcmct!ido á sancçJo 
pela Carnara, sob n. :li. 

Sanccionado 

Lei n. 50() do 22 de setcmhto 
do 1()0~). 

Auctoriza o governo Enl 27 do julho, depois de 
a estabelecer nas apoiado, vao a imprimir-se 
corc:.mias destaCa- para entrar na ordem dos 
pi tal uma colonia trabalhos. 
para recolher os 
mendigos que ex-
ponhtiJoamoute a 
procurarem ou que 
forem encontrados Etn ao, depois de algum de-
esmolando pelas bato em que temam parte 
ruas. os srs. Mello Franco, Ribei-

ro d'Oliveira, Pedro Matta 
e Camillo do Brito e' ap-
provado em primeira dis-
cussllo o remettido ã com-
missão do Finan~~as. 

J•:n1 :~ do setembro c' ofl'oro-
eido o vao a'irnprimir-para 
ser submettido <t segunda 
discuss!l:o. 

Etu 5, entra em sec,unda dis-
c~nsão por artigo~ succes. 
SI VOS, 

Do sr. Ribeiro do 
Oliveira 



Data 

I 
1009 : 27 de julho 

<f1 
o ... 
"' s 
::l z 

2H 

'I 
I 
I 

-71-

Assumpto 

Auctorir.a o governo 
a estabelecer nas 
cercanias desta Ca-
pital umõt colonia 
para recolher os 
mendigos que cx-

Andamon to 

Os arts. l.'J, 2 o o :1. 0 :Jão sue- Do sr. U.ihciro· ~~-· 
cessi va men te approvados Oliveir<J, 
sem debate. 

pontaneamento a 
procurarem ou que Ao art. ·!,0 o sr. !Uboiro d'O-
forem encontrados livoira offeroco a seguinte 
esmolando pe las 
ruas. 

Substitua-se o art. 4. • pelo 
seguinte: 

Artigo. A colonht terá um 
director com os vencimen-
tos annuaos de 3:Goo::,;ooo e 
um porteiro e almoxarife 
com o de 1:800$000. 

Artigo. Fica o governo au-
ctorizado a abrir o ncccss<t· 
rio credito para fundar a 
colonia, fazer regulamento, 
c entrar em accordo com 
os hospitaes existentes a 
proposito da admissão dos 
indivíduos doentes de mo-
lestias contagiosas ou não, 
quo necessitarem interrta-
ção. 

(S. R.) Sala das sessões, 5 
do setembro de HJ09.- Ri-
beiro do Oliveira. 

Apoiada o conjunctameuto em 
discussão, o' esta encerrada 
sem mais debato, sondo ap-
provada a emenda o ficando 
prejudicado o artigo. 

O art. 5. • e' approvado sem 
debate. 
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21l Auctoriza o governo .Adoptado, em s?gunda para Do sr. lUbeiro.ub, 
~t estabelecer nas passar a terccll'a discussão, Oliveira 
cercanias destaCa- vae o projccto !!Olll a e!nen-
pital uma colonin da approvada a comrmssão 
para recolher os do Finanças. 
mendigos que cx-
pontancamcnto n 
procurarem ou que 
forem encontradas 
e,; mo Jan do pc Jus Dcclanrçues de t•uio 
ruas. 

O Nl"• .A ntonlo Cat.•los 
(pelcc o1·âem) :- Peço a v 
cxc. s0 • igno do fazer cons-
tar da acta quo dei o meu 
voto em sentido contrario 
a este projccto, _não po~que 
considero inaccmtaycl a rdéa 
nello concretizada, que aliás 
ó merecedora de todas as 
symplmtias, pelos seus 1lns 
humanitarios, mas em 1." 
Jogar, pOI'IJUO, tendo assi-
gnalado perante o ~enado, 
por mais de uma vez, que 
a situaççuo ilnanceira do 
Estarlo mo parece inco!Jipa-
tivol com a crcação do ser-
viços novos, não podia YO-
tar por um pr.,jecto quo im-
porüt augmonto do desposa; 
em 2.'l Jogar, porque se tra-
ta do um sel"l'!ço q h e mo 
parece, por sua na tu reza, 
local, que 11caria bom reali-
zado pel~t Prefoi tura e não 
pelo I<:st.tdo, poi~ si este ti-
Yos.>e do cogitar do assum-
pto, deveria attonder não 
somente aos mendigos· do 
Bello Horizonte, mas aos 
do todo o Estado de 1\Iinas. 
(Zvluito ueo1). 

O ,... •.. .:\h•llo P••tuwo ípela 
o,·dem) : - Peço tamhom a 
v. exc., ~r. Prosidehte, se 
digne fazer constar da acta 
que, do accordo com o dis-
cursl) quo prl)nunciei por 
occasião da primeira discus-
são deste projecto, Yotci c 
continuarei a voh1r .contra 
o mesmo em todos os seus 
artigos. 
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Assumpto Andamento 

Auetoriza o governo lEnl G, é oll'crecido para sor 
a estabelecer· nas submctl.ido n terceira discus-
cercanias desta C a- sfio o fica cobro a mesa para 
pita! uma colonia entrar na do.c trabalhos, sou-
para recolher os do para osso flm dispensa-
mendigos <[UC ex- -· dit3 as formalidades rcgi-
ponümeam0nto a montaes, a requerimento do 
procurarem ou <JUC sr. Ribeiro d'Oiivoira, acom-
forem encontradon panl1ado do ccguinto 
esmo lan do po las 
ruas. 

PA ECEU 

A eommisnão de Finanças oífo-
recc para a terceira dis-
cussllo o projecto n. 24-1, do 
8enado, de crcação do uma 
colonia destinad<~ a asylo do 
mentilgos, redigido de accor-
do cmit o vencido em se-
gun(la Uiscus;Jão : 

Art. 1. ° Fica o·· governo do 
Estado auctorizado a e~ta
belecor nas cercanias da Ca-
pital, JUt faz onda do LeitãO, 
ou onde melhor lhe parecer, 
uma colonht para recolher 
mcndi;;os que cspontauca-
mcnlc a procurarem ou que 
forem encontrado:; a peram-
bular esmolando pelas nms 
o forc1!1 julgados physica· 
mente mcar,azcs de provar 
ás proprhts ncccs:lidades. 

§ 1.0 Si os mendigos encon-
trados sofl't·orom molcstia 
infecto-contagiosa, deverão 
sor recolhidos a hospit:Jos 
apropriados ou, em. falta 
delles, a um pavilhão de 
isolamento. 

Art. 2.'J Na colonia, os men-
digos rccebor1lo bom ugasa-
lrto, roupa assoiada, alimen-
tação 8adia ó medicação do 
quo precisarem c sorrio obri-
gados a respeitar o regi-
monto estabelecido o a0 tra-
bttlho que na medida das 
rcs pcctivas forças lhes for 
prescripto, 

Ohservaç<Jca 

Do sr. Ribeir.o d~ 
OliveirD. 
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Assumpto 

Auctoriza o governo 
a o~tabelccer nas 
cercanias desta Ca-
pit:JI uma colonia 
]!ara recolher os 
mendigos quo ox-
pontaneamcnte a 
procurarem ou que 
forem encontrados 
os mo lan do pc las 
ruas. 

Andamento Obseni\çõcs 

Art. 3." A' c0lo1:b as"im e.)- Do sr. Ribeiro 
tabolecida, será dado o Oliveira 
nome do preclaro mineiro 
Atlonso Pcnna, em honra ú 
mcmoria dcsw eminente ci 
dadi\o, fum\adiJI' do:;ta Ca-
pital. 

Art .. 1,0 A colonill terá nn, 
dlroctor com vcmcimentos 
annuaes do :l:G0080('0, o un' 
porteiro a\moxarif<l com t• 
do 1:8008000. 

Art. 5. o Fica o governo au-
ctorizado a abrir o credito 
neccssario para fundal' a co-
lonia, a expedir rc;;ulamen-
tos c a entrar em accordo 
co~ a a•lministraç.:1o dos 
hospitacs oxi~tcntes sobre a 
admissiTo de doeu tos do mo-
lestias cont:1gio~:as ou não, 
quo precisem ser recolhidos 
á colonia. 

Art. 6.'> HcYogam-so as (]is. 
posições em contrario. 

Sala das commissões, 5 do se-
tembro do lOW.- Levindo 
Lopes.- A. Martins. -A. 
Carlos. 

Etn 7, entra em terceira ui3-
cuss1lü. 

O sr. Gomes Freire funda-
menb o oflercce as seguin-
tes 

Ao urt. l. ry e paragrapho : 

g• o governo do Estado aucto-
rizado a eroar nas vizinhan-
ças desta Capital, um ins1i-
tuto sob a denominação 
«Asylo de Mendigos Aíl'onso 
Ponna•, destinado a indivi-
duos do ambos os sexos 
que so achem doflnit.ivu-
rnento impossibilitados de 
prover ás necessidades da 
vida. 

de 
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190() 27 do julho 21! Auctoriza o governo Paragrapho unico. No nume- Do sr. lUboiro de 
a cstaheleeer nas ro destes se comprchende- Olivcir<\. 
cercanias da Capi- rão, precedendo sempre exa-
tal uma co lo nia mo medico, aquellos que a 
para recolher os edade, maior do 70 annos, 
mendigos que es- molestias incuraveis ou cn-
pontancamcnte a fermidade houverem con· 
procurarem ou que demnado á invalidez dofi-
forem encontrados nitiva. 
esmolando po las 
ruas. 

Ao art. z.o Os asylados, som-

I 
pro quo sou cstaclo o por-
mittir, serão omprcgaclos 

l 
em trabalhos compativeis 
com as ;mas forças c cdaclo, 
mllrcanclo-se-lhes uma mo-
dica gratificação proporcio-
nal, 

Ao art. 3.0 Supprima-se. 

Ao art. 4. 0 Para a execução 
da presente lei, o govor!lo 
expedirá o neccssario regu-
lamento. 

Sala das sessões, 7 de sotem-
bro de 1000.-Gomcs Freire. 

Apoiaclas e postas conjuncta-
mente em discussão, clcpois 
de algumas considerações 
do sr. Ribeiro de Oliveira 
o sr. Camillo de llrito fnn-
da menta o offereco a se-
guinto 

Ei\!ENDA . 
Fica. rgnalmento audorizado 

o governo a fundar uma co-
lonia corrcccionul em que 
sejam recolhidos os vaga-
bundos incursos no art. 301 
do Cod. Pemll e os falsos 
mcncligos. 

Sala das sessões, 7 do setem-
bro do 1909. - Camillo de 
Drito. 
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AcJumpto Antlamotto Oh~orvaçõcs 

Auctoriza a govcrno,Apohr.la c conjunclamcntc em IDo sr. Ribeiro de 
a es tnbelccer nas li discuss:Xv, ó <lJta encerrada üliveiro 
ccr~anias destaCa- som mais debate, sondo ap- ' 
pita! uma colonia provad<ts as owendas c bem 
para recolher os assim o projocto que, do-
mcndinos quo os- pois de adaptado em tor-
pontm7camento a coira. discussão, é rcmottido 
procurarem ou quo á commissilo do Redacçuo. 
forem cncon trados 
os mo lan do pc las 
ruas. 

O sr. Dias Fortes requer quo 
a emenda do sr. senador 
Camillo de Brito soja redi-
gida em scpt1rado, para con-
stituir projocto a parte, 
visto lhe parecer que a mes-
ma não deve fazer parte in-
tegrante do projccto. 

Approvado este requerimen-
to, o' destaeada a emenda 
para constituir -:1m projecto, 
quo tom:J. o n. 25rJ, c ro-
mottida á commissão do Ite-
dacção, quo obtendo ur;.;cn-
cia, ofl'cr.;ce o o' a1Jprovada 
a rodacção flmtl. 

En1 8, e' rcmottido á. Camara 
dos srs. Deputados soh n. 
102, do cuja decisão ainda 
ostú pendente. 

Es tabolcce quo o' da I~n-:~ .G de agosto, estando Do sr Lo . d 
competoncia dopo- apOiado, vao a imprimir-se • vm o Lo-
der legislativo o para a ordem dos trabalhos. pes, 
julgamento do re-
curso dos a c tos, 
decisões o dolibc-
l'ações das Carnaras E!:n.1 0, entrando em primeira 
Municipaes nos ca- discussão, depoiJ do algum 
zos do Bcrom con- debato orn quo tomam parto 
trarios á Constitui- os srs. Ucllo Franco c Lo-
ção o ás leis fedo- vindo Lopes, ô approvado 
ral ou cstndoal ou em primeira discuss;1o o :ro-
projudiciaes aos in- mottido á commissão doCa-
terosscs do munici- maras Municipaes. 
pio. 

I~Jn 23, ó offerccido c vao a 
imprimir, para ser euhmot-
tido a segunda discms'lo. 
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Assumpto Anuamcnio 

Esiahclcco quo o' dJJE;:n 21l, entra em >:op:unda Do sr, Lcvir.ilD I..o-
compctencia dopo- discHS>fiO por artigo.~ sue- pcs. 
der legislativo o CC3;}ivos. 
julgnmento do re-
curso dos ados, 
decisões o dolibo- 1\.o arli;::o 1,0 drpoi~ do algu-

1
1 

rações da.s Camacas nu:s oh''orvaçõc:l do sr. An-
J\Iunicip[1,CS no:> ca- tonio Carlos o sr. L<Jvindo 
sos do serem con- Lopes fundamenta o om.n·ccc 
trarios {t Constitui- a ~eguintc 
1;ão o {ts leis fede-
ral on ostadoal ou 
prejuuiciaos aos in-
teresses uo muni- Et!E:-:<DA 
cipi0. 

Ao art. 1.0-Suhstitua-so pelo 
scg:uintc : 

Art. 1.0 Das leis, acio c de-
císüt·s das ciunaras 1n1..nliciM 
nacs contratios á Consütui-
Çno o ús leis ha.vcr·â recurco 
para o pé·dor lcghJlativo c 
J;am o poder jndiciarlo. Lei 
li d. n. 5, «do 13 de ago.>io 
do 1~03, art. ü. "· 

§ l." Compota a dccisfi.o do 
recurso : 

1.0 Ao porlcr lcgislativo, para 
rcYO()nção 011 dccrntaçiío da 
nullidad<) dlt lei, acto ou dc-
ci~ilo recorrida. 

2. o Ao poder jl:dichnio. par~,, 
rcparaçüo d11s Jpsõcs de dt-
rC'itO, quo resultarem da 
cxocn ;üo (\a lei, a cio ou 
dccb:1.o. 

E 2, o O recurso será iutcr-
posto: 

1.0 Para o podar Jcgishtiivo, 
por qualquer eleitor do mu-
uicipiocou reprcFontantc do 
ministcrio publico·; 
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Assumpto Andamento Obscrvaç<Je~ 

Estabcl<lcc que c' da 2. 0 para o poder 
compctenciu. dopo· pelo . titular do 
der legislativo o sado. 
julgamento do re-

jt:diçia~io, Do sr. Lcvindo Lo 
drrmto)o. pes. 

curso dos actos, 
decisões c delibe-
rações das Camaras 
Municipacs nos ca- § 
sos de serem con-
traries • á Constitui-
ção o ús leis fede-
ral ou estudou! ou 
prc."Judiciaes aos .i~
tcrosses do m umcr-
pio. 

a.o O recurso será inter-
posto para o ~Jpoder legisla-
tivo no prazo de 30 dias 
contados da data da publi-
cação da lei, :acto ou dcci-
s::ro recorrida, apresentando 
o recorrente sua petição in-
struida com os documentos 
lJUe julgar necessarios ao 
presidente da Camara para 
remcttel-a ao Congresso Le-
gislativo do Estado, ou a 
este, si estiver reunido. 

§ •1. 0 Perante o poder judicia-
rio usará o titular do direi-
to lesado da acção que lhe 
couber, ohscrvando-11c a le-
gislação em vigor quanto a 
competencia do juizo, a for-
ma do processo c aos recur-
sos. 

Sala das sessões, 2G do agosto 
de IUOU -Lcvindo Lopes.-
Antonio Martins.- Hihoiro 
de Oliveira. 

Estando apoiada e sendo pos-
ta conjunctamente em dis-
cussão é esta encerrada de-
pois do algumas considera-
ções dos srs. Antonio Car-
los o Levindo Lopes. 

Procedendo-se á votação da 
emenda substitutiva, é a 
mesma approvada, ficando 
prejudicado o artigo 1. 0 do 
projecto. 

Em aiscussão o artigo 2. • o 
sr. Levindo Lopes offercee 
a ~eguinto 
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Assumpto Andamento 

JDI{!;NDA Estabelece quo e' <.la 
com po tcncia do po· 
dor legisla li v o o 
julgamento do re· Ao art. 2.0 

curso dos ac1os, 
decisões o delibe-
rações das Camarns 
Municipaes nos ca- Supprima-so. 
sos do serem con-
traries á Constitui· 
çiío e ás leis fede-
ral ou ostadoal ou 
prejudiciaos aos in-
tore.sses do munici-
pio, 

Sala das so~sões, 26 do agosto 
do 1909.-Lovindo Lopes.-
Antonio Martins.- Ribeiro 
do Oliveira. 

Estando ltpoiatla o sondo pos-
ta conjunclamcnto em <.lis-
cussão, é esta enccrrad<~ 
sem mais debate, sondo n,p-
provadn, a emenda e rejei-
tado o art 2.'\ 

Em di10usstio o art. 3. o o sr. 
Levindo Lopes oíl'orcce a 
seguinte 

Ao art. 3 ° · 

Supprima-so. 

Sala <.las sessões, 2G do agosto 
de l!JOD.-Lovindo Lopcs.-
Antonio Martins.- Ribeiro 
do Oliveira. 

Estando apoiada c sondo posta 
conjunctamonte em discus-
são, o' esta encerrada som 
mais debate, sondo appro· 
vada a cmend:t e rogeitado 
o art. 3. 0• 

Observaçõer.; 

Do sr. Levindo Lo 
pes. 
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A~sumplo Andamento 

E:~t:t1J(:lr:ce quo o, da En1 (liscu::;:)~i_n o art. ·1.1' o sr. 
con1pdcutia dopo- l.evintlo Lopes oíl'crcco a 
der legblativo o svguinto 
jnl;;muculo do re-
cur~o do~ <cclos, 
decü;õe:l o ddlho-
rar;i'Jcs d<.w Cainar;}.S 
Hunicil'~ws 11os ca-
sos do r:erom con- Ao art. -to: 
trarios ã Cone ti tui-
çi10 c tts leis fede-
ral ou o·;ladoal ou 8up(lrima-sc. 
prcj udici~te8 aos .i~-
tore.J:;és do mumcr-
pio. Sala. das SL'Ssfjo.s, 25 ilo agosto 

do J:JI;:J.- L<wiptlo Lopc.~.
Anblllio ~l<:rtins.- ltibciro 
de Oliveira. 

E;:; !ando üprJiada~c ·~cudo posta 
C'H'juudanJOulc em db.:us· 
~:o, e' <::-.;Lt encerrada sen1 
debate, GC'J1rlo <tP!>l'OV<V1a a 
Oll tendn o rejeitado o ar· 
ti~~·o. 

Em discusBilo o art. 5.'' o sr. 
Lovindo Lopes oíicrcco a 
~c6·tüntc 

Ao art. 5 ° · 

~aln das BO~S/5cs, 2G do ao·osta 
do 1801;.-Lcvindo Lop&s.-
Antor>io Martin~. -ltibeiro 
de Oliveira. 

E,ilando apoiada o s~ndo l>Osta 
conjunctanJcntc em di~cus
são, ó esta encerrada sem 
debate, sendo approvat!a a 
cm~nda o rejeitado o artigo. 

Observações 

Do sr. Lovindo Lo 
pcs. 
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lü09 G do agosto 245 Estabelece que o' da Em discussão o art. 6. 0 o sr.[Do_sr.Lovindo.Lo"' 
competencia do po- Gomes Freire fundamenta e pes. 
dor legislativo o otrerece a, seguiu to -
julgamento ,do re-
curso dos actos, 
decisões e delibe-
rações das Camaras 
J\Iunicipacs nos ca-

E)JENDA 

sos do serem con-
trarios,á .Colliltitui-
ção e ás leis fede- Ao art. G·o. 
ral ou cstadoal ou 
prejudiciaes aos in-
torcsso3 (lo munici, 
pio. Si da verificação de poderes 

do vereadores, ou do outra 
qualquer causa, o mais como 
está no projecto. 

Sala das sessões, lG de agosto 
de 1900. - Gomes Freire, 

Apoiada o posta em discussão 
o sr. Levindo Lopes otre-
reco as seguintes 

E~IENDAS 

Ao art. G.o, § 1.0 : 

Accrescento-so no fim : 

« E decisões dos respectivos 
recursos, que tiverem sido 
interpostos "· 

Ao mesmo art. G.o, § 3,o: 

Substitua-se pelo seguinte : 

« 8 recurso será julaado pela 
'amara Criminal o Tribu-

nal da Relação, na fórma 
dos arts. 250 a 255: do doc. 

I 
n. 1.636, do 7 do outubro 
de 1003, sem mais audiencia 
do partes. »-

s. s.-u 
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l!JOV 6 de agosto 2JG Estabelece que c' rh A~crcoccnic-sc onde cOtJYir~r: Do sr. Lcvindo competcncia dopo- pcs. 
der~ legislativo o ' juls-arncnto do rc- Artigo... A disposiçi:lo elo 1\ 
curso dos actos, nal do §,2." do art. tj, 0 <'~!'-
decisões c dcli!Jc- rlicar-sc-a ao caso tio annu 1-
rações das Camaras ação llas clciçõ~;s gerrt.C0 do 
J\1unicipacs nos ca município, ficando rcvogauD 
ws do serem con- a ultima parto tio nrt. 2 t 
trarios á Constitui- da, lei n. 2, de U do f;ctcm~ 

Lo-

ção o ás leis t'edo- bro de 1801. 
ral ou estadoal, ou 
prejudiciacs aos in-

Sala das sessões, 26 do agosto teresscs do munici-
pio, de lUOU,- Lovindo Lopes.-

Antonio :!>lartin:J. - Ribeiro 
de Oliveira. 

Apoiadas o sendo postas con-
junctarncnto em discussuo, 
o sr, Antonio Car·los ftm-
da menta c oíl'erccc a se-
guinto 

EMENDA SUilSTITUTIVA 

As Camaras Municipaes co-
nhecerão em unica. insta.n-
c ia do rcconhocimcn to de 
poderes dos vereadores. 

Sala das sessões, 26 de agosto 
do IUOO.-Antonio Carlos.-
Nunes Coelho.-Nuno Mello. 

Estando apoiada c sendo posta 
conjunctarnento em discus-
Eão, é os ta encerrada sem 
mais debato. 

Procedendo-se a votação do 
art. 6.0 é o mesmo approva-
do con. as emendas dos srs. 
Gomos Freire c LcVi!!dO Lo-
pes, sendo rejeitada a do sr. 
Antonio Carlos, 

o art. 7.0 e' approvado som 
debate. 
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1!!09 (j do ~~go":. to 215 I~siabelece que o' d<> Adoptado em segunda para Do sr. Levindo Lo· 

compotencia do po- passar á terceira discussão, pcs. 
der legisla.tivo o vae o projecto com as cmen-
julgamento do rc- das approvadas á. commis-
curso dos actos, são de Camaras J\Iunicipacs. 
dcci~Oes e delibc-
rações das Camaras 
Municipaes nos ca-

E1n. 27, é offcrecido e fica so-sos de serem con· 
trarios a Constitui- bre a mesa para ser sub-
ção c as leis fede- mettido a terceira discu~são 
ral ou efltadoal ou na sessão seguinte, seud•l 
prejudiciaes aos in- para esse flm dispensadas as 
teresscs do munici- formalidades regimentaes, a 
pio. requerimento do sr. Levm-

do Lopes que apresenta o 
seguinte 

PAimClm 

A commissão de Camaras Mu-
nicipaos ofi'orece para ter-
ceira discussão o projccto 
n. 245, do Scnadu, sobre re· 
cursos das leis, actos e de-
cisões das Camaras Muni-
cipaes, que redigiu do ac-
cordo com as emendas ap-
proyadas pelo Senado em 
scgundtt discussão : 

O Congresso Legislativo do 
Estado do Minas Gerao3 de-
ereta: 

Art. 1.0 Das leis, actas c de-
cisDcs das Camaras Munici-
paos, contrarias á Consti-
tui\•1l.o e ás leis, luwcrá re-
curso pura o poder legisla-
tivo o para o poder judicia-
rio. Lei addiccional n. 5, 
de 13 do agosto de 100 
art. n.o. 

§ 1,0 Compete a decisão do 
recurso. 
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190\1 6 de agosto 245 Estabelece quo e' da 1,0 Ao poder legislativo, para Do sr. Levindo Lo competencia dopo- revo~ação· ou decretação da pes. 
der legisla ti v o o nulli<lade da lei, acto ou 
julgamento do re- decisno recorrida : 
curso dos aetos, 
decisões e delibo · 
rações das Camaras 
Municipaes nos ca-

2.o Ao poder judiciario, para sos de !erem con-
' trarios á Constitui- reparação das lesões de di-

çãcre ás leis í'ede- rei to, quo resultarem da ex-
ral ou estadoal1 ou ecução d<t lei, acto ou doei-
prejudiclaes aos ·in- são. 
teresses do· muni• 
eipio. 

§ 2,0 o recurso será inter-
posto. 

I. Para o poder legislativo, 
por qualquer eleitor do mu-

/ nicipio, ou reresentante do 
ministerio pu li co. 

li. Para o podor 
pelo titular do 
sado. 

j udiciario, 
direito lo-

§ 3,0 o recurso sorá in to r-
posto para o soder legisla-
tivo no prazo c trinta dias, 
contados da data !la publi-
cação !la lei acto ou !leci-
são recorrida, apresentan-
!lo o recorrente sua petição 
instruída com os documen-
tos que julgar necessarios 
ao presidente da Camara . para remcttel-a ao Congres-
so Legislativo do Estado ou 
a este si estiver reunido. 

§ 4. o Perante o poder judi-
ciario usará o titular do di-
reito lesado da acção que 
lhe couber, observando-se a 
legislação em vigor quanto 
á competencia de juizo, á 
forma dos processos e aos 
recursos. 
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Art. 2. • Si da veriflcaçilo de Do s-r. Estabelece quo e' da 
compctencia do po-
dct lí•gislativo o 
julg~mcnto do re-
curso dos ucios, 
decif:õrs e delibe-
rações das Camaras 
l\lunicipaes nos ca-
ws de serem. con-
trarias á Constitui-
ção e ás leis fedec 
ral ou. cstadoal ou 
prejudiciaos aos in- § 
tcresses do muni-
eipio. 

poderes ílos vereadores c Lopes. 
respectivas decisões; ou dP 
qualquer· outrn, causa, re-
sultar a dualidade de Ca-
mm as, o promotor da jus-
tiça intcrpora recurso para 
o Tribunal da Hcluçilo, que 
dicidirá quaes os ''ercado-
res.legi iimamrn te ele i tos. 

1. 0 Este recurso será inter-
posto em qualquer tempo E' 
instruido com certidão de 
todns as anthenticas das 
eleições feitas nas diversas 
secções oleitoracs do muni-
ci pio, da lei quo tiver mar-
cado o nurneno do v.ereado-
res, das actas da apuração 
e das sessões celebradas para 
o reconhecimento do pode-
res o decisões dos respecti-
vos recurs0s; que. forem 
in t erposios, 

§ 2." O recurso ieri ~fl'eito 
suspomivo, continuando em 
excrcicio os veread-ores do 
triennio flndo ato' ú. sua ef-
fcctiva substituição pela 
posse dos novos eleitos. 

§ 3,'l O recurso será julgado 
prla Camara Criminal doi 
Tribunal da Relação, na . 
f6rma dos arts. 250 a 255n 
do dcc. n. l.G3G, do 7 de ou-
tubro de 1()03. 

Art. 3.o A disposição do fi-
nal do § 2. o do artigo ante-
cedente, applicar-so-á ao 
ChSO de nu!lidadc das elei-
ções goraes do municipio, 
flcando revogada a ultima 
parto do art .. 24 da lei n. 2, 
do 1-1 do setembro do 1801. 

Art. 4. o ncvogam-so as dis-
posições om contrario. 

Sala das cou-.missões, 27 do 
ngosto de HJOO. - Lo\'indo 
Lopcs.-Hibeiro do Oliveira 
-Antonio Martins. 

Luvindo 
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Estahelece que e' da l~nt 28, entrando em terceira Do sr 
compotencia do po- discussão o sr. Antonio Cu r- Lopc; 
der legislativo o los fundamenta c offorece a • 
julgamento dos rc- ~cguinte 
cursos dos actos, 
decisões o delihora-
çiJos das Camaras 
Municipaes nos ca-
sos de serem con-
trario• á Constitui-

E~!ENDA 

ção o as leis fo(}eral 
ou cstadoal ou pro- Ao artigo, .• 
j udiciaes aos in te-
resses do municí-
pio. 

Accrcscen te-so : 

Fóra do caso previsto no art. 
2. o anterior não haverá re-
cursos dos actos das Cama-
ras quanto ao reconheci-
mento de poderes dos Ve-
readores, revogada a dispo-
sição do art. 18 da lei 20-t, 
de 18 de setembro de 1896. 

Sala das sessões, 28 do agosto 
de 190!J.-Antonio Carlos. 

Apoiada e em discu1são õ esta 
encerrada depois do algu-
mas observações do sr. Lo-
vindo Lopes. 

Procedendo-se á votação da 
emenda, é a mesma rejei-
tada. 

Procedendo-se á votação do 
projecto, c' o mesmo appro-
Yado em terceira discussão 
o rernettido á commissão do 
ltedacção que, obtendo ur-
gencia, oll'erccc o o' appro-
vada a redacção final. 

Eut 30, o' remottldo á Ca· 
mara dos srs. Deputados 
sob n. 15!J. 

Lovindo 
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li.J[JIJ 6 de agosto 215 Estabolece quo o' da En1 G de setowbro e' elevo!- Do sr. Lo vindO> 
compotoncia do po- vido peb Camara acampa- Lopes, 
der legislativo o nhado das S<'IJ;Uintcs 
julgamento do rc-
curso dos a c tos, 
decisões e delihe-
rações das Camaras E:IIENDAS OFFEHECIDAS B APPI\0· 
Municipacs nos C<.t- VAilAS PELA CAMAIL~ DOS DE-
sos de serem con- PUTA!lOS A' PHOPO>TÇÃO N. 159, 
trarios á Constitui- !lO SENADO 
ções c as leis fede· 
ral ou cstadoal ou 
frejudiciaes aos in- N. l 
cresses do munici-

pio. 
Ao art. l. o, § 1. 0, n. 1- Sub-

~titm~·~(' pr h é'c;:;uintc : 
I 

Ao poder legislativo para de-
crctação d<.l nullidadc d<J 
lri, neto ou decis'\o l'"C<Jr· 

I riüa. 

N. 2 

Ao mesmo art. 1>, § 3.o-Sub-
stitua-se pelo seguinte : 

O recurso será interposto para 
o poder legislativo: 

a) no prazo de 30 dias conta-
dos da data da publicação, 
peht imprensa local ou ofli-
oial do Estado, da lei, a c to 
ou decisão recorrida, quan-
do intentada por qualquer 
eleitor do municipio ; 

b) em qualquer tempo, quan-
do intentado por represon-
tante do ministerio'publico; 

c) apresentando o recorrente 
sua petição instruída com 
os documentos que julgar 
necossarios ao prceidonto do 
Congresso Legislativo do 
Estado ou ao presidente du 
Camara Municipal para re-

I 
mettel·tt ao do Congresso 
Legislativo ou a este, si es-
tiver reunido. 
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l"OO~ ti de .ugosto 215 \Estabelece que o' da N. 3 loo sr. Lcvind(} competoncia do po- Lopes. dor legislativo o I jol"omoolo do ,. curso dos actos, 
decisões o <lélibo Accrescente-so ao mos mo 
racDes das Oama· art. l,<l: 

' as 1\lunlcipaes. nos-
casos de serom con· 
trarias á Constitui· 
ç'lo o as leis :fede" 

§ -1. 0 Apresentado o recurso .ral ou estadoal ou 
prejudiciaes aos _i~-. ao presidente da Camara 
tcrosses do mumc1- Municipal, poderá este, don-
pio, tro do ao dias, dar as razõe~ 

em qu'l so fundar a lei, neto 
ou decisilo recorrida :o man-
dar addicionar copia de to-
dos .os actos o documonto~ 
que lho parecorcm con-
vcnientcs ao. com ploto os-
clarocimento do assumpto. 

§ 5. • Apresenta do o recm:so 
ao presidente do Congresso 
Legislativo do Estado, será 
ouvido, para os flns do pa-
ragrafho an te co dcn to, o 
prcsil ente da Camara do 
respectivo nm ni c i pio, no 
prazo de 30 ·dias, contados 
da data em que lhe forem 
entregues pelo correio, sob 
registro, co pias da petição o 

; documentos quo a :instrui-
rem, sendo o :recurso, findo 
esse prazo, wbmettido ao 
conhecimento do Congresso 
com ou sem a resposta 
presidente da Camara. 

do 

N •. 4 

Accroscente-se onde convier : 

Artigo. Em caso de:omp·tte I no julgamento do quncsq uer 
recursos de materia. eleito-
ral, terá voto o presidente 
do Tribunal para desem-
patar. 

I 
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1\JQ() 6 de <\í];OStO N5 Estabelece que é. de .•N .• 5 . Do .sr, Levintla 
competoncia.do po· ··Lopes. 
der legislativo . o 
julgamento do re-
curso das actas, de-
cis<Jes e delibera- Artigo. ·Haverá recurso sus-

l ções das Camaras pensivo .da decisão da. Ca-
Municipaes nos ca~ .mara que declare ·perdido o 
sos de serem cone cargo .. de .vereador, sendo 
trarios .á. Constitui- . interposto pelo vereador 
ção o leis federal eliminado, no prazo de de1. 

. ou .estadoal ou pre- .dias, a. contar da sua notifl-
judiciaeg aos; in to. .cação .. daquella decisão, por 
resses do .muniei- . meio .. de. communicação di-
pio. recta.ou mediante publica-

ção pela imprensa de edital 
que a contenha. 

IParagraoho unico. Na instru-
cção e· decisão desse recur-
so, serão observadas as pro· 
scripções legaes regedoras 
do recurso relativo ao re· 
conhecimento de poderes 
dos vereadores. 

N. G 

Ao art. 2.·,· § 1.0 : 

Accrescente-se depois das pa· 
lavras- «serã interposto» :-
dentro do trinta .dias da ve· 
rificação da dualidade. ou 
da data da publicação desta 
lei para os casos pendentes. 

i 

Supprimam-se as palavras :-
«em qualqruer tempo». j 

I 
IN. 7 

I Accrescentelse ondQ ~convier: 
I 

S, S.-12 
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Estabelece que t\ de Artigo. Ao governo do gsta.IDo sr. 
competoncia dopo- do compete designar <lia Lopes. 
der legislativo o para a eleição do vereador 
julgamento do re- e juizes de paz para O:J dis-
curso das netas, de- trictos quo t<Jrcm creados 
cisões e delibera- pelo Congresso do I•~stado, 
ções das Camaras nos termos da lei n. :Ji3, de 
Municipaos nos ca- 17 de setembro do lll01 des-
sos de serem con- do <[UO o presidente da Ca-
trarios a Constitui- mara Municipal res~1ecti va 
ção c os leis fede- não o faça nos vinte dias 
rui ou cstadoal ou posteriores a pulJ!icação <~o 
prejudiciaes aos-in, decreto quo marcar o (lia 
tcresses do muni- parD, a installação desses 
cipio. districtos. 

Sala das scssõrs da Camara 
dos Deputados, em Dcllo 
Uorizontc, aos 6 de setem-
bro do J!JO!J.-Antonio Pra-
do Lopes P0reira, presiden-
te.-Amcrico Ferruir;,, Lo-
pes, 1. • ~ecrolario.-EdJuun
do Blum, 2. 0 secretario. 

Em virtude de urgoncia re-
querida pelo sr. Levindo 
Lopes são lidas o entram 
em discussrro. 

Depois do algumas observa-
ções do mesmo sr. encerra-
se a disc11ssão o procedeu-
do-so a votação sno todas 
as om~ndas approvadas e 
remottrdas, com o projecto 
{~ commissão de rcdacçãJ 
quo, obtendo urgencia olle-
rece o é approvada a redac-
ção final. 

Em 9, é r~emottido á sancção 
sob n. 2;>0. 

Sanccionado 

Lei n, 492 de () do setembro 
do 1()09, 

Levindo 
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Auctoriza o governo E•n 7 de agosto depois de Do sr. Mello Frau-
do Estado a sub- apoiado, vae a imprimir-se co 
voncionar com a para entrar na ordem dos 
quantia de 2!:000$ trabalhos. 
annuaes á Santa 
Casa d.3 Misericor-
dia desta Capital. 

E111 10, é approvado em pri-
meira discuss1lo e remottido 
á commissão de Finanças. 

Pende de parecer 

217 Auctoriza 0 governo Ent ~O de agosto, depois do Do ar. AntOnio 
a innovar· 0 con- apoiado, vae a imprimir-se Carlos, 
tracto com 0 nan- para entrar na ordom dos 
co do Credito Real trah<tlhos. 
de Minas . Goraos 
sobre emprestimos 
agricolas E•n 23, é approvado sem de-

bate em primeira discussão 
e remettid.o a com missão de 
Finanças. 

Etn 25, ó offerecido para ser 
submcttido á segunda dis-
cus5ão o fica sobre a mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos da sessão seguin-
te, sendo para esse flm dis-
pensadas as formalidades 
regimcntaes a requerimento 
do sr. Antonio Carlos. 

Em 26, entrando em segunda 
discussão o art. 1. 0 é appro-
vado depois de algumas 
ohservaçoes dos srs. Camillo 
do Brito o Antonio Carlos. 

O art. 2.• é approvado sem 
debate. 

Adaptado em segunda para 
passar á terceira discussão 
flca o projecto sobre a Mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos depois de findo o 
intersticio regimental. 
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1000 20 de :.\gosto- 217 Auctoriza o governo En1 28, entrando em terceira Do sr. Antonio 
a innovar o contra- discussão o sr. Antonio Car- Carlos, 
cto· com o Banco los fundamcn ta c oJl'creco as 
de Credito 'ltoal de seguintes: 
Minas Gcracs sobro 
cmprcstimo agri· 
cola • .:ct~..,j 

Jl)IE:-.IDAS 

Ao art. l.", n. l-Onde se lô 
-10 annos-leia-so 5 annos . . 

Sala das sessões. 28 do agosto 
de 1000.-A. Carlos . . 

Ao n. 2 do art. l. 0 accresccn-
te-se : exceptuadas as. Ca-
nutras cujos pedidos de em-
prcstimo já tenham mero-
cido a approvação do: go-
vcrno. 

' 
Sala das sessões, 28 de agosto 

de 1000.-A. Carlos. · ' 

Apoiadas o postas , conjuncta-
mente em diseussão, é :esta 
cnccrrad:1. som mais debate. 

Procedendo-se á votação, são 
approvadas as emendas e 
bem assim o projeeto quo 
depois de adoptado em ter: 
ceira discmsão, vao á. com-
miss1ío de Redacção . . 

1~1n 3 do setembro é otJerc-
cida c approvada: a redacção 
flnal sendo nessa mesma 
data romettido á Camara 

- dos srs. Deputados sob· ns. 
160, de cuja decisão ainda 
está pendente. 



Data 

27 de agosto 

100!) l,O de setembro 

1009 7 de julho 

"' o .... 
"' s 
~ z 

-93-

Assumpto Andamento Observações 

218 Restabelece os arts. li~1u 27 de agosto depois de Do sr. Antonio 
z.18 da lei n. 41, de apoiado, vao a imprimir-se Carlos. 
3 de agosto de 1802 para a ordem dos trabalho~. 
c 24 da lei n. 281, 
de 16 de outubro Ent 1.0 de setembro ó sem 
de 1800, sobre ro- debato encerrada a primei-
galias a I<jscolas ra discussão e adiada a ve-
Normaes. tação por falta de numero 

legal. 

E1n :3, e' approvado em pri-
meira discussão o remctti-
do á commissão de Instru-
cção Publica que, obtendo 
urgencia, o ofierece para 
ser submcttido a segunda 
discussão. 

Fica sobro a Mcs::t para en-
trar n::t ordem dos traba-
lhos sendo para e~sc flm 
dispensadas as formalidades 
rcgimcntacs a requerimento 
do sr. Antonio Martins. 

Eru 4, o' ap provado em se-
gunda discw:são o ilca so-
bre a Mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos depois 
de tlndo o interstício rcgi-
wental. 

Pondo de andamento 

Institúe o peculio lo- ~~·u 1.0 de setembro depois Do sr. 
gal dos funcciona- de apoiado vae a imprimir- Carlos. 
rios publicas do se para <;ntrar na ordem dos 
Estado. trabalhos. 

Pende de andamento_ 

AntoJJio 

250 Auctoriza o governo Vide projocto n. 2-1-1, 1Jags. D::t sr. Camillo uc 
a fundar uma co- llritto. 
lonia corrcccional .i<:nt 7 de setembro do 1000, 
em que sejam re- a requerimento do sr Bius 
colhidos os vaga- Fortes, o' destacado do pro-
bundas incursos no jccto n. 2!4, em terecira 
art. 391 do Cod. discussão, para constituir 
Penal. o os falsos projccto a parte o rcmottido 
mondi!iOS, á. commissão do Hcdacçilo 

quo obtendo urgcncia oll'e-
rece o e' approvada a rcda-
cção ilr:al, 

l~nl 8, o' romct1i<lo á Cama-
ra <Jog srs. Deputados sob 
n. 1G3, de cuja decisão ain-
estú pendente. 
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lll08 22 de junho 237 Reforma a Constitui_! Vicle 8ynopse de 1D08, Do sr, L(lVinilQ, 

ção do Estado na p~gs. fJ7 Lopes. 
parte que aboliu 
as aposentadorius. 

·Etn 7 de julho de l!JOD, de-
pois de algumas observações 
dos srs. Mello Franco e I' r e-
sidente, é approvado unani-
memento em primeira dis-

I 
cussão do segundo turno c 
remettido á commissão de 
Constituição c Poderes, 

En1 12, é offerecido c vac a 
imprimir-se para ser sub-
mcttido a segunda discussão, 
acompanhado do seguinte 

PARECER 

A commissão do Constituição 
o Poderes apresenta o pro-
jccto do reforma dos arts. 
'10-t e lOG da Constituição 
do Estado par~\ ser submct-
tido á segunda diBcussão 
com as seguintes emendas : 

1." 

Ao n, 1 o. 

Onde se lê - (( uinze, lehHO 
dez. 

. , S, ::s.-13 . 

, . 
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22 do junho 237 Reforma õt Constitui- 2.· Do sr. Levind 1908 ção do Estado na Lopes e outros parte quo aboliu 

as aposentadorias. 
Ao n. 2.• onde I e dois, se 

leia-se cinco • 

. 
Acorcscente-so : O exame será 

julgado por sentença, ouvi-
do o ministerio publico, com 
recurso para o Tribunal da 

' Relação, 

3.• 

. Ao n. ô." Accrescento-se em 
seguida á palavra liquida-
cão - quo se fará. de eon-
formidado com a legislação 
em vigor, (o mais como 
está). 

-1. o. 

Ao n. i. • : Supprimam-se as 
palavras- dois terços dos 
vencimentos. Accrescente-
se em seguida : « Os venci-
mentos dos funccionarios 
para todos os elleitos, serão 
devididos em tres a,artcs 
cguacs, constituindo nas o 
ordenado. 

5,• 

Ao n. 8.'J Sutprimam·se as 
palavras: - i ver mais do 
sessenta c cinco annos de 
cdade. 

6,• 

Ao mesmo n, 8.•: Em vez 
de concederá, diga-se pode-
rá conceder, 
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l!J08 ! 22 ue junho 237 Reforma a Constitui- Do sr. Levinllo 

i çiTo do Estttdo na 7 •• Lopes e oufros, 
' parte que aboliu 

as aposontallorias. 

Ao n. 10: Supprimam-so as 
palavras - commissão ou. 
Accrescen to-se em seguida 
á palavra emprego, a se-
guinte: efl'ectivo. 

Ao art. 2. 0 Supprima-se, 

Sala das commissões do Sena-
do Mineiro, 12 de julho de 
1000.- V. M. de Mello Fran-
co.- Antonio Martins.-!'. 
Matta Machado. 

Em 15, entra em sccrunda 
discussão, do segundo turno, 
tor artigos, conjunctamcn· 
c com as emendas offere-

cidas pela commissão de 
ConstituiçiTo e Poderes. 

Depois de algumas considera-
ções do sr. Jose' Gonçalves, 
o sr. Mello Franco funda-
menta e offerece as seguiu-
tcs 

E~)I<]NDAS 

1 • 

Ao art. 1.0 - Em vez de-
ficam substituídos o~ arti· 
gos 10-t o 10G da Constitui-
ção do Estado, diga-se : 
Fica substituído o art. 10-1 
da Constituição do Estado 
pelo seguinte : 
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Reforma a"Constitui- 2.• 
ção do Estado na 
parte que aboliu 
as aposentadorias. Ao n. 2- onde so lê- cin-

co, diga-se trcs (o mais como 
está), 

3 •• 

Ao n. 3- Accrcscente-sc in-
fine : - ou trinta o cinco 
annos de serviços na fôrma 
do n. 8, 

·L• 

Ao n. 8- onde se líl - qua-
renta - diga-se trinta o 
cinco. 

Supprima-so o art. :J. o. 

(' . '· 

Accros~ento-so: Art. 4. • -
Esta lei entrará. em vigor 
desde a data de sua publica-
ção. 

Sala das commisoõos, 15 do ju-
lho de l!JiJ!J.-V. lll de Mel-
lo Franco.- Antonio l\Iar-
tins. 

Estando apoiadas, são postas 
conjunctamonto em · discus-
são. 

Não havendo mais quc)n peça 
a palavra, encerra-se <\ dís-
cussão._j 

':' 
Observações 

Do sr. Levindo 
Lopts o outros 
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1!)08 22 de junho 237 llcforma a Constitui- Procedendo-se !\ votação do Do sr. Lcvindo 
ção do Estado na art. 1. 0, e o mesmo appro- Lopes e ouhos. 
parte que aboliu v a do por unanimidade de 
as aposentadorias. votos, salvas as emendas. 

Procedendo-se a votação das 
emendas, são todas unani-
memento approvadas, menos 
a parte da que elevava o 
numero de medicas a cinco 
c a da que supprimia aspa-
lavras-commissào ou-, que 
foram rej citadas. 

O art. 2.o é rejeitado sem de-
bate com a approvaç1io una-
nime da ementh~ supprcssi-
v a ao mesmo oil'erccida pela 
comrnissrro. 

O art. 3.o e' tambem rl'jeitado 
sem debate com a approva-
ção unanime da emenda 
suppressiva n. 5, ao mesmo 
o1!erecida pela commissão. 

A emenda additiva n. d, offc-
recida pela commissrro, e' 
unanimemente approvada 
sem debate. 

Adaptado em segund~t para 
passar à terceira discussão, 
vae o projecto, co,m as 
emendas approvadas, a com-
missão do Constituiçãv o Po-
deres que, obtendo urgencia 
oll'eroce o seguinte: 

P.\HECE!t 

A commissão de Consti tuiçiTo 
o Poderes apresenta para 
ser submettido a terceira 
discussi\o o projecto n. 15G, 
do reforma do art. 101 da 
Constituição do Estado, corn 
as seguintes emendas já 
approvadas pelo Sc11ado em 
segunda discussão : 
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Aswmpto 

Reforma a Consti-
tuição do Estado ~a 
parto quo ab?hu 
as aposentadonas. 

- i 

Andamento 

1.• 

Ao art. 1. o_ Em vez de-fi-
cam substituidos os arts. 
10c1 e 106 da Constituição do 
Estado diga-se :-Fica subs-
tituído' o art. lOC! da Cons-
tituição do Estado pelo se-
guinte: 

2,• 

Ao n. l,O-Onde se lê-15-
diga-se-dez. 

3.• 

Ao n. 2 ''-Onde so lô-dois-
diga-se- tres. 

Accresccnte-so : - O exame 
será julgado por sentença, 
ouvido o ministorio publico, 
com recurso voluntario para 
o Tribunal d<t Relação, 

4.• 

Ao n. 3-A~crescentc-so in-
fine :-ou trinta o cinco an-
nos do servi<.~os, na forma do n, 8. 

5,• 

Ao n. G-Accrcsccnte-sc em 
seguida á palavra - liqui-
dação--quo so fará do con-
formidade com a logishçiio 
em. vigor, (o m<tis como 
o~ ta). 

G,• 

Ao n. 7-Supprimam-sc as pa-
lavras-dois terços dos ven-
cimentos. A c c r escente-so 
em seguida :-Os vencimen-
tos dos funccionarios, para 
todos os oll'oitos de direi to, 
serão divididos em tres par-
tes oguaes, constituindo 
duas o ordenado. 

Observações 

-
Do sr. Lovin 

Lopes e outro 



-103-

- -· -· ---- - -·-

Da ti\ 
rll Assumpto Andamento Ohservaçr;e;_ o ... 

o "' § s 
~ 

< ('; 

1908 22 do junho 237 Reforma a Constitui- 7.• Do sr. r.evinda 
ção do Estado na Lopes e outr0s~ 
parte que aboliu 
as aposentadorias. Ao n. 8-Supprimam-se aspa-

lavras : tiver mais do ses-
senta o cinco annos de 
edade. 

8 .. 

Ao n, 8-0ndo so lê-quaren-
ta,-diga-so : trinta o cinco. 

~). s 

Ao mesmo n. !í-Em vez de-
concederá, diga-se : poderà 
conceder. 

10.· 

Ao n. 10-Accresconte-se om 
seguida á palavra-empro-
go, a seguinte : elroctivo. 

li.· 

Ao art. 2. o-supprima-se. 

12 

Ao art. 3.'' - Supprima-se. 

13 

Accrescento-se o seguinte: 

Art ... Esüt lei entrará em 
vigor desde a data de sua 
publicação, 
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Assumpto Andamento Observ; 

-
Itoforma a Constitui- I'rojacto n. 15G, do Senado Do sr. 

ção do Estado na Lopes e 
parto que aboliu 
as aposentadorias. 

O Congrc1>so do Estado de Mi-
nas Gcracs decreta : 

Art, 1. ° Fica substi tuido o 
art. 101, da Constituição do 
Estado pelo seguinte: 

r. Os funccionarios publicas 
que contarem mais do dez 
annos de serviços serão apo-
sentados pelo Presidente do 
Estado, si o requererem, no 
caso de invalidez provada 
ou presumida. 

1[. Provar-se-á a invalidez 
em exame medico feito pe-
rante o juiz do direito da 
comarca da Capital do Es-
tado, ou do outra, a juizo 
do governo, que nomeará 
para peritos tres protlssio-naes. 

O exame será julgado por sen-
tença, OUVI•Jo o ministerio 
put!lico~ com r<>curi'o volun-
tarlO para o Trihur.al da 
Re!aç~o. 

Presumir-se-á a invalipez pro-
var~do o fm:ccionario, 1,elos 
meios de dirCJto, ter mais 
de f>esscnta o cinco annos 
de edacl.e ou trinta o cinco 
do serv1~1os, na forma do n VI!. ' 

IV· Não poderão f-ler aposen-
t::dos ?S funccionarios quo 
nao üverpm assentamento 
om folha, os que exercerem 
ca_rg9s transitarias do oorn-
nnssao o os quo sómento rc-
col,eheror:t salarios, venci-
mentos dtarios ou gratifica-ções. 
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~:--------- .,,, 

Roforma a Constitui- V. Computar-se-à para a apo- Do .sr. Lev:indQ 
ção do Estado na sentadoria: Lopes e outro~, parte que aboliu 
as aposentadorias. 

a) O tempo de serviço pres-
tado no exercici o de cargos 
provinciaes ou cstadoaes, 
da Provincitt e Estado de 
Minas Geraes, excluidos os 
mencionados no numero an-
tecedente. 

b) O temgo ue serviço pres-
tado por funccionarios de 
de ordem judiciaria, no ex-
ercicio de cargos geraes, 
antes da promulgação da 
Constituiç~o do Estado, que 
para outros fins lhos tenha 
sido ou deva ser contado 
em virtude de lei anterior 
a esta. 

Vl. Na liquiuação do tempo 
de serviço, que se fará de 
conformidade com a legis-
lação em vigor, doscontar-
se-ão as interrupções de ex-
ercicio, em virtude do licen-
ça, ou por outro motivo, 
por mais de seis mezes em 
cada quatriennio, 

VII. A aposentadoria será con-
cedida com o ordenado ao 
funccionario que tiver trin-
ta ou mais annos de serviço; 
com o ordenado proporcio-
nal ao que tiver menor 
tempo. 

Os vencimentos dos funccio-
narios, para todos os ellei-
tos de direito, serão dividi-
dos em tres partos eguaes, 
constituindo duas o orde-
nado, 

Vlii. Ao funccionario que 
contar mais do trinta o cin-
co annos de serviços pode-
rá o Presidente do Estado 
conceder a aposentadoria 
com todos os vencimentos. 
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Reforma a Constitui- IX. Os vencimentos da apo- Do sr. Levindo Lo· 
ção do Estado na sentadoria, quo não poderão po~ e outros. 
parte que aboliu ser mollwrado:;, serão os elo 
as aposentadorias, cargo que o funccionario 

estiver exercendo ao tempo 
f'm que a requerer, si nelle 
tiver tres annos de servi-
ços liq ui dos (VI) ; no caso 
contrario, os do car;,;o an-
teriormente occupado. 

X. A accoitaçrto de commi~
são ou emprego e1lectivo 
municipal, cstadoal ou fede-
ral remunerado importará 
a renuncia das vantagens 
da aposentadoria. 

XI, As disposições desta lei. 
scj a quanto aos roq ui si tos 
para a aposentadoria, soja 
quanto ao tompo de servi-
ços á natureza destes o aos 
Vencimentos só poderão ser 
alteradas, observando-se tts 
dos arts. 121 da Constitui-
Çil:o .d? Estado e 4, • da lei 
adlhciOnal n. 6, de 27 do ju-lho de Hi05. 

Art,. 2.'' Esta !oi entrará em 
V1go~ desde a data de sua 
pubhcaç1l.o. 

Sala das commissões 15 de 
julho do lllü(),- V.' 1\f, de 
Mel!~ Franco. - Antonio Mttrtms. 

0 
sr. Mello Franco rc<Jucr di~
pensa do impressrro 0 do in-
~orsticio afim de quo 0 pro-
.)ecto quo acaba do apresen-
tar sPja dado para a ordem 
do~ trabalhos da sessão se-gmnte. 

Approvado osto requerimento 
fica o projccto sobre a Mes,: 
para os flns convenientes. 
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231 Iccforma a Constitui- Han 16, entrando em terceira Do sr, Lovindo 
ção do Estado na discussão do segundo turno, Lopes e outro!J, 
parto quo aboliu o sr. Mello Franco funda- • 
as aposentadorias. menta e otrorece o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento da dis-
cussão por 48 horas. 

Sala das sessões, 16 de julho 
de 1909. -V. M. de Mello 
Franco. 

Apoiado e em discussão o sr. 
Jose' Gonçalves fundamenta 
e ofl'ereco o seguiu to 

REQUERIMENTO 

Requeiro que volte o projecto 
á commissão res pe cti va, 
afim della apresentar as 
emendas que resultarem da 
revisão. 

Sala das sessões, 16 de julho 
de 1900.-Jose' Gonçalves. 

Apoiado c conjunctamentc em 
discussão, c' esta encerrada 
sem debato, sondo approva-
do o requerimento do sr • 
. Jose' Gonçalves o ficando 
prejudicado o do sr. Mello 
Franco. 

Volta o projecto á commissão 
do Constituição e Poderes. 

Eau 19, e' ofl'crecido e vac a 
imprimir-se o seguinte 
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1908 22' de junho 237 ttoforma a Constitui- PAimcrm Do sr. Lcvind ção do Estado na Lopc:-J o outros 
. 

parto quo aboliu 
as- aposentadorias. A cornrnissão do Constitui cão 

o Poderes, depois de rever 
o projecto n. l5G, do rcfor-
ma do art. lO I da Consti-
tuição do Estado, já appro-
vado pelo Senado em se-
gunda discussão do segundo 
turno, é de parecer que seja 
o mesmo dado á terceira 
discussão com as seguintes emendas: 

o 

I.• 

Ao art. 1. 0 Depois das pala-
vras- Constituição do Es-
ta do - accresccntc-se : -salvo o paragrapho unico do 
mesmo artigo, que continua 
em vigor. (ü mais corno 
está). 

2.• 

Ao n. V do art. 1.0, letra b-
Substitua-se pelo seguinte : 
O tempo de serviço prestado 
por funccionarios eilectivos, 
no exercício de cargos ge-
raes antes da prornul::>;ação 
da Constituição do Estado, 
q no, para outros fins, lhes 
tenha sido ou deva ser con-
tado em virtude de lei an-tcrior a esta. 

3,• 

Ao n. IX do mesmo artigo,-
Onde se lo - exercendo -, 
diga-se - occupando. 

·1.· 

Accrcscento-se, ondo 
os seguintes: convi or, 
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1008 ~2 de junho I z:J1 Reforma a Constitui- Artigo... E' facultativa uo Do sr. Levindo 
çào do Estado na funcciomnio que tiver trin· Lopes e outro1\. 
parto que aboliu , ta annes completos do ser-
as aposentadorias. viços a aposentadori<t com 

dois terços de vencimentos, 
sem dependencia 
de invalidez. 

da prova 

5.0. 

Artigo... O fnnccionario pu· 
blico que, em acto de exer· 
cicio do respectivo 
Jicm· impossibilitado 

cargo, 
do OX· 

ercer o mesmo cargo, ou 
outro, não obstante não 
contar dez annos de serviço, 
poderá ser aposentado com 
uma terça parte dos venci-
mentos. 

G.· 

Artig·o ••. A ve;riílcação da in-
validez dos magistrados e 
liquidação do tempo de ser-
viço, far-se-ão na fórnm da 
respectiva legislação em vi-
gor. 

Sala das com missões. 10 de 
julho do 1900.- A. Martins. 
- V. lll. de Mello Franco. 
- Camillo de Britto. 

l~tn 27, continuando a ter· 
ceira discussão do segundo 
turno, o sr. Mello Franco 
em nome da commissão de 
ConstituiçãO e Poderes, jus-

seguiu-tiflca o ofl'erece as 
tos 

E~!E~DAS 

7.• 

Ao numero seis do art. 1.• 
in-fine, accresccnte-se: Fi-
cando essa liquidaçilO sujei-
ta a julgamento, na fórma 
do mesmo artigo, numero 
dois, in-fine, salvo a ex c e-
pção do numero cinco let-
tra (b). 
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Reforma a Constitui- Sala das sessões, 27 do julho Do sr. Lovtindo 

ção do ~stado na do 1009.- V. M. de Mello Lopes o ouros, 
parte quo aboliu Franco.- A. Martins.- Ca-
as aposentadorias. millo do Britto, vencido. 

8,. 

Additivo : 

Não será compuutada nos ven-
cimentos a gratificação ad-
dicional pro-labwe ao func-
cionario que não tiver tem-
po para a perceber, na data 
da vigoncia desta lei, por 
não haver completado trin-
ta annos do exorclcio, nos 
termos do art. 256, da lei 
n. 375, do l!J03 o da lei ·125, 
do 17 de agosto do 1906, o 
para os quo futuramente se 
aposentarem, (S. a reda-cção), 

Sala das sessões, 27 do julho 
do 1!!09,- V. M. do Mello 
l<'ranco.- A, Martins.- C do Britto, • 

Estan.do apoiadas, são postas 
conJunctamento em discus-são, 

O sr. Camil!o do Brito justi-
fica o IOffereco a seguin to 

Ao n, 2 do art. to, em vez 
d~ perante o juiz de direito 
diga-se: Por uma junta do 
saude nomeada pelo govor. no. 

Sala das aessões, 27 do julho I do l!J09.-cammo de Britto. 



Data 

1908 22 de julho 237 

-111-

Assumpto Andamento Observaç~es 

Reforma a Constitui- Apoiada e conjunctamente em Do sr. 
ção do Estado na discussão é esta encerrada Lopes 
parto que aboliu depois do orar o sr. Pedro 
as aposentadorias. Matta, ficando a votação 

adiada por falta do numero 
legal. 

Etn 28, procedendo-se a vo-
tação das emendas offereci-
das em terceira discussão 
do segundo turno, são una-
nimemente approvadas as 
de ns. 1, 2, 3, 5, 6 e 8 e re-
jeitadas as de ns. 4, 7 e 9. 

Approvado unanimemente o 
projecto e depois de adopta-
do em terceira discussão, 
vae com as emendas appro-
vadas á commissão <lo Re-
dação. 

E•n 29, é ofl'erocida e appro-
vada a seguinte 

REDACÇÃO FINAL 

A commissão de Redacção 
apresenta para a discussão, 
conforme o vencido em se-
gundo turno, no Senado, a 
seguinte redacçílo final da 
proposição n. 156, refor-
mando a Constituição do Es-
tado na parte re1orente ao 
art. 104, que aboliu as apo-
sentadorias. 

O Congresso Legislativo dó 
i Estado de Minas Geracs de-
i ereta: 

Art. 1.0 Fica substituído o 
art. 1 0'1, da Constituição do 
Estado, salvo o paragrapho 
unico do mesmo artigo, que 
continua em vigor, pelo se-
guinte : 

Levindo 
e outros. 
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lteforma a Constitui- I. O.s funccionario.s publicos 
çtto do Estado na que contarem mais de dez 
parto que aboliu annos de serviços serão apo-
as aposentadorias. senhHlos pelo Presidente do 

Estado, si o requererem, no 
caso de invalidez provada, 
ou pre3mnida. 

![, Provar-se-á a invalidez em 
exame medico feito perante 
o juiz de direito da comar-
ca da Capital do Estado. ou 
de outra, a juizo do governo. 
quo nomeará para peritos 
tres profissionaes. 

O exame será julgado por sen-
tença, ouvido o ministerio 
puhlico, com recurso votun. 
ta rio para o Tribunal daRe-lação, 

III. P resumir-Je-á a nvaJidez, 
provando o funceionario 
pel?s meios de direito, ti); 
ma1s do sessenta o cineo 
a~lllos de edade ou trinta e 
<:mco <~o serviços, n:~ fórma do n. \ III. 

IV. Não poderão ser aposen-
tados os fnnccionarios quo 
não tiverem assentamento 
em folha, os quo exercerem 
c~~:rg?s trausitorios dfJ com-
rmssao ou os que sômcntc 
recehorer~1 .salarios, venci-
n:_entos dutriOs ou "ratiflca-çoos. b 

V. Computar-se-á para apo-sentadoria: 

a) O tempo de serviço pres-
tado no exercício de cargo• 
Provinciaes ou ostadoaes da 
Província e Estado de '.Mi-
nas ~eraes, excluido~ os 
menciOnados no numero an-tecedeu to ; 

--
Observações 

-
r ·ndo Do sr. A:)Vl s 

Lopes e outro 
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I 237 Reforma a Consiitui- I;) O tempo de serviço pres- Do sr. Leviudq. 
çuo do Estado na tado por funccionarios ell'e- Lopes e outros, 
parte que aboliu ctivos no exercício de car-
as aposentadorias. gos geracs antes da pro-

mulgaçuo da Constituição do 
Estado, quo para outros fins 
lhes tenha sido ou deva ser 
contado em virtude de lei 
allterior a esta. 

VI. Na liquidaçuo do tempo 
de serviço, que se fara de 
conformidade com a legisla-
ção em vigor, dcscontar-so-
ão as in te nu pçõcs de exer-
cício, em virtude de licença, 
ou por outro motivo, por 
mais de seis mozes em cada 
quatriennio. 

VII. A aposentadoria setú 
concedida com o ordenado 
ao funccionario <1ue tiver 
trinta ou mais annos do ser-
viços ; com o ordenado pro-
porcional ao quo tiver me-
nor tempo. 

o~ vencimentos dos funccio-
narios, para todos os efl'ei-
tos do direito, serão dividi-
dos em tros partes egnaos, 
constituindo duas o orde· 
nado. 

VIII. Ao funccionario <1ue 
contar mais de trinta c cinco 
annos de serviços poderá o 
Presidente do Estado conce-
der a aposentadoria com to-
dos os vencimentos. 

IX. Os vencimentos d~t apo-
sentadoria, que nuo poderão 
EC r melhorados, serão os do 
cargo que o funccionario 
estiver occupanuo ao tempo 
em quo a requerer, se nollc 
tiver tres annos do serviços 
lil{uiuos (VI) ; no caso con-
trario os do cargo anterior-
mente o~cupado. 
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1903 22 de junho 237 Reforma a Constitu~ X , A acceitaçi'ío de col!lmis- D o sr. Levind ção do Estado na são ou err.progo efl'eetivo Lopes o outro3 parte que aholiu municipal, ostadoal ou fede-as aposentadorias. ral remunerado, importará 
a renuncia das vantagens 
da aposentadoria. 

I) 

' 

XI. As disposições desta lei, 
quanto aos ret[uisitos para 
a aposentadoria, ao tempo 
de serviços, a natureza. des-
te o aos vencimentos só po-
derão ser alteradas, obser 
vando-se as dos arts. 121 da 
Constituição do Estado c 
,!. 0 da lei addicional n, G, 
de 27 de julho do 1005. 

Art. 2.'' O funccionnrio pu-
hlico que em acto de exer-
cif3io do respectivo car{)'o 
fi:car impossibilitado de c3n: 
tmu;J,r a exercer o mesmo 
cargo, ou outro, não obs-
tanto não conütr dez annos 
do serviço, poderá sor apo-
sentado com uma terça par-
te dos vencimentos. 

Art. 3.• Nos vencimentos do 
func~iona~io quo, na data 
d_a Vlgencm desta lei, não 
tiver completado trinta an-
nos de exercício, nilo será 
COJl!rmtada, parn aposenta-
d?r1a, a gratitlcaçilo addi-
C!Onal, LJí'o la~ore a quo se 
referem os arts. 2513 da lei 
n. 3~~~· do 190:3, o 1. '' da lei 
n. 4~a, de 17 do a''Osto de 1906, " . 

Art. :!. 0 A Verificação da in-
vah~ez dos magistrados 0 ll.qmdação do ternpo do sor-
Viço, far-se-uo na forma da 
r~spcctiva legislação om 
Vigor. 
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237 lteforma a Constitui- Art. 5. o Esta lei entrará em IDo sr, Levindo 
ção do Estado na vigor desde a data de sua Lopes e outro•. 
parte que aboliu ptilJlicação. 
as aposentadorias. 

210 Auctoriza concessão 
de licença ao es-
crivão de orphãos 
do termo de Pium-
hy, Francisco Al-
ves do Couto. 

Sala das commissões;_ 29 de 
julho do 1909. - ulympio 
Mourão.-Levindo Lopes.-
Josino de Brito. 

E1n 30, li devolvido ú Cama-
ra dos sr1. Deputado•. 

En1. 14 de agosto, de accordo 
com as deliberações do Se-
nado, acceitas pela Camara 
dos srs. Deputados, o' pro-
mulgada sob n. 7 

Vide Synopse de 1008, pag. Da Commissão de 
75. Requerimentos 

de Par1es. 

Em 14 de julho deJ 190!) é 
remettido, pela Camara á 
sancção sob n. 14. ~"l/1; 

Sanccionado 





PROJEC1'0S ENVIADOS 

PEI,A. 

Camara dos srs. Deputados 
A. O 

SENADO 1\IIINEIRO El\1 1909 





Projectos enviados pela Oamara dos srs. 
ao Senado Mineiro em 1909 

Deputados 

--

'i~ ., 
Data o ,_, 

"' o 

~ ~ z 

1909 lfJ do julho :31 

Assumpto Andamento Observaçõer: 

Crili1 duas feiras de En1 lü de julho, v ao a im- Inicü\do n"' C'.:r.:;:;; 
gD.do, uma no mu- primir-so para it ordem dos ra do~ sr!' •. Df:. 
nicipio do nam'bu- trabalhos. puü1dor: .. 
hy o outra no do 
Fructal. 

En1 28, depois de algumas 
considoraçües do sr. Mello 
Franco é approvado em pri-
meira discussão c rcmcitido 
á commissão do Agricul-
tura. 

En1 10 de agosto, ó oJlereci-
do c vae a imprimir-se para 
sor submettido ~t se·"unda 
discussão. b 

En1 12, entrando em terceira 
discussão o sr. Josino de 
Brito ofl'erecc a seguinte 

Ao artigo unieo do projccto 
n. 31, da Camara, depois da 
palavra- Fructal- accrcs-
ccnte-se : c outra no muni-
cípio de Campo Bollo. 

Sala das sessões, l2 de agosto 
de HJ09.- Josino do Brito. 
- Olympio Mourão.- V. M. 
de 1\I. Franco.- Ferreira 
Alves. 

Estando apoiada, é posta con-
junctamentc em discussão, 

~ 
.J 
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1!)0!) 1!3 de julho I :) t Crea duas feiras de Depois de algumas c<msidera- Iniciado na Cama 
gado, uma no mu- ç<!cs tlo sr. Pedro ?\hüta ra <los srs, De 

\ 
nicipio de B:unha- encena-se a uiscus:;:io e pro- put:vlo3, 
hy c outra no uo ccucndo-sc a votação do pro-
Fructal, jeeto, é o mesmo approvatlo 

·e bem ussim a emenda, scn-
I do ambos rcmettídos A com-

missão de Agricultura de-
pois de adaptados para pas-
sarem á terceira discus-

-

siTo. 

Ent 1'3, é oJl'orocido para ser 

I suhmottido á terceira dis-
cussão e fica sobre a Mesa 

I para entrar na ordem dos 
trabalhos J.ispensadas as for-
malidadrs a requerimento 
do sr, Pedro MattlL 

·, 

Eau H, entra em terceira dis-
cussüo, conj,unctamonto com 
a emenda ja approvada em 
segunda. 

O sr. José Gon~~alves funda-
monta e o1r~rcco a seguinte 

E~!J:!\Iü 

Accrescentc-30: -o urlla ter-
ccira no districio do Ahba-
dia, municipio de Pitunguy. 
S lL 

I Sala das sc>:sõos, li de agosto 
do Hlü~.- José Gonçalves. 

Apoiada e conjunc1arnento er, 
discussão, c' esta encerrada 
sem mais debate. 

I 
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Data 

1:3 de julho 

~;:;. s.-lG 

Assumpto Andamento Observações 

:31 Crc;1, duas feiras de Procedendo-se á votação da Iniciado !lla Cama· 
;;·ado, uma no mu- emenda, é a me:snH~ appro- ra dos 8rs, De• 
nicipio do Dambu- v::tda e hem assim o proje- putados. 
hy e outra no do cto que, depois de adoptado 
FrucbJ. em terceira discussão, vao 

á commissUo do ltedacção. 

l~tn 18 c' oll'orccida c appro-
vada a redacção J\nal, sen-
do nessa, mesma data devol-
vido á Camara dos srs. De-
putados acompanhado da se-
guinte 

Accrescente-sc ao art. 1 '' • 

Uma no município de Campo 
Bello e outra no districto 
de Ahbadia, município de 
Pibnguy. • 

l~•n 2 de setembro e' remet-
tido, pela Camara, á sancção 
sob n. 17, redigidiJ d'accor-
do com as emendas do Se-
nado. 

Sanccionado 

Lei n. 405, .de 11 de setembro 
de 1009 
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Assumpto Andan10nto Obsonaçoe:: 

Auctoriza a governo lhn 19 de julho vao a im- Iniciado na Cam:l 
a mandar p·agar no primir-se para a ordem dos ra dos srs. De. 
collector <.las reu- trabalhos. putadoa. das estadoaes do 
município do Ilôa Ean 2~1, dotH>is d0 algumas 
Vista <lo Treme- úhsorvuções do sr. Mello 
da!, Francisco Vioi- Franco o' approvado em 
ra, os juros relati- primeira discussão, em es-
vos á quantia de crutinio secreto, por 0 vc-
4:000$ que o .mcs- tos contr<l G c remettido á 
mo foi obrigado a commissão de Finanças. depositar para pn-
gamonto de urnsup- En1 6 do agosto o' ofl'crcddo 
posto alcance em e vae a imprimir-se para 
s~tas contas. ser suhmctHdo a s<'gnnda 

discussão acompanhado do 
seguiJ1te 

l'ARE<'F:lt 

A commiss:-io de Finanças ~ 
quo foi presente o projc~to 
da Camara, n. ~l5, auctori-
zando o govcrrJo a pugar ao 
collcctor estadoal do Boa 
Vista do 'l'remcdal, l<'rancis-
co Vieira, os juros da lei 
rcl~tivos a. quantia que foi 
obr1gado, mdevidamente n 
depositar, para garanlia 'de 
um snpposto alcance jul"a 
d_e ~b~oluta justiça os'sa rS's-
tJtmçao, mas pensa <Jue 

0 governo do Estado ó 0 com-
pet.onto para verificai-a 

0 satJsfazol-a, pedindo 0 ne-
ccs~ari~ credito ao poder 
IOf5JslatlYo, si dellc houver ll1lster. 

O contrario, seria attribnir 
ao legisl~dor a competench 
P~,ra verlflc~r os enganos ~ 
retl'ular os Interesses recí-
procos da administração e 
seus agentes. Assim ú '\ 
co~miss:lo do parecer quo ~ 
P!'O.]ccto sej<t suhmottido :

1 1113c?-~são e rej~itado, fica~
do 11\ rc ao preJudicado re-
querer directamente aiJ po-
der executivo. 

Sala das commissiJes 6 I 
agosto de 1\J09.-P. dl1 Mat~~ Machado, relator.-Lcvindo 
I~op~s·-Antonio Martins. 
Cannllo de Brito. 
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Assumpto Andamento Observa"ões 

Au)totiza o governo l<:nt !!, entrando em segunda Iniciado na Cama-
a mandar pagar ao discussão, o sr. Pedro Matta, ra dos srs. De-
oollcctor das ron- obtendo a palavra, disso quo putados. 
das estadoaes elo a comrdssão de Finanças 
municipio de Bôa julga de absoluta justiça a 
Vista do Tr0me- reclamação do peticionario, 
dal Francisco Vioi- mas pensa quo o governo do 
r a,' os juros r ela ti- Estado é o competente para 
vos á quantia de verificai-a e satisfazel-a pe-
-J:OOO$ que o mos- dindo, caso soja preciso o 
mo foi obrigado a necessario credito ao poder 
depositar para pa- legislativo. 
gamento de um sup-
posto alcance em 
suns contas. Encerrada a discussão, ó re-

jeitado em c!crutinio secre-
to, por D votos contra -1 e 
vae a archivar-se. 

3G Muda n denominação Em 19 de julho vae a impri- Iniciado na Cama· 
de alguns distri- mir-so para a ordem dos tra- ra dos srs. De· 
ctos de paz. balhos. putauos. 

E1n 20, é sem debato appro-
vado em primeira discussão 
e remettido ú commissão de 
Estatística. 

E1n 12 do agosto e' oflereci-
do o ílca sobre a mesa para 
ser submettido a segunda 
discussão na sessão seguin-
te, sondo para esse ílm dis-
pensadas as formalidades re-
gimentaes a requerimento 
do sr. P. Drummond. 

En1 13, entra em se"tmda 
discussão, por artigos~ 

Ao artigo 1. · o sr. Camillo de 
Dri to j ustificlt e oíl'erece a 
seguinte : 

EMENDA 

Accrescen to o S. Caetano d11 
Vargem Grande a denomi~ 
na1,~il.o-Villa Braz. 

Sala das sessOcs, 13 ue agosto 
do 1009. C. uo Brito.-Fer-
rcira Alvos. 
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Assumpto Andamento Observações 

85 Muda a denominação Apoiada o conjnnctmnente em Iniciado na CamDa-
de alguns distri- discussão, o' esta encerrada ra dos srJ. e-
ctos do paz. sem mais debato, sendo ap- putado~. 

provado o art. 1. 0 o bem as-
sim a emenda. 

O art. 2.• o' approvado sem 
debato. 

Adoptado, em s~gund<t para 
passar a terceira discussão, 
v ~~e o projecto com a emen-
da approvada ú commissão 
de Estatística. 

Etu lG o' oll'erecido para ser 
submcttido a terceira dis-
cussão o vao a imprimir-se 
acompanhado do seguinte 

PAm:r:Ert 

A commissão do Estatística, a 
quo foi presente o projecto 
H_· 3G, da Camara dos depu-
t~dos, mudando a denomi-
nação de 'alguns districtos 
de. paz, o do parecer quo 
SCJa ? me~mo snbmettido á 
te~ceua drscussão com a se-
gumte emenda já apl•rova-
d?- pelo Senado em se<>unda dr~cussão. b 

Ao art. I.• Depois das pala-
vras-do município do Cal-
das-acerescentc-se: e a Vil-
la de S. Caetano da Yar.:Jem 
G!ande-o depois do~ S<mta 
Hrta de Caidas-accrescen-
te-so :-e Villa Braz. 

Sala das commis~ões . lG d 
agosto de H!O!J _ p: Drum~ 
mond. -Josino de Britto 

' 
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3G ~~Muda a denominação ~In 18, o' approYarlo em tcrJ Iniciado na Cama 
do alguns distri- ceira di,;scussfto, conjuncta- ra dos srs. De 

lC de julho 

ctos de paz. monto com a emenda já ap- putados. 
provada em segunda o re-
met tido á com missão de 
Redacção. 

l~n1 21, c' ofl'crecida C' appro-
vnda a rcdacção ílnal. 

l~au 23, o' devolvido a Ca-
mar~t acompanhado da se-
guinte 

Accrcscent.c-sc onde convier: 

I Artigo. A villa de São Caeta-
no da Vargem Grande terá 
a denominaçilo de "Villa 
Braz», 

l~m 6 de scternLro e' remet-
tido, pela Camara, á san-
cção, sob n. 2\ redigido do 
accordo com a emenda do 
Senado. 

Não tendo sido sanccionado 
pelo Presidente do Estado, 
no prazo constitucional, foi 
promulgada pelo Presidente 
do c~ngrcsso. 

Lei n. tíl3, de 11 de outubro 
do 190() I 

I 
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I -lí~)V 16 do julho .,_ 

!te "Uia a nomeação I~• u 30 de julho vao {t im- lni ciado na Cam< 
·)/ 

<.lc juizes de direi- p rimir-so para a ordem dos r a dos srs. De to para as eomar- t rabalhos, putados. cas de primeira en-
traneia e contem 
outras disposições. 

~-

tn 2 de agosto, depois de al-·~ gum dehate em que tomam 
p<lrte os srs. Mello Praneo 
c Lcviudo Lopes, e' appro-- vado em primcirr discussão 
o remcttido a cornmissão de 
.Justiça e Legislação. 

l~tn 5, é ofl'erecido e vae a 
imprimir-se para ser sub-
mettido á segunda discussao, 
acompanhado do seguinte 

PAHECER 

A. eo1r:rnissao de Legislação e 
Justiça, tendo examinado o 
projecto u. 37, da Camara 
dos srs. Deputados, já ap-
provado em primeira discus-
são, ó d? pa~ecor quo ~cja 
submettJdo a see;unda dis-
cussão com as sen-uin tos emendas: b 

1.• 

Ao art. 1. • Substitua-se pelo seguinte: 

F'icam revogados os arts G •> 
§~ l, 0 .a 3. 0 c art. (). • ,' dàs 
!h~pO~Iyõ~s transitarias da 
lei n · 37<>, de l() de sotem-
hro de 1!!03, As comarcas 
de p~itneira entrancia serão 
provida de conformidade 
com o disposto no art 2() 
da mesma lei. · ' 

2,• 

Ao art. 2.o 
seguinte: Substitua-se p elo 

I 
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190[) 29 de julho 37 Regula a nomeação A falta ou demora das com- Iniciado na CaDu-
do juizes de direito municações offlciaes, de que ra dos srs. De-
para as . comarcas trata o art. HH, da lei n putadoz. 
do primeira entran- 375, de 1903, não retardarú 
cia e contém ou- a revisão da lista de anti-
tras disposições. guidadc dos juiLCS dl' direi-

to, ~ue será feita no prazo 
lega , á vista de certidões 
de cxercicio passadas pelos 
escrivães c remet1idas pelo~ 
mesmos juizes á Secretaria 
do Tribunal da Relação, no 
mez de janeiro de cada anuo, 
sem prejuizo <la requisição 
das di1as communicaçfics 
que o Presidente do mesmo 
Tribunal deYc fazer. 

I 
I 3.' 

I Ao art. 3 ° Suhsti lua-se pelo I 
I ! seguinte : 

I As attribuições quo a lei n 
3i5, de 1903, art. 229, con-
fero aos collectores, exclu-
idos por esta lei, da classe 
dos auxiliares da adminis-
tração da justiça, salvo ao 
que respeita ao inventario 
administrativo, serão oxer-
cidas 1 elos promotores de 
justiça e seus adjunctos nos 
termos em que residirem. 

·1.· 

Accrescente-se onde convier : 

Ao escrivão do juizo de paz 
interino ou vitalicio q~c con-
t<tr trinta annos ou mais 
de serviços, comprchcndidos 
os de subdelegacias do po-

! 
li c ia, dará o j niz do direito 
sncccssor, si o requerer, 
pagando-lho a terça p~rte 

I 
dos vencimentos da oscnva-
nia, nos termos do art. 155 
da lei n i52 tle 1\.JO:), 

I Sala das commissfics do Sena-
\ do .Mineiro, 5 de a&,osto de 

I 1909.-Virgilio 111. e .Mollo 
Franco, presidente e rola-

I tor.-Antero Dutra. 
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Assumpto 

J7 lte~ula a norneação 
de juizes de direito 
para as comarcas 
de primeir,, entran-
da o con tóm ou-
tras tlis posiçües. 

Antlamcnto Observações 

Ent 7, entrantlo em S'-';.;untlaiiniciarlo n<t Cama-
discussão por artigos sue- ra dos srs. De-
c e s si vos, conjunctamentc putados. 
com as cmcrHias omlrncitlas 
pela commissilo do Ju~tiça e 
Lcgisia~ilo o sr. Levintlo Lo-
pes justifica e ofl'erece as se-
guintes 

N. '> 

Substituam-se na emenda n. 1 
as palavras do principio do 
artigo pelas seguintes : • Fi-
cam revogados os paragra-
phos l a :3 do art. G. • o os 
arts. 7, 8 e !.h, (o mais como 
está no artigo;. 

Sala das scssi'icB, '- 1lc agosto 
de HlOé!.-Levindo Lopes. 

N. G 

Accrcsccnte-so onde convier : 

Artigo ... As disposições do 
regulamento approvado por 
dec. 2.011, de 21 do abril 
de 1907, serão o bscrvadas 
com as seguintes alteraç<Jcs, 
salvo o disposto no art. 6.'J, 
da lei n. ·l'll, do li do se-
tembro do mcsrno anno, que 
continuará em vigor : 

1.' O arrolamento. de que 
trata o art. 42 so terá Jo-
gar quando o valor dos bens 
não exceder de 500);1000. 
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Andamento 

' I ~ 
llt•·:-;uh a nomcaçrro

1

2.'' ,\s disposiçiio.~ a quo se Iniciado na Cama• 
•\) juizc~~ de direito rofero o al't. '1\J, são as do r:t tlos srs. Dil• 
11 11':! a:J com::trcas rc;;·ul. n. Tri, do 2::> de no- pubdos. 
do p1'i!120ira cntr . .m- vcmbro do 1~50, com as al-
ch c contém ou- tcraçõcs feitas pelo doc. l!l. 
Üé\ .. : dispo.siçGcs. 9.5HJ, do ;2:3 de janeiro de 

lS::!G. 

(S. It.) Saht das sessões, 7 de 
agosto de l~lO~.- Levindo 
Lopes. 

N. 7 

.Accrc:;ccntc-3e á emenua·n. G: I . 
IAs <Wali::v;•íos potlcrüo ~cr foi-
i tas cotr. u presença do juiz 

no log;w da situaçilo dos 
bens do cs poli o q uatcuo o 
valor destes não exceder de 
:í:üOO~OOO. ( Lei n. 193, do 
2l do julho'de 1891, art. 
·15). 

Sal<L das sessões, ;· ue agosto 
üe lüO~.- Lcvinuo Lopes. 

N. 8 

Accresccnte-sc onde convier: 

Artigo,.. Os livros flnrlos de 
notas dos e~.crivües do jniz 
de paz, continuuão nos res-
pectivos cartorios, ficanuo 
revogaütt tt ultima parto do 
art. 2. 0, da lei do 30, de ou-
tubro do IS:Jo, que manda 
remettel-os para o archivo 
das Camaras Municipaes. 

(S. R.) Sala tlas sessiJes, 7 de 
agosto de 1\:JW .- Levindo 
Lopes. 
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Assumpto Andamcn to 

H.egula a nomea~ão Ap~iadas e conjuncbmcntc 
do juizes de direi to em discussão, c' esta cncer-
para as comar~as rada depois do algumas ob-
do primeira en tran- sorvaçõcs do sr. Mello Fran-
cia o contém ou- co, ficando a votação adia-
tras disposições. da por falta de numero lo-

gal. 

A discussão dos arts. 2.' e 
3. o c respectivas emendas e 
encerrada sem debate, fi-
eando .pelo mesmo motivo 
adiada a sua votação. 

Ao art. ·L • o sr. Antonio Mar-
tins justifica 
seguinte 

e ot!erece a 

E)!ENI>A 

N. O 

Accrescento-se onde convier: 

Arti~o. Fica approvado o Itc-
gu amento expedido p 0 r 
doc. n.: 2.012, do 21 do abril 
do 190,, com as se"uintes 
ai te rações : " 

I.· As diligencias do quo tra-
tam os arts. -17 o 48 serão 
feitas em presença do juiz 
no logar da situação do· im-
movei, quando o va•lor deste 
exceder de 5:000$000. 

2 •• Sendo o immovel de vu-
lor _menor do 5:000$000, o 
agrimensor, feita a dili<>en-
cia do quo trata o art 47 
n. 11, lí. Vista dos titulas' 
que lhes serão cntrcJ:ues ~ 
informações vcrbacs as t~s-
t9munhas, si forem ofiorc-
Cidas, apresentará seu roia-
torip ao juiz, ~ue detormi-
nara o ponto o partida. 

(S. R.) Sala das sessões. 7 de 
~os~o do l!.l09 .- Antonio 

artms. 

--

Oh~cn 

Iniciado 1 la c~una
srs. De-ra dos 

putndo, 
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l\!09 2!J de julho 37 Regula a nomeação Apoiada o conjunctamente em !Iniciado na Cama· 
do juizes de direito discussão, é esta encerrada ra dos srs. De-
sara as comarcas som mais debate, ficando a putado~. 

e primeira entran- votação adiada por falta de 
cia e contém ou- numero legal. 
tras disposições. 

E•n IJ, procedendo-se a vo-
tação em segunda discussão 
do projecto n. 37, da Cama-
ra, regulando as nomeações 
de juizes de direi to para as 
comarcas de primeira en-
trancia e contendo outras 
disposições e a das ernen-
das ao mesmo otrorecidas o 
sr. Levindo Lopes requer 
que a emenda n, 5 seja sub-
mettida a votação por par-
tes. 

Submettido a votos este r e-

I 
querimenta é approvado. 

I Submettidas a votos as emen-
das ns. 1 e 5 são ambas ap-
provadas, menos a parte da 
de n. 5, quo manda suppri-
mir o art. 7. ·, que é Iejoi-
ta da, ficando prejudicado o 
art. l. · do proj ecto. 

As emendas ns. 2, 3, -1, G, 7, 
8 e 9, são successivamente 
approvadas, ficando preju-
dica dos os arts. 2. • e 3.0 do 
projecto. 

Procedendo-se a votação do 
art. ·1. ·, é approvàdo. 

I 

I 
Adoptado otu segunda para 

passar a terceira discussão, 
vae o projccto, com as emen-
das approvadas, á commis-
são de Justiça e Legislaçilo. 
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Assumpto Andamento 

37 Ite<>ula ,~ nomeaç:ío Il~•n l 0, e ofl'erecido c flca 
tf'o juizes do direito sobre ~~ ;ne';a r~ara ~')[' !illlJ-
para as comarcas mettHlo a tercOJra lllscussiío 
de primeira ontran· na sessão seguillte, sondo 
cia o contém ou- para os_.;~ fim _dispensado o 
tras disposiçücs. intor~ticJO rcgnnental a rc-

qucrnnonto do sr. l\Iello 
Franco, acompanhado do se-
guinte 

A connuissão do Justiça o Lo-
nislação apresou ta para ser 
;'ubmettido á terceira dis-
cussão o projceto n. 37, da 
Carrmra dos srs. Deputados, 
com as seguintes emendas já 
approvadas pelo Senado, em 
sogund<t discussão. 

l." 

Substitua-se o art. 1. '' pelo 
seguinte : 

Artigo. Ficam roYogados os 
paragraphos 1 a il do art 
Go e os artigos 8 o O das dis·-
posiçues transito rias da lei 
n. 315, de lO de setembro 
do 1!!03, As comarcas do 
primeira entrancia sorão 
providas do conformidade 
com o disposto no art. 20 da 
mesma lei, 

2.· 

Ao art. 2. 0 Substitua-3D polo 
seguinte : 

Obserntçucs 

nieiado na Ct'LlJl :...'\.-
r<.~ do3 sr.:;. f) t::. .. 
l>Ubdos. 
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Assumpto 

37 Rcp;ula a nomeae.fio 
tlo juizos tlo direi to 
para as comarcas 
do primeira ontrc\ll· 
cb e contém ou-
tr;\3 dispoBiçlies, 

Amlarr.ento IJlJscrvaçõcs 

Arliu;o. A falta ou uomor"'· d;,;.; Iuicia(lo na Cama-
colnr:nutúe<.v;üc3 úf1ieiae..i, Ue ra. do~) sr/5. De-
que tratn. o nrt. ;Gl, da lei putado3. 
n. :n:-;, de lCJIJ2-, não rotar· 
uar(t a rovis;to (b lista U'' 
antiguidade dus juizes do 
direito, quo sorá feita no 
prazo legal, ú vist<t das cer-
tidões do cxercicio, p:wsa-
das pelos esc ri vãcs o remet-
tidas pelos mesmos juizes {t 
Secretaria rio Tribunal da 
ltelação, no mez de janeiro 
do carla anno, som prejuízo 
da rcquisi\'ElO das ditas com· 
municaçôcs quo o presiden-
te do mesmo Tribunal deve 
fazer, 

3.· 

Ao art. :3. • :-; tlbsti! ua-se pelo 
seguinte : 

As attribuições quo a lei n. 
375, do l\!03, art. 22\l, con-
fere aos col!cctoreJ, exclui-
dos por esta lei, d:t classe 
dos auxiliares da adminis-
tnv;ão da justiça, salvo ao 
que respeita ao inventario 
administrativo serão exerci-
das pelos promotores de 
justiç<l o seus adjuntos nos 
termos em que residirem. 

·1.1\ 

Accrcsccntc-sc onde convier 
os seguintes artigos : 

Arti17o. As disposiçiíes do r c· 
gutamen to approvado por 
dcc. n. 2 Oll, do 21 do abril 
de l\J07, serão observadas 
com as seguiu tes al tcraçiíes, 
salvo o disposto no art. G.·, 
da lei n. -171, do H do se-
tembro do mesmo .armo que 
continuartl em vigor : 
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-
Regula a nomeaçilo l, • O arrohtmento de que tra. Iniciado na Cama· 

de juizes de direito ta o art. 42, só terá Jogar ra dos srs. De 
para. as comarcas quando o valor dos bens n1o putados. de primeira entran- exceder de 5008000. cia e contém ou-
tras disposições. 

2. • As disposições a que se 
refere o art. '10, são as do 
regul, n 737, de 25 de no-
vembro de 1850, com as al-
te!agões feitas pelo doc. n. 
\). :A.U, de 23 de janeiro de 1886; 

3. • As avaliações poderilo ser 
feitas com a presença do juiz 
no logu.r da situação dos 
bens ao espolio quando o 
valor destes exceder de 
5:000$000. (Lei n, IV5, de 
~~)~e julho de 1891, art. 

Artigo. Fica approvado ore-
I{Ulamento expedido por 
uec., n. 2.012, de 21 do abril 
de 1007, com as so"uintes alterações : " 

1. • As diligencias de que tra-ta:m os arts. ·17 o ·18 serão 
Certas orn presença do juiz 
no loyar da situação do im: 
move ' quando o valor des-
te exr:eder do 5:000$000; 

2.• Sendo o immovel de va-
lor .menor do 5:00<J:i;;OOO, 

0 agrrmensor, feita a diligen-
era de (\Ue trata o art. 47 
n. llJ a Vista dos titulo~' 
gue lhes serão entre<>uea ·~ 
Informações verbaes 'das tes-
t~munhas, si forem offere. 
frd!ls, apresentará. seu rela-
onp ao juiz, que t!etonni-

nara o ponto de Partida. 
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Vl Assnmpto Andamento Obscrvaçõu: Data o .... 
"' o s g :::: 

< z 

HIO~ 
j 

2G do julho 37 Regula a nomeação G.• Iniciado na Cama-
I de juizes de direito ra dos crs. De· 

para as comaacas puhtdoe. 
do primeira cntran- Artigo. Ao escrivão do juiz 
cia c conto'm ou- do paz interino ou vitalício 
tras disposições. quo contar trinta annos ou 

mais do serviços compre-
hendidos os de subdclon·a-
cia do policia, dará o j~iz 
de direi to succcssor, si o r c-
querer, pagando-lho a torça 
parto dos vencimentos da 
escrevania, nos termos do 
art. 150, da lei n. 275 de 
1P03, 

7 .• 
I 
I 

Artigo. Os livros findos do 
notas dos escrivães do juiz 
do paz, continuarão nos rcs-
poctivos cartorios, ficando 
revogada a ultima parto do 
art. ;Z. ·, da lei de 30 de on-
tubro do 1830, quo manda 
remettel-os para o a·cl!ivo 
das Camaras Municipaes. 

Sala das commissões, 10 de 
agosto do 1000.- V. M. do 
Mello Franco.- Antero Du-
tra. 

l~au 11, entrando em terceira 
discuss1to o sr. Mello Fran-
co oflereco o seguinte 

HEQUER!)IENTO 

Roqueiro o adiamento da dis-
cussão do projecto n, 37, 
por 24 horas. 

Sala das sessões, 11 de agosto 
do lDOO.- Mello Franco. 

Apoiado o om discussão, é 
esta encerrada sem debato 
e approvado o rcquerimen-
ts flbando adiada a discus-
são do projecto. 
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J7 1'(\n·ul;1 a llfJIDCa<·fío 
··~f;,j,;izr:; do dir<:'íio 

JJar .. t ag eonJarCLlt; 
i.k~ í,l'irn9.il'a CLttran-
ti:.t e C(Jl! le'rll ou 
Iras dis posicGcs. 

Andamento 

Enn 12, cvJJtlnnanuo ct ter- Iniciado na 
cf:ira di.l~\lS,.UO e CIJÜt adia- Inara dos 
da fJúr terem so ausenta- Deputados. 
do diversos scmtd.ores. 

E1n 13, continnaJJrlo a tor-
':eir<t dbeu.s~ITo o sr. .J o só 
liouçalvcs fund.amenta c of-
Cercço as seguintes 

J:~II::"D.\S 

Suh-emomla ú emenda n. ·1. 

Ao _n. 1. Em vcz_dc G0081JfJI), 
d1ga-so :-l.00f)=:;;fJI)0-, o nc-
crcsccntc-sc in-fine : o sor't 
pr_ocossad.o_ o_ j nlgado pelo', 
jUIZOS Illllli!Cl[l1\C:!. 

Ond.o convier : 

,, As cusü1s nas acç<>es de di vi-
suo e demarcaçilo do terras 
não excederão do l:i ~·ó do 
valor d? immovc,l ; no caso 
contrarro, havera rateio. 

Paragrapho. l'or custas se 
entendem ~ómcnto <tr!tHlllas 
qun são taxadas l!o rc<>j. 
monto della.s o ''ão <ts du-
mais despesa> dcpontlentos 
de contracto das J'artos.>> 
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I 2•) do julho <>- ncgub a nomeação N. 10 Tniciado na c.,. J!)ij\) ui 
do .i nizl·s do <li rei to mar:t dos sr.~, pam as comarcas Deputados. do primC>ira entran-

Onde· convier, salva eía c eontc'tn ou- a redac-tras disposiçi!cs. ção: 

«A dcnw,rcação dos qulnhi:ies 
consistentes em terras nus 
partilhas em invr,ntarios se 
far:í sempre q11c isso for pos-

I si v oh». 

N. ll 

I 
I Onde convier : 

Artigo .•. Fica elevado a '!OS 
o maximo da multa do quo 
trata o art. 58, da lei n. ::375 
do lU de setembro d.e 1003, 
conservando o minimo do 
10~000. 

(S. R.) 

N. 12 

Ondo convier : 

«lndeJ1endentc de mais novi-
cia o, poderão ser nomeados 
juizes municipucs os bucha· 
reis em direito, quo tiverem 
exercido anteriormente o 
cargo do auxiliar do gabi-
neto do Procurador Geral do 
Estado, por tempo de dois 
annos.>> 

Sala das sessões, 13 do agosto 
do 1909.-Josó Gonçalves. 

s. s.-18 
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Data "' o .... 
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Assnrnpto Anua monto 
::l 

~~----~-%-" ,_;_ ____ ---:1 __________________________ _ 
190~ 26 de julho 

I 

37 Ite"uln a JlOHte<'\":ÍO Siío <1>1oiadas o Jrrr;b.". ':'.lljHH-Jü juizes d'J <lireiiu etm;ll·nto em dLctL.; 'JJ, para as cor,,arca.> 
de primeit-n entran-
cia c conto'Ill Ot!· 

tras dh~JIJsiçiJ~:;. O sr. Antor,io C<nlos fnnrh-
monta c ollereco a ~e~uintc 

N. l!l 

SnJlprim<J.m-se o art. l. '' do 
projecto o as emendas. 

8ala das sessr,es. l~l de agost'J 
de 1\Jü~.-A. Carlos. 

W apoiada o \l'JSÜJ. conjunc ta-
monto crn discussão. 

Vcriflcando-so não haver nu-
mero lo2;al para continuar 
os traha1hos por terom-sc 
ausentado diversos senado-
res, íica a discussão adiada. 

l~nt 1-1, continuando a ter-
ceira discussão, depois de 
algumas observa~ões do sr. 
Mello Franco, o sr. Pedro 
Matta ofl"ereco a seguinte 

Na emenda 5.· - 1.· linha-
O!tdo se diz - Serão feihts, 
d1ga-sc- poderão ser foi-
tas -, a requerimento da 

. parto in terossada, o mu.is 
como está o accroscentnn-
do-so - Sendo us custas ra. teadas. 

S. R, 

Sala das soss~es, 1-1 do acrosto 
de UJO~.- P · 1\latta. Mfcha-
do.- Nuno Mono.- F. Nu-nes Coolho. 

ln id~vlo H~' 
lil (\ l'~\ !] () -: 
])r)jrll\<\r]IJ:;, 
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Data 
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Assumpto Observaç o Andamento H 
o O) 

s s 
-?. ;:; 

I ~ 

ÕBS 

I 

l!JW 2il de julho ,,_ 
Itegula a nomeação Apoiada e posta conjuncta- Iniciado .)I na 

do juizes do direito mente em discussão, o sr. mara dos 
para as comarcas Antonio Carlos fundamenta Deputados. 
de primeira cntran- o oll'orecc o seguiu to 
cia e conte'm ou-

Ca-
ers, 

tras disposições. 

IlEiiUBIUMENTO 

Roqueiro <!UO o projecto n. 
:n o suas emendas s~jam en-
caminhados ás commissõcs 
ele Finanças, 
Justiça. 

Legislaç-ão c 

Sala das scssães, l·.i tlo agosto 
tle lP09.- A. Carlos. 

Apoiado e em discussão, é 
esta encerrada sem debate. 

Procedendo-so a votação do 
requerimento, e o mesmo 
rejeitado, continuando a dis-
cussão do projecto, que é 
encerrada sem mais de-
lmte. 

A requerimento do sr. José 
Gonçalves, approvado pela 
Casa, é retirada a emenda 
n. 11. 

O sr. Antonio C:ulos requer 
quo a ementht n. l:l sup-
primindo o art. 1. · do pro-
jccto o as respectivas emen-
das, seja votada nominal-
mente, 

Snbmettido a votos esse r c-
querimento, c' approvado. 
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I 
-I 

Ite~·-uh a norne~tçilo Proccdontlo-:;e a v o lação da ItJicbdo ua Carntt 
d:J jnize.s de uil'citrJ ornunlla n. I:\ re~;[>cndonJ ra do:l srs, Do 
para ac comarcas niio o:> ~r:>. P. DrunmiOIHl, putndos, 
do l'rirneira cntrnn- Gomos FréirrJ, Cmuillo de 
aia e conte'm ou- Drito, Fcrroim Alves, Olym-
tras disposiçüos. pio nlomão, Dapti;;b do 

Mello, Josino do Drito, Nuno 
l\Iello, l'dro l\Iatht, Anto-
nio Martins o Mello Pranco, 
c sim os srs. Antonio Car-
los, José Gonçalves o Nunes 
Coelho. 

E' rejeitada. 

Submottitlas a votos as dombis 
emenda~, são todas a ppro-
vadas e hem assim o projo-
cto que, depois de adoptado 
em terceira discussão, vao 
á conunissão do ltodacção, 

O sr. Mello Franco pede seja 
consignada na acta a srJ-
guinto 

«V?tci pela revogaçrio do art 
ü.o. das disposiçi!.1~ lr:msi-
torws da lei n, :IIG, do lUO:l, 
por entender quo eliminan 
tio a conlliç1lo do vaga evon-
~l~al, a quo osso nrtino sn-
Jeiüt a suppressão rle al-
~utnas con1arc:ts, niío traz 
~ltçraç:x_o alguma á divisão 
.Jl)dicJarm do Estado, a <JlH\1 
so doccnnalrnento se pódo 
fazer, n,os ~ermos do art. 
11~ da. C_onsti tuição 0 18 da 
l01 addiCIOnal n. ::;, do 1003 Impedindo a supprossão ru: 
tur~ do comarcas, como 
flro!to de urn ncontocinl()n. 
o ít~ tnro. o incerto não ee 

modiflca o norn so altera o 
~stado actual, quo subsisto 
l!lt::\cto, inalterado. 



Datn 
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Assumpto 

:n Regula a nomeação 
do juizes do direito 
para as co1narca~ 

de primeira entran-
cia o contém ou-
tras disposições. 

Andamento 

Haveria aló CülJtradicção nos 
1ül'Ill03 Clll SllPl!Ol'·SO alte-
raria o rmo se lli:\lltóm iJl-
tacto o' inaltemvol. Nin-
guem dirá rjUO uma lei que 
impede a supprossão do co-
marca~ quo estão sub a in-
fluencia do facto incerto e 
eventual ele vaga, importe 
alleraç;1o da actnal divisão 
jndiciaria do Estado. 

E•n 18, e' ofl'erccida e appro-
vadn a rerlacção flnal, sendo 
nessct mesma da ta devo lvirJo 
á Camam uo3 srs, Deputa-
dos, acompanhado das se-
guintes 

E1!E:-iDAS 

1,• 

Ao art. l.'J Suhstitua-sc pelo 
srguinto : 

Ficam revogados os paragra-
phos L· a 3.· do .art. li.· c 
os arts. 8. • e O.· das Dispo-
ções 'l'ransi to rias .rJ a lei n. 
3<5, de 10 do setc•n bro de 
1003 ; as comarcas de 1." cn-
trancb serão providas de 
conformidade com o dispos 
to no art. 20 da mesma 
lei. 

2.u 

Ao art. 2. 0 Substitua-se pelo 
seguiu te : 

A falta ou demora das com-
municaçõr)s ollicüws, de que 
trata o art. lG·l, da lei n. 
:375, do 1903, nH.o retardará 
a rovis:to da lista de nn1i-
iiguidado dos juizes do di-
reito, que será feila no Jll'U-
zo legal ú vista do corti· 
dõcs do ex e rcicio passadas 
pelos escriYãcs o remetti<Jas 
pelos mesmos juizes á Se-
cretaria do 'l'rilnmul da Re-
lação no mcz de janeiro de 
cada 'anno, sem prrjuizo da 
requisição das ditas ~om
mnnicaçõcs, que o presiden-
te do mesmo Tribunal deve 
fuzcr. I 

Obsonações 

lr~ich~do na Ca.tna 
ra dos srs. Do-
pubdü$, 
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Assumpto 
Andamento 

::; z 

:l7 Regula a nomeação 
de juizos do direito 
!•ara as comarcas 
de primeira enh>1tn- Ao art. :l.0 
da o contém ou- seguinte : 
tras disposições. 

3.• 

Substitua-fiO ]!elo 

As attribuiçõcs quo a lei n. 
:375, do ltl03, art 22U, con-
fere aos collcctorcs, exclui-
dos }lOr esta lei da classe 
dos auxiliares da adminis-
tração da jus !iça, sal v o a 
quo rcs1wita ao inventario 
administrativo, serão exer-
cidas pelos promotores de 
justiça e seus adjuntos nos 
termos em quo residem, 

-1 •• 

Accrescente-se onde convier : 

Artigo, As disrJosiçr!es do re-
gulamento <lpprovado por 
doe. n. 2.011, de 21 do abril 
do 1Uo7, serão observadas 
com as seguintes alterações, 
salvo o disposto no art. G.·, 
da lei n. 471, de 11 do se-
tembro do mesmo anuo, que 
continua em vigor. 

I. O arrolamento, do quo tra-
ta o art. 42, sr) te rã Jogar 
<ruando o valor dos hcns nuo 
e:r~oder ~o um conto do 
reis; sora . p~occssado e jul-
gado pelo JUiz municipal 

li., .As avaliações poderão ser 
!e~tus com a presença do 
JUiz no lagar da situação 
dos bens do espolio, quando 
o_ valor destes exceder de 
cmco ~antas de reis. Lei 
n. l(l:J, do 21 do julho do 1891, art. 45, 

li!. A demarcaçuo dos qui-
nhõ0s co~sistentes em tor-
ras se fara sornpro que isso for passivo!. 

Ohservaçõos 

I Iniciado na Ca~~ 
ra Jos srs. 
putados. 
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Assumpto Andam eu to 

!f7 Regula a no1neLv;ao JV. A:; dl:-:ilJO;;:i(~/it.::..: fi~ 1 G .::(: lnicü;.do nD, C.;~;L~a.~ 
de juize:l do <lit·ei- rofere o :nt .. ·J~l. :,o· a•; elo ra des ~:t;:. J)(,-
t.o p:tl'<l as C1.1mar- regul. n. 7~l7, •L ;::) de no- putados. 
cus de primeira on- voÍnbt·o do Hl31J, co tu a:J al-
trancia o contém torLIÇÕos feitas pelo doe. 11. 
outras disposiçoos. \J)íHJ, do 23 do jaueíro de 

188G. 

5.· 

Artigo. Fica approvado oro· 
gulamonto expedido por 
doc. n. 2.012, do 21 do abril 
do 1D07, com as seguintes 
altoraçoes : 

I. A~ diligoncicu do quo tra-
tam os arts. n e 48, pode-
rão ser feibs em pro.;onça 
do juiz, no logar lb ';itua-
ção do immovel, a requel'i-
monto de parte interessada, 
quando o valor do immovel 
exceder do cinco contos de 
reis, sendo as respectivas 
custas rateadas. 

II. Sendo o imroovel de va-
lor inferior a cinco contos 
de réis, o agrimensor, feita 
a diligencia de que trata o 
art. ·17, n. 2, á vista dos 
títulos, que lhe serão en-
tregues, e informações ver-
bacs das testemunhas se 
forem otrerecidas, apresen-
tará seu relatorio ao juiz que 
determinará o ponto do par-
tida. 

m. As custas não excederão 
de quinze por cento do va-
lor do immovel ; no caso 
contrario haverá rateio. 

Por custas entendem-se, para 
este fim, sómente as que são 
taxadas no respectivo regi-
mento o não as domais des-
pesas dependentes de con-
tracto das partes. 

,. 
~L ,, 
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--~----------~'----~-------------~-------------------~------------
lllO!J 

1
/ 21;, de j11l1Jo :)7,1tegnla a nomeação I 

de juiz<~.l do direito 
par·a. as comarcas 

G.·• 

do l'rimr>ira entran.- Arti;:;o. Ao es0rívão do juizr> 
ci:t o contl)'lll ou- de pllz, íntei·iiJo 011 vitalicio, 
trns <li.c;posiçG:s. qnc contur trinta 011 mais 

t~Illl03 do sorvit;o.; prcdados 
ne::;so juizo ou na ~111Jdelo
gaeia do polida, si o reque-
rer, dar(, o jui;~, tle direito 
~11ccossr>r, llcanrlo esta ohri-
p'ado n r,agar-lltc a terça 
1~arto do> rendimentos da 
oscrovnnia, no.s termos do 
art. l:Sl), da lei n. :n5, de 
l()IY), 

7 n 

A ri i uo. Os li v r os fi n ·i os, de 
no'tas dos cserivücs do juizo 
de paz, cont.inuarüo nos res-
l'ectiros cartorios, ficando 
re1ogada a ultin1a parto do 
art. 2, da !oi elo 30 de outu-
ht·o do 18:)(), 'JilO manda ro 
mottol-os para o archivo das 
Camaras Municipaes. 

8.· 

Artigo. rn,lepondcnto de mais 
noYiciado poderão ser II?· 
rneaclos para o crrgo c~O.JUJZ 
municipal os hacltarers 0~1 
direi to q 110 tiverem oxorcr-
do ant~riormcrrto o do auxi-
liar de gabinete do Procu-
rador Geral do Estado, por 
tom po ao dois armos. >> J 

Ean 2 de setembro e envia-
do á sancção, pela Carnara, 
sob n lG redigido do accor-
do com us emendas do Sc-
r,ado. 

Sanccionado 

Lei n. 40G do 11 ele sotcn1bro 
de IVO(). 

rniciado na Cama~ 
ra dos srs. De-
putados. 



Data "' o .... 
C) o a § :::: 

< %; 

1~10~ ·l do agosto. 38 

s. s.-Hl 

-145-

Assumpto Andamento Observações 

Auctoriza a constru- Hna 5 de agosto vae a im- Iniciado na CMna. 
cçào de um manso- primir-se para a ordem dos ra dos srs. De. 
leu quo guarde os trabalhos. putados. 
resto~ mortacs do 
dr .. João Pinheiro 
da Silv<~ 

Jl~tu 10, e' sem debate appro-
v<~do em primeira discussão 
e remettido á commissão de 
Finanças. 

l~tn 17, o~ ofl'ereciclo para ser 
submetb<Jo a segunda dis-
cussão, e vao a imprin:ir-se, 
acompar.hado do seg·umte 

1';\HEI_'ER 

O projecto n. :3s, <ht Camara 
dos srs. Deputados, aucto-
riza o <'Presidente do Esta-
do a adquirir, na cidade de 
Cacto', o terreno onde re-
pousam os restos mortaos 
do saudoso dr. João Pinheiro 
da Silva. ex-Presidente do 
Estado e it dispondcr a quan-
tia neccss;nia, com a cons-
trucção do mausoleu que 
guardo perpetuamente os 
restos do eminente minei-
rO>>. 

E' o modesto resgato de uma 
divida de gratidão. 

A acção do preclaro repul)li-
cano, tão cruelmente rou-
bado ao serviço da Patria, 
não pode ser aindtt devida-
mente aquilatada; ellc rei-
nou para as geraçües futuras, 
quando apo~tolou a regene-
ração dos nossus costumes 
sociacs e poli ticos o quando 
iniciou as reformas economi-
cas, quo seu espírito genial 
sabia ser a pcdr<t angular do 
ediflcio social. 
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38 Auctoriza <c con;tru- Com u, ft·ur::tiflt;:,;ií.o il:c ::tt'·.IJnkL>.r10 Jl!l. Camú-
cção do urn nntuso- obra, o sou notllo il''l 1;r'-:· :- · · · ' · r,•1 .. 1los srs. ll'->· 
leu I(UO guardo Ocl cendo na gratidão IHtcional putados. 
restos mortao:; do o então ojulgmn<·nlo da jJUD· 
dr .. João Pink:it'o toridado fant justiça ú gera-
da Silvtt, ção cootanca, pelo mno1· '" 

carinho com que houver 
guardado os restos morbes 
do grande brasileiro. 

A eommissão do Fiuan<:as e', 
pois, do lJarecer quo o pro-
jecto merece a approva'iãO 
unanime do Senado. 

Sala das commiss<>cs, 17 de 
agosto de HJ00.-P. Matta 
Machado, rolator.-A, Mttr-
tins.- Jose' Gonçalves. 

Bt~l lU, entrando em segunda 
discussão artirro 1." 0 sr 
Gomes I•'roiro &roroce a se: guntc 

A~ ar.t. l,Q- Accrescentc-so 
m-tme :- podendo despen-
der, p_ara essa fim, até a 
quantia de 30:ooo;:;ooo. 

Sala das sessões, Hl do ·trrosto 
~c lDOU,- Gomes l<'rciro. _ 
I · Matta Machado.- v l\I 
de Mello Pranco .- l?o;roi: ra Alves, 

Estando .apoiada 0 sondo pos. 
ta conJunotamcnto orn dis-
cus~:Xo, ó esta cnocrracta som 
ma~s debato 0 adiada a V'o-
taçao por falta de numero legal. 
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Auctoriza a constru- A discussão do art. 2. 0 é on- Iniciado na 'Cama-
cção de um mau- corradtt sem dolmto o pelo ra do3 srs. ·ne, 
solou quo guttrde mesmo motivo adiada <t sua putados. 
os rostos mortaes votação. 
do dr. João Pinhei-
ro da Silva. 

l~an 20, e' approvado em se-
gunda discussão e bem as-
sim a emenda ao mesmo 
oflerecida pelo sr. Gomos 
Freire. 

Adaptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
vae o projecto com a emen-
da approvada á commissão 
de Finanças. 

l~an 21, c' oíicrecido e flca 
sobre a mesa par<t ser sub-
mettido a terceira discussãO 
na sessão seguinte, sondo 
para esse fim dispensadas 
as formalidades regimontaes 
a requerimento do sr. Anto-
nio Carlos. 

l~au 2:3, o' approvapo 8em de-
bato em terceira discussão 
com a emenda já approva-
da em seo·unda c romottido 
a oommis~ito do Redaoçito. 

Ean 2-1, o' ofl'orecida c appl'O-
vada a redacçito final, sendo 
nessa mesma data devolvido 
a Camara dos srs. Deputa-
dos acompanhado da se-
guinte 

EMENJl.\ 

Substituam-se as palavras : 
quantia necossaria- pelas 
seguintes : ato' a quantia 
do trinta contos do reis 
(:31!:0 J0$000). 

J<:nt 4, do setembro e' remot-
tido, pela Camara, á sanc-
ção sob n. 20, redigido de 
accordo com as emendas do 
Senado. 

Sanccionado 

Lei n. 489, do 9 do setembro 
do lV09 
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39 Auctoriza d,,açi:io á ~m '! do agosto van a impri- Itticiado n<t Ci\Tn~ 
E:lcola Livre lle 0- mir-so pé\r<t a ordem dos tr<~- ra doJ BrJ, Dv 
dontologh\ do pr·o- balhos. puhcdo.;. dio em que a mes-
ma funcciona nes-
ta Capital. En1 10, entrando em primei-

ra discussão o' esta encer-
rada som delmte e proce-
dendo-se a votação o' o pro-
j ccto rejeitado. 

O sr. Camillo de Brito re•tuer 
re~tillcaç1ío da votação. 

Dol>Oi~ de algumas ohsorva-
ções dos srs. Antonio Car-
la:> e Mello Franco o' appro. 
vado o requerimento. 

Sn~mcttido a votos o projccto 
o app_rovado o r<'mettido ás 
comnns~õos de Finar>ças e 
I~lstrucç'lo Pu h li c a a rcq ne-
runento do sr. Antonio Car-los. 

1~!11 1~, ?' ofl'orccirlo, o vae a 
rmpr!mrr-so, para ser suh-
In;,ttrrlo a :?.• di s cus sã o 
l\Companhndo do seguinto 

A's. comrnissõcs reunidas do 
I<'1!1anças o Instrucçào p

11
_ 

hlrca f?~ l>rcs~nto 0 proje-
cto n .. J~, d_a C~nnara,j;í v

0
• 

ta,do ~m pruncrra discus~ão 
Jldo Senado, auctorizaw!() 

0 governo a ützer doa~'ío :, 
Escola Livro de OdontoJ~,.i~ 
do ,Jlr~dio Cnt 'JUo a rnol~l~ 
c,sta Illsta\la,Ja, á rua dos 
G.ttraycurus, n. 2Gr;, nesta c,,_ pr ai. ' 

As. connnissõos reunidas eon-Sidorando : ' 

que o predio o' do pequeno 
valor e _não está orn pre<>ado 
no serviço do Estado ; "' 
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<; de a~osto 39 Auctoriza doaçilo á (fUO se presta ao serviço da Iniciado na Cama-
Escoht Livre do 0- Escola por ter sido molho- ra do.'l sr:;, Dc-
dontologia do pro- rat!o por conta dclla; putados. 
dio om quo a mes-
ma funcciona ne.s-
ht Capital. 

quo a Escola presta bons ser-
viços o melhores poderá 
prestar na espccic a q ne se 
dedica ; são do parecer que 
o projecto n. 3;J merece ap-
provaçilo do Snnado, flcando 
estabelecido quo o prc<lio 
rcvcrtm·á ao patrimonio do 
Estado, no caso de extinc-
ção da Escola Livre de Odon-
tologia. 

Sala das rommissfíes, 18 de 
a~osto de 1\JOU.-:tllatb Ma-
c!Jado. -Gomes Freire. -
Jose' Gonçal\'cs.- Camillo 
de Brito.-Nune., Coelho. 

1~111 20, entra om segunda 
dJS('~Jssão, por artigos suc-
cossJvos. 

Ao art. 1. 0 o sr .. Jose' Gonçal· 
vcs fundamenta c oll'crece a 
scguinto 

J.:~IEND.\ 

Onde convier: 

~Fica cgnalmente anctorizado 
o Presidente (To Estado a 
doar ii. Camara l\Iunicipal de 
ltaúna o prodio qne esta, 
em 1D02, doára ao Estado, 
pam nt~llo fnnccionarcm as 
escolas primarias. 

Sala (las scss<Jeil, 20 do agosto 
de lUOD.-Josii. Gonçal vos, 

Apoiada c posüt conjuncta-
mcnt.e em discussão, o' esta 
encerrada. depois do algu-
mas conw1oraçõos do sr. 
Antonio Carlos, -
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Assumpto Andamento <Jbservações 

Auctoriza doação á Procedendo-se a votaçiío drJ lnkiado n<t Cama-
Escola Livro de 0- art. 1.'', e' o rncômo appro- ra dos srs, Do· 
dontologia do pre- vado c hem assim a cmcn· puk~dos, 
dio em que a mos- da. 
ma funcciona nes-
ta Capital. 

Os artigos 2.Q e :3.'1 são succofl-
sivamentc approvados sem 
delmtc. 

Adoptado em segunda para 
passar á 3.• discussão, vac o 
projecto com a emenda ap-
provada á commissão de Fi-
nanças. 

1~111 21, c • ofl'orccido c ilca 
sobre a mesa para ser sub-
mcttido a :J.• discussão na 
sessão seguintl', sendo para 
osso fim dispensadas as for-
malidades rcgimontacs, a 
requerimento do sr .. Toso' 
Gonçalves acompanhado do 
seguinte 

A commissão do Finanças ofl'c-
rece, para ser suhmcttido á 
terceira discussão, a propo-
sição n. 3~). na qual se au-
ctoriza a doação de um pro-

l dio á Escola Livre do Odon-
' tologia. 
I 
I 
i 
' 
A este projccto foi apresen-

tada a seguinte emenda que 
mereceu tambem a appro-
vação do Senado, por occa-
sião da segunda : 
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Assnmpto Andamento Obscrvaçõeg 

Auctoriza drxtçüo ft '!. Fica o Pre~idcnl<J do Est;ulo Iniciado na Cama-
Escola Livro de 0- o:.rualmcr1 te audorizado a r a dos srs, Do-
dontologia do pro- doar a C:11nara Munidpal de putados. 
dio em quo <t me:;. Itaúna o predio quo esta, 
Iilll func~;iona n~ota em 1U02, do:ua ao lD5 ta do, 
Capital. para nollo funccionarom as 

escolas publicas. >> 

Sala das Commissrios, 21 de 
agosto do 1\JO~l.-.Jose' Gon-
çalves. -M<cl.ta Machado.-
Levindo Lopes. -Antonio 
Martins. 

E1n 23, o' approvado som 
debato em terceira discus-
são com a emenda já appro-
vada om segunda, e remet-
tido l\ commisoão do Rodtt· 
cção. 

l~n• 21, e' ofl"orecida o appro-
vada a redacção final, sendo 
nessa mesma data devolvido 
:"t Camara dos srs. Deputa-
dos acompanhado da se-
guinte 

Accrescentc-se onde convier : 
Art. ..• Fica o Presidente do 

Estado ogualmonto aucto-
rizado a doar ú Camara 
Municipal de Itaúna o pre-
dio por esta doado' ao Es-
tado . em 1!.102, para nelle 
funcc10narem escolas publi-
cas, 

Em ·1 de setembro o' remet-
tido, pela Camara, á sanc-
ção soh n. 21, redigido de 
accordo com a~ emendas do 
Senado. 

Sanccionado 

Lei n, ·!U·I, de ll de setembro 
de 1909 



-152-

Data "' Assurnpto Andamento Ubservaçõe~ o ... 
o ~ 

~ s -
~ ::J 
~ f'; -

l!JOD G de agosto ·lO Auctoriza concessão E1n 7 c~c ago3to v ao a im- Iniciado na Can.""l.~~ 
de licença a divcr- primir-so P<tra a ordem dos ra dos srs. De-
sos scrvcn tua rios trabalhos. pulados. 
de justiça. 

Ban 10, ó sem dcha te appro-
vado em primeira discussão 
em cscru tini o secreto por 
12 votos contra um c ro-
mottidr> ú commissi1o do Jus-
tiça o Legislar,:ão. 

Ent :tO ó ofl'erccido, o vae a 
imprimir-se para ser sub-
mettido a segunda discus-
são. 

E•n 23, entra em discussão 
por artigos snccessiYos. 

Ao art. I: o sr. Jose' Gonçal-
ves oJI'erece as seguintes 

E~IE:\llA'> 

I.~~ 

Accrcscen te-se : 

G. • A Francisco Assis Castro 
escrivão do judicial o nota~ 
do termo do I'iranga, dois 
annos do licença, para tra-
tar do negocios, 

2,• 

7,"' A d. Eulina AIYCS dos 
Reis, professora da cadeira 
do sexo feminino do Jcqui-
tibá, município do Se to La-
goas, um UlUlO do licença 
com metade dos vencimen-

~-· 
tos, para tratar de saudo. 
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Andamento Observaçõe:~ 

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

3.• 

Accrescento-se no fim do n. 
2: -<<a contar de 1." de 
julho deste anno. » 

Sab das sessões, 23 tle agosto 
do 1\JO\J.- Jose' Gonç<\!Yes. 

4.· 

Onde convier: 

Artigo... Na concessão do 
licenças ro muno ra das ou 
não, observar-se-á a lei n. 
307, de 13 de agosto do 
1\JOI. 

Sala das sessões, 23 do agos-
to de 1\JO\J,- Jose' Gonçal-
ves.- Antonio Martins. 

Apoiadas e om discussão ó 
esta encerrada depois de al-
gumas considerações do sr. 
Mello Franco. 

Procedendo-se á votação do 
art. l,'l em escrutinio se-
creto são recolhidas H ce-
dulas e é o mesmo appro-
vado por egual numero de 
votos. 

Iniciado na Cama• 
ra dos ars. De~ 
putados. 

) 
i 

~' 
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1~09 6 de ,agosto 40 Auctoriza concessão Procedendo-se a votaçlto da Iniciado na C11.ma-
de licença a diver- primeira e segnuda omen- ra dos srs. De-
sos serventuarlos das, em escrutinio secreto, putados. 
de justiça. são recolhidas 13 cedulas o 

s1to as mesmas app.rovadas 
f. o r egual numero de vo-
os. 

: As demais emendas são tam-
bem approvadas. 

~ 

.. 
' o art. 2,0 é approvado 5em 
t debate. 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira discus.slto, 
vac o projccto com as cmen-
das ~provadas á commis-
são e Justiça c Legisla· 
ção. 

Ean 21, é otlerccido, e vae a 
imprimir-se,par,t sersubmet· 
tido à terceira discussão 
acompanhado do seguinte 

[ ~fj 
PAHEr;EJt 

A commi~são de Justiça o Lo-
gislação a quo foi presente 
o projecto n. 40, da Camara 
dos srs. Deputados, conce-- dendo licença a diversos 
serventuarios de Justiç~ já 
approvado em segunda is-
cussão, e' de parecer quo 
seja submettido á terceira, 
c o n j u n c tamente com as 
emendas assim redigid<\s : 

l,• 

Accrescente-se : 

6.• A Francisco Assis Castro, 
escrivão do judicial e notas 
do termo de Piran!!a, dois 
annos do licença, para tra-
tar de negocios. 
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Assumpto Andamento Observações 

·10 Auctoriza concessão 7 .• A d. Eulina Alves dos Iniciado na Cama. 
de licença a divcr- Reis, professora da cadeira ra dos srs. De. 
sos servcntuarios do sexo feminino de Jequi- putados. 
de justiça. tibá, município do Sete La-

goas, um anno de licença 
com metade dos vencimen· 
to•, para tratar de saude. 

2.· 

Accrescen te-se no flm do n. 
2-•a contar de 1." de julho 
deste anno. 

:3 • 

Onde convier : 

Art ••• Na concessão de licen-
ças remuneradas ou não, 
ohservar-se-á a lei n. 307, 
de 13 de agosto de 1901, 

Sala das cornmissnes, 24 de 
agosto de 191\~l.-Camillo de 
llrito.-Gomes I<'rcire. 

l~an 26, entrando em terceira 
discussão, o sr. Nuno Mello 
pela commissão de Requeri-
mentos dil Partes ofl'ercce 
a Heguinte 

Accrescente-se onde convier: 
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100~ 6 do agosto ·10 Auctoriza concessão Artioo E' ""ualrnento o "0- lnicü\do na Cama de licença a di ver- vc~n~ aucto;izado a · cor:cc- rn. dos srs. Do sos servcn tu;\rios dor um anno do licenç;t com putados, de justiç<l. o respectivo ordenado á pro-

fessora d, 1\Iarin l'vlagdalcna 
Sart.v, do grupo e3colar da 
cidade de Lavras, c dois an-
nos scrn vencimentos ú pro-
fcssora d, Francisca Ame-
lia de Castro ~ovos, da pri-
meira cadeira do sexo mas-
culino do 'rlleopllilo Ottoni. 

Sala das sessões, 2G de agosto 
do 1U00.-Nnno l\Icllo.- I<'er-
reira Alves.-Itocha Lagoa. 

Estando apoiada, c sendo pos-
ta conjunctamcntc em dis-
cussão o sr. Josó Gonçalves 
fundamenta c oil'ereco a se-
guinte 

SUll-E~IE:'llJA 

Na concessão de licenças, rc-
muncradas ou não, o govcr-
no observará a lei n. 31J7, 
de 1:3 de agosto do 1001. 

Sala das sessões, 26 agosto do 
1000.-Joso' Gonçalves. 

Apoiada c posta conjuncta-
mente om discussão, ó esta 
encerrada sem mais debate. 

Prl~ccdendo-se á votação da 
emenda, em oscrutinio se-
ereto, são recol!tidaH 13 co-
dulas o e a mesma approva-
da por 12 votos contra um. 

Procedendo-se á votaçito da 
sub-emenda, é a mesm<\ ap-
provada. 
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Assumpto Andamento Observações 

·10 [ Auctoriza conces.siío 
do licença a diver-
sos scrventuarios 
de justiçn. 

Procedendo-se ú voiação d) Iniciado na Cama 
pro jec to, colljunçtamenie ra dos srs. De 
com as emendas j:1 ap)JI'O- i pubdos, 
v a das om segunda discussão, 

1

. 
em escrutínio secreto, siío 
recolhidas 13 ce<lulas c é o 
mesmo approvatlo por 12 
votos contra um. 

Adoptado em terceira discus-
sflo, vae o proj~c to com as 
emendas appt·ovarlas á com-
missüo do I ~cdacçüo. 

~~tu 27, e onorccitla e appro 1 
vada a rodacçiío Jinal, sendo I 
nessa mesma data dovolvi-
dv {, Camara dos srs, Depu-\ 
t.ado~ acom]>:tnhado das so-
gnm te,; \ 

Emci\lHS 

1 

Ao art. 1, n. 2: 

• Accrcscente-se no Jim: a con-1 
tar do l.'J de julho do cor-
rente armo. 

2 

Ao twt. L'', n. '': 

Supprima-so a palavra «final-
mente e accro~cente-so: 

G. A Francisco Assis Castro, 
escrivão do judicial c notas 
do termo do Piranga, dois 
annos do licença pt\ra tratar 
do nogocios.. · 
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Assumpto Andamento Obscrvaçõc:~ 

Auctoriza concessão 7. A' d. Eulina Alves dos Iniciado na Cama 
de licença a diver· ltcis, professora da cadeira ra dos srs. no 
sas scrvcntuarios do sexo feminino de .Jcqui- putados. 
de justiça. tibá, munlcipio de Sete La-

goas, um anno de licença 
com metade dos vencimen-
tos, para tratar de saudc. 

Accresccnte-se : 

Artigo. E' o<>ualmente o Pre-
sidente do Estado auctoriza-
do a conceder um anno de 
licença com o respectivo or-
denado á d. Maria Magda· 
lona Sarty, professora do 
grupo escolar da cidade de 
Lavras, e dois annos sem 
vencimentos á d. Francisca 
Amelia de Castro Noves, 
professora da primeira ca-
deira do sexo masculino da 
cidade de Theophilo Ottoni. 

4 

Accroscente-se onde convier: 

Artigo. Na concessão de licen-
ças remuneradas ou não, o 
governo observará a lei n. 
<J07, de 13 de agosto do UJOl. 

Elll 6 do setembro, é remot-
tido, pela Camara, á sancç1ío, 
sob n. 21, 

Sanccionado 

Lei n. 491, de \l de setembro 
de HJ09 
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1909 9 de ;tgosto ·H Auctoriza o governo E1n V de agosto vae a impri- Iniciado na Cama 
a mandar abonar mir-se para a ordem dos r a dos srs. De 
ao fiscal das ren- trabalhos. putados. 
das internas do 
Esta do, Arthur 
Ferreira da Cunha, 
diversas quantias 

Ent ll, o' sem debate appro-~uo reduzem o seu 
a canco. vado em trimoira discussão, 

em escru inio secreto, por 
14 votos e remettido á Com-
n:issão de Finança• que 
obtendo urgencia, o oflerec~ 
para 2. • discussão. 

Fica sobre a mesa para a or-
dom dos trabalhos, sendo 
dispensadas as formalidades 
regimentaes a rc~uerimento 
do sr. Pedro Ma ta. 

E na 12, entra em segunda 
d_iscussão por artigos suecos-
SIVas. 

O artigo 1.'' c' approvado sem 
I debate em escrutinio sccrc-

to por U votos, numero este 
egual ao de ccdulas reco-
lhidas. 

Os artigos 2.'' c 3. 0 são suecos-
sivamente approvados sem 
debate. 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
fica o projccto sobro a mesa 
rara entrar na ordem dos 
rabalhos da sessão seguiu-

te, sendo para esse fim dis-
pensado o intcrsticio regi-
mental a requerimento do 
sr. Antonio Martins. 

Ena 13, entralldo em torcei-
ra discussão o sr. José Gon-
çalves, pela Commi~são do 
Finanças, justifica e ofl'c-
roce a seguinte 
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----t9oo I P de agosto 
Auctoriza o govcrn~~ 

Ini cin<lo !UI c 
4l 

);~!E~Jü a nnmdar abonar 
mar<t dos srs ao 1iscal das rendas 
Deputados. internas do gstado, 

Arthur Ferreira da 
Cu nha, di ver sas 
quantias que redu- On de convier : zcm o seu alcance. 

a-

Artigo. Fica cgualmcn to o ' 
governo do Eslado aur:tori-
zado a restituir ao cidadão 
João Ernesto Fórrcira Pires, 
<~judantc do dircctor da Ro-
ccbe<loria do Minas, a quan-I tia de !l80>SOOO, quo recebeu 
em no tas ta lsas. i 

(S. lt.) 

Sab das sessões, 1.3 de agosto 
de l!JW.-Joso' Gonçalve~.-
Pedro Matta.-Antonio Car-los, 

I 

Estando apoiada o sendo pos-
ta. conjun~tamente em dis-
cussao, . e e;;ta encerrada 
scm-mms debato. 

Procedendo-se á vota~~ão da 
emenda em escrutínio sccre-
to, são recolhidas lG cedu-
las e _ó a mesma approvada 
Por 1:, votos contr,\ um. 

Procedendo-se ú votação 
do Projecto em escrutínio 
se-ereto são recolhidas 16 
CC-dulas o ó o mesmo appro 
v a-fo por cgual numero do v o-dos o rcmcttiuo :'t commiss ão o Rcdacçao. 
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1009 I ü de agosto .n Auctoriza o governo Em 18, e' ollerecida e appro - Iniciado na Caro 

I 
a rnan(lar abonar vada a redacção final, sendo ra dos srs. D 
ao fiscal das ren- ness:J. mesma data devolvido putado~ .. 
das in ternas do Es- á Camara dos srs. Deputa-
tado, Arthur For- dos acompanhado da seguin-
roira da Cunhu, di- te 
versas quantias que 
reduzem o seu a!-
cance. 

1-:)IENDA 

Accrescentc-se onde convier: 

Artigv. Fica egualmente o 
governo auctorizado a rcs-
tituir a João Ernesto For-
reira Pires, ajudante do di-
rector da Recebedoria de 
Minas, a quantia de novo-
centos e oitenta mil réis 
(980::<000), quo recebeu em 
notas falsas. 

l~tn 2 de setembro e' remet-
tido, pela Camara, a sane 
ção, sob n. 15, redigido de 
accordo com as emendas 
do Senado. 

Não tendo sido sanccionado 
pelo Presidente do Estado 
no prazo constitucional foi 
promulgado pelo Presidente 
do Congresso. 

Lei n. 511, do 11 de outubro 
do 190() 

s. s.-21 
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o Assumpto And,\mcnto ... o c:> >:l s >:l ::: < z -19(J<J 11 de agosto 42 Auctoriza a abertu- E an 12 de agosto, vao a im· In iciado na C<tnla ra de diversos cre- rrimir-se para a ordem dos r a dos srs • De ditos extraordina- rahalhos, putados. ' rios e supplements-
res, 

EntH, e' approvado, sem de-
bate, em primeira discussão 
e remettido a commissão de 
Finanças. 

Ent lG, e' otrerecido para se-
gunda discussão, e vae a 
imprimir-se, acompanhado 
do seguinte 

P.\R ECER 

A' ~ommissão de Finanças do 
~cnado foi remettido 0 pro-
Jecto n. 42, vindo da Cama-
ra dos srs, Deputados no 
qual se concedem ao go~cr-
no do Estado crcditos divcr-
sos para occorrcr a despe-
~as de natureza tamhcm di-versas, 

A comrnissão examinou com 
o devid_o. cnidado, 0 proje-
cto SUJeito ao seu exame 
e se convenceu da necessi-
dad? dos c:editos nollc abor-
tos • 0 assim vom emittir o 
sou parecer favoravol, de-
chwand!! ao Senado Mineiro 
~llle o dito projecto merece 
,1 ~>na approvação, 

Por 3ua Vez, a commissão 
apresenta duas emendas 
q~w se justificam ~elo sim: 
P os enunciado do las. 
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l\J09 11 do agosto 42 Auctoriza a alJertura São estas: Iniciado na Cama· 
de diversos credi- ra dos srs. De· 
tos extraordinnrios putados. 
e supplementares. I 

Accroscente-se ao art. 1,0:-
« 6 - Um credito supple-
montar de 146:455$30,1 para 
occorrer á deflciencia da 
verba- «<mprensa O!Iicial» 
no exercicio corrente.» 

li 

Ao mesmo art. 1. • accroscen-
te-se: « 7,0 - Um credito 
especial de 300:000$000 á Se-
crotaria do Interior para 
occorrer á despesas com a 
construcção nesta Capital, 
do Palacio da Justiça. 

Sala das commissões, 16 de 
agosto de 11)09,- José Gon-
çalves.-Antonio Martins.-
P. Matta Machado. 

E1n 18, entra em segunda 
discussão por artigos sue-
cessivos. 

O art. 1." e' approvado sem 
debate com as emendas ao 
mesmo oílerecidas 

Os nrts. 2. 0, 3.0 e 4.0 são sue-
ccssivamente a p pro v a dos 
sem debato. 

Adoptado em segunda para 
pas~ar á terceira discussãa, 
v ao o projectQ com as emen-
das approvadas a commis-
são de Finanças. 

I 
B•u 19, e' oflerecido e vae a 

imprimir-se para ser submet-
tido a terceira discussão. 
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100~ ll de ago1to 42 At tctoriza a abertura E1 u 21, o' apftrovado sem de- In iciado na Cama· de di versos crcdi tos bate em erccira discus- ra dos srs. Do cxtraordinarios c silo conjunctamcnte com as putados. supplomentares, emendas da commissão de 
Finanças e remettido á de 
Itcdacçilo. 

En1 23, e' oflerecida e appro-
vada a redacção final. 

En1 21, e' devolvido á Ca-
mara acompanhado das se-guintes 

E)lENDAS 

1,• 

Accrescente-so no fim do art. 1 Q. 

6. Um supplementar do .•. ,. 
UG:I65$:l04, para occorror á 
deflcioncia da verba « Im-
prensa OJiicial », no exerci-cio corrente. 

2.• 

Accresccn te-se no fim do mos-
mo artigo: 

1. Um especial de :lOO:OOIJ8 á 
Secretana do Interior, par<t 
occorrer <\ despe3a com a 
cons~ruc9ão ne3ta Capital 
do Palac1o da .Justiça. 

E~ ü de setembro o' remet-
b~o, pela Çarnara, á san-
cç<to, sob n. 28, redi<>ido do 
accordo com as emo~d·ts do Senado, ' . 

Sancciouado 

Loi n, 
·10:> do n de setotnh r o de l:JO:> 
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Assumpto Andamento Observações 

,13 Fixa a força publica Etn 12 de agosto vae a im- Iniciado na Cama-
do Estado para o primir-se para a ordem dos ra dos srs. Da-
exercício de H• lO, tralhos. putados. 

En1 14, o' approvado, sem 
debate em primeira discus-
são e remettido à Cornmis-
si\o de Força Pub!Jca. 

E•n 17, é ofl'erecido, o vae a 
imprimir-se para ser sub-
mettido a segunda discus-
são acompanhado do seguin-
te 

A commissão do Força Publi-
ca, a que foi presente o pro-
jccto n. 4:3, da Carm1ra dos 
srs Depu ta dos, fixando a 
força publica do Estado para 
o exorcieio do HJIO, já ap-
provado pelo Senado em pri 
meira discussão, e' do pare-
cer quo seja o mesmo sub-
mettido á sPg-unda discus-
são o appr·ovado com a se· 
guinto emenda : 

Art. 3. 0 Em vc?: de-Em ca-
sos oxtraordinarios o pes-
soal da força - diga-se : -
O pessoal da força, sem pro 
que o governo julgar neces-
sario, - o mais como está. 

Sala das commissücs, 17 de 
agosto do IUOIJ. - Baptista 
de J\Iello. - V • .i\I. do Mello 
Fn1nco.- Antonio Martins. 

· En1 20, entra em segunda 
discussão, por artigos suc-
cessivos. 

Os arts. 1.'' o 2.'' são succcs-
sivamonte approvados som 
debato. 
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1909 11 de agosto 43 Fi xa a força publica O art. 3.0 e' tambem appro- In iciado na Cam do Estado para o vado zem debate, com a ra dos srs. De exercicio de uno. emenda ao mesmo ofi'erecida putados. pela commissão de Força 
Publica. 

a· 

O art. 4,o e• tambem appro-vados em debate. 

Entra em discussão o art. 5, •. 

O sr. Baptista do Mello, pela 
commissão do Porça Puhli-
ca offoreco as seguintes 

lê) lENDAS 

1.• 

Ao art. 5.'' Antes da lettra-
(/ -' accrescente-se : r I 

2.• 

Accrescente-se onde ctnvier: 

A~tif.o • O goYerno, q uan do J u gar necessario, pode rú. enca~re~ar a um hachar el em dirOito de exercer,ju n-to aos batalhões com so de ft,ra. da Ca'tital, o car o 
de audi~or da rigMa llollci ai, mediante a gratificação de I duzentos mil reis mensa os. 
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Assnmpto 

43 Fixa a força publica 
do Estado para o 
exercício de lVIO. 

Andamento 

3." 

Artigo. A guarda civica da 
Capital do Estado e' fixada 
em cincoenta homens de pri· 
meira classe com os venci-
mentos mensaes de cento c 
vinte mil reis e setenta do 
segunda com os vencimen-
tos mensaes de cem mil reis, 
sob as ordens de um inspe-
ctor com os vencimentos de 
trezentos c cincoenta mil 
rói• mensaes e um adjunto 
do inspector com os de du-
zentos mil reis tambem 
mensaes, revogados nesta 
parte o art. 3. 0 da lei n. 
380, de 27 de agosto de 1901, 
e o§ 2.0 do mesmo artigo. 

4,• 

Substitua-se a lettra f da ta-
beBa, pelo seguinte : Ajuda 
do custo a offlciaes, ú razão 
do ·1$000 diarios, quando em 
commissão fóra da sede dos 
batalhões. 

Sala das commissõe8, 20 do 
!,!gosto de 1900.-Baptista de 
.Mello. - V. M. do Mello 
Franco.-Antonio Martins. 

Estando apoiadas o sendo pos-
tas conjunctamente em dis-
cussão, o' esta encerrada 
som mais debato, sendo !\p· 
provados o art, 5. • e as 
emendas. 

O art. G. • o a tal)ella são ap· 
provados sem debate. 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs, De-
putados. 
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-1909 11 de agosto ·13 Fixa. a força publica Ad optado em segunda para In iciado na Cama do Estado para o passar á ÜJrcei1a disr~ussi1o, ra dos srs. De exercicio de 1!110. · vae o projccto con~ as emc_n. putados. das approvadas a comm1s-
suo do Força Publica. 

Enl n, c' otl'erccido para ser 
sulnncttido a terceira dis-
cussilo acompanhado do se-guinte 

I'AHEGE!t 

A cornmissão de Força Publi-
ca, a quo foi presente o pro-
jecto n. ·1:3, rla Camara dos . 
srs. Deputados, fixando a 
força publica do Estado para 
o exercicio de 1910, e' de 
parecer que seja o mesmo 
submettido ú terceira dis-
cussão com as seguintes 
emendasja appravadas pelo 
Senado, em segunda discus-são. 

1.1' 

Ao art. 3. 9-Em vez de-Em casos extraordinarios o pes-
soai da força-di<>a·se-0 
pessoal da força,"' sempre 
que o governo julgar neces-
sario (o mais como está). 

2,• 

Ao art. 5: - Antes da lettra 
- g- accrescenta-se- r: 

3.• 

! Accrcscente-se onde convier : 

A~tigo,.. O governo, quando . 
JUlgar necessm·io, poderá 
encar.ref:(ar a um bacharel 
em. d1re1to rio exercer, jnn-
to aos batalhões com série 
~ór<l: da Capital, o cargo de 

I •llHh!or da llr1gada Policial. 
mediante a gratitleaçào de 
du:~cntos mil reis men~aes. 
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. J;J Fixa a !orç~ publica 
do Estado para o 
exercício de l~JlO. 

Andamento 

4.• 

Artigo... A guarda civica da 
Capital do Estado é fixada 
em cincoenta homens, de 
primeira classe, com os ven-
cimentos mensaes de cento 
c vinte mil réis, e setenta 
de segunda com os venci-
mentos mcnsaes de cem mil 

·reis sob as ordens de um 
inspector, com os venci-
mentos de tresentos e cin-
coenta mil réis mensacs, e 
um adjuncto do inspector 
com os uc duzentos mil réis 
1ambem mensaes, I'OI'ogauo~ 
nesta parte o art. <l. • da 101 
n. 380, de 27 de agosto de 
1\JO!, e o § 2. • do mesmo 
artigo. 

Su1Js1itua-se a lcttra- f-
da. tahclla pela seguinte : 

Ajuda de custo a officiaes, á 
razão de quatro mil réis 
diarios, quando em com-
missão fóra da séde dos 
batalhões. 

Sala das commissões, 2::l de 
agosto de 100\J.- A. Mar-
tins. - V. l\1. de Mello 
Franco. 

A requerimento do n. Anto-
nio Martins são dispensadas 
as formalidades regimentaes 
afim de ser submettido a dis-
cu~são na scssllo seguinte 

l~au 2·1, ó approvado sem 
debate, em terceira discus-
são, com as emendas já ap· 
provadas em segunda, e re-
mettido á commissão de Re-
dacção. 

Em 2::>, e' oll'erccido o a p-
provada a rodacçào final 
séndo nessa da ta devolvido 
á Camara dos srs. Deputa-
dos acompanhado das se-
guintes 

,Iniciado na C<~ma • 
ra dos srs. De ... 
putados. 
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Assumpto Andamento 

l 

Fixa a força publicJ

1 

do Estado para o 
exercício de 1010. 

I.· 

Ao art. 3.'' - Em ve~ do --
Em casos extraordinarios o 
pessoal da força - diga-se : 
- O pessoal da força, sem-
pro quo o governo julgar 
necossario (o mais como está 
no artigo.,, 

2." 

Ao art. 5. 0 - Antes da lettra 
U- Accrcscente-so:- I•'. 

Accresccntc-sc onde convier: 

Artigo... O governo, quando 
julgar neccssario, poderá 
encarregar a urn bacharel 
em direito de exercer, jun-
to aos batalhões com sóde 
fóra da Capital, o cargo de 
auditor da Brigada Policial 
mediante a. gra~ificaçuo d~ 
duzentos mil ro1s mens<tes. 

Accrcscentc-sc onde convier : 

Artig9. • • A guarda civil da 
Capital do gstado será com-
posta do conto e vinte guar-
da~, sondo cincoenta do pri-
meira classé o ;;etenta de so-
gun~a,, de llll! inspector 0 de 
um ,tdJU!J.to com os seguin-
tes vencimentos mensacs. 

Observaç<)cs 

-
Iniciado na Cama· 

r a dos srs. De-
putados. 
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l!lü!J ll de a~:o>to .j:) Fixa a força publica Guarda de primeira classe: Iniciado na Cama· 
do Estado para o 120$000. ra dos srs. De· 
exerci cio de lDlO. putados. 

Guarda de 
100$000. 

segunda classe: 

Inspector 350$000. 

' 
I 

Adjuncto 200$000, 

Os guardas servirão sob as or-
dens do inspector, ficando 
reVO"ados o art. 3.' e o § 
2. • <f o mesmo artigo da lei 
n. 380, de 27 de ago!to de 
1904, 

5 • 

Substitua-se: o dispositivo da 
lettra - F- da tabella pelo 
seguinte: 

Ajuda de custo a ofliciaes, a 
~ão de 4$000 diarios, quan-
do em commissão fóra dn 
se'de dos bablhões. 

E•n G de setembro o' remet-
tido, pela Camarn, á san· 
C<;ão sob n. 22, redigido de 
accordo com as emendas do 
Senado. 

,, 

Sanccionado 

Lei Do ·190, de !J de setembro 
l!JO!J 
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Dat'" 

Wú!i , 1-1 de agosto 

Assumpto 
Andamento Ohservaç1íes 

H Fixa a taxa de im- l~•u l•) de agosto estando im- Iniciado dn~ 
postos so hrc a ex- pressa e distribuído fica so- mar a 

0 poftação de aln·uns lJre a Mesa para a ordem Deputados. 
artigos, " dos trab<\lhos. 

l~1u 17, o' som debato encer-
rada a primeira discussão o 
adiada a votação por falta 
de numero legal, 

Etu 18 e' approvado em pri-
meira discussão e romettido 
a commissão de Finanças. 

l~nt lU, o' ofi'erecido para ser 
suhmottido a segunda dis-
cussão, e vao a imprimir, 
acompanhado do seguinte 

A commissão do Finanças re-
cebeu o examinou a propo-
sição de lei n. ·11, vinda da 
Camara dos srs. Deputados, 
ja approvada em primeira 
discussão pelo Senado. 

Trata-se no referido projecto 
excepçilo foita de duas d~ 
suas disposições, do ensaiar 
!J-O K~tado a cobrança dos 
Impostos do exportação por 
uma taxa fixa, o não, como 
acontece actualmonto em 
quo taos impostos são 'arre-
cadarlos do accordo com a 
pauta organizada monsal-
ll,J:ente pele Sccrolaria das hnanças. 

O projecto, vô-so desde lo·~o 
envolve roducç1'ío de roc"'oi: 
t~, mas, como se trata do ar-
hgos do ~cnor importancia, 
a rcducçao não tdrecta do 
modo apreciavol a receita 
d_o gs~ado, e tem como jus-
hflcahva hcneflciar a pro-
d~1CÇ1'ío,concorrontlo por esta 
forma para o nosso reergui. 
monto ecoll<Jrnico. 
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Assumplo Andamento Observações 

I 
Fixa a taxa de im- A commissão c' pois, do pare- Iniciado na Cama-

postos sobro a ex- cer que o projecto seja ap- ra dos srs. DD-
portação de alguns provado. pulados. 
artigos. 

Sala das commissões, 1\l de 
agosto de l!JOU.- Jose' Gon-
çalvcs.-P. l\latta Machado. 
-Antonio Martins. 

l<:na 21, entra em segunda 
discussão por artigos suc-
cessivos. 

O art. 1.0 e' approvado sem 
debate. 

I O art. 2." depois de ter o sr. 
Antonis Carlos declarado 

1 ser o mesmo inutil por já 
estar consignado em lei e' 
rejeitado. 

Os arts s.o, 4." o 5.0 são succcs-
sivamcnto approvados selll 
debate. 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
lica o projecto sobre a M~sa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos depois de findo o 
interstício regimental. 

Ent 24, entrando em terceira 
discussão o sr. Antonio Car-
los fundamenta c oJI'erece a 
seguiu te 

KllENDA 

Ao art. 1.0
• 

Supprimam-se, no art. 1. '\as 
lcttras d o e. 

Sala das sessões, 2·1 de agosto 
de lü09.- A. Carlo3, 

Apoiada e conjunctamente em 
discussão, e' esta encerrada 
sem mais debate. 
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Assumpto Andamento Observaç1íes 

Fixa a taxa de im- Procedendo-se á votação da Tniciado n<~. 
postos ~obre a ex- emenda, ó a mesma appro- mara dos 
portação de alguns vada e bem assim o Jlroje- Deputados. 
artigos. cto que, depois d" a opta-

do em terceira discussilo, é 
remettido á. commis!ão de 
Itedacção, 

E•n 25 e' otlerecida e appro-
vada a redacção flnal ~endo 
nessa mesma data devolvi-
do á Camara dos srs. Depu-
tados acompanhado de se-guintes 

E~IENllAS 

1,• 

Ao art. L• Supprimam-se os 
dispositivos das lettras D e I~. 

2.• 

Ao art. 2. • Supprima-se. 

~~~~· :3 de setembro e' remet-
tJdo á. sancçn:o, pela Cama-
ra, sob n. 1\J, redi<>ido de 
<~CI~Ol'dO COm !\S emondas do Senado. 

Sanccionado 

Lei n, 4\J3, de 11 de setembro 
de 190\l 

c a 
srs 
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Assumpto Andamento Observaç:i')e:l' 

45 Orça a'receita e fixJErn 1G de agosto estando im-IIniciado na Cama-
a despesa do Esta-

1
1 pressa e diistribuido · fica ra dov srs. De-

do para o exerci- sobre a mesa para a ordem putados. 
cio de 1910. dos trabalhos. 

Em 17, depois de longo de-
bate, em que tomam parte 
os srs. Camillo de Brito, 
Jose' Gonçalves e Pedro 
Matta, fica a discussão en-
cerrada e adiada a votação 
por ütlta do numero legal. 

Eut 18, e' approvado em pri-
meira di3cnssão c rcmcttido 
{t commissão de Finanças. 

E'n1 21, o' o!fcrecido para 
ser submettido á segunda 
discussão acompanhado do 
seguinte 

PAH.Ef)Elt 

A c o n1 missão de Finanças 
apresenta para segunda dis-
cussão a proposição n. c15, 
vinda da Camara dos srs. 
Deputados, que orr;a a re-
ceita e Jlxa a despesa para 
o exercício de HHO. 

Pondera a Commissao que, no 
orçamento quo o poder le-
"islativo decretar para o pro-
~imo oxercicio, não se deve 
perder de vi$tlt estes dois 
pontos capitaos: calcular-se 
a receita de modo que esta, 
na arrecadação, não fique 
aquem das previsões orça-
montarias, como tem acon-
tecido ultimamente, e man-
ter-se na decretação das 
despesas severo regimen de 
economias. 
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Assumpto Andamento Observações 

Orça a receita e flxa]A commissão ainda não con- Iniciado na Cama 
a despesa do Esta-, cluiu o seu estudo, mas o ra dos srs. De 
do para .o exerci-[ fará no correr elas díscus- putados. 
cio de 1910. sões e apresentará as emen-

1 

das que julgar convenien-
tes, além das que vão otl"e-
recidas com este parecer, a 
saber: 

I.· 

I 
Substitua-se o n. 22 do § l. •, 

do art. 1.'', pelo seguinte : 

« Juros de 25 apolíces c alu-
guel de um predio doados 
ao Estado para auxiliar a 
Caixa Escolar do grupo 
« D. Francisca ilotellto» -
1:490::3000. » 

2.· 

Substitua-se o n. XII do \i 1.", 
do art. 7.0, pelo seguinte : 

"Pessoal c <'Xpcdícnte da Se-
cretaria da Policia, Gahínr,-
te de Identificação e Esta-
tística Criminal, cinco dele-
gacias auxiliares, sendo uma 
na cidacle de Passos c aju-
da de custo uos dole.,ados 
inclusive collaborado;'es, •• : 
7G:O!JO:SOOO. ,, 

3 • 

Ao n. IV, lcttra a), do art. 
7.", § l "· « Em vez de. 
l50:íJSIJ8, diga-se l~9:G8cl.~,; 

4.• 

Ao n. :n do art. 7 •, lettra 
flll accresccntc-sc: «c :l:OIJIJ~, 
por uma vez 1ómente, ao 
Colleglo :N. S, de O!íveira 
c equiparado :ís Esco'ns ::\or: 
JlHie,; ~. elevando-se a Vl;rba 
de G:000$0110. 
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l!JI)!) H de agosto ·15 lorç:t a rcccitru e fixai 5.!~ Iniciado na Cam~ I a despesa do Esta: ' ra dos sl'ii', De~ 
do para; o exerci- putado's, 

1 cio de Hl!O. !<:leve-se a vci·b!l do § 2. 0
, do 

art. 7.0, n. XXXH, a 2:810$. 

Sala das commissões, aos 21 
agosto de 1\JOP.-Jose' Gon-
çalves. - A. Martins. - l'. 
Matta Machado.- Levindo 
Lopes. 

Ent 24, cn tr<li em 2. • discussão, 
por artigos: >luccessivos. 

Ao art. 1." o sr. Antonio Car-
los fundamenta e oilerece 
as seguiu tes 

E~ !E:-/ DAS 

Ao art. 1.0 § 1.0 n. 11, em 
vez de 1.800:000$000 dio-a-se 
1.560:000$. b 

Ao capitulo 1.'', art. 1. 0, a e-
crescente-se na lettra b 
onde convier: Juros do em: 
prestimo ao Banco de Cre-
dito lteal de Minas Geraes 
2·10:000$000. , 

Sala das sessões, 24 de agosto 
de 1\JOU.-A. Carlos. -Jose' 

I Gonçalves.-Levindo Lopes. 

Estando apola<ht e sendo pos-
tas conjunctamente em dis-
cus.~ão, e' esta sem mais de-
bate encet'rada, sendo ap-

I provado o• art. 1. 0 com a 
emen~a n. 1, otrerecida pela 
comnussao• em sessão d<J 21 

I do corrente e com as ofl'e-

I 
recidas hóje pelo sr. An-
tonio Carlos. 

I 
s. s.-23 
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Assumpto Andamento Observaçõe1 

Orça a receita e fixa O.; artigos 2.•·, 3.0 e ·1." são Iniciado na CauJa-
a despesa do Esta- successivamente approva- ra dos srs. De-
do para o exerci- dos. putados. 
cio de 1910', 

Em discussão o artigo 5. '' o 
ar. Camillo de Brito offore-
ce a seguiu te 

Art. 5." Fica o governo au-
ctorizado a reformar o regu-
l!'.mento da arrecadação do 
imuosto de exportação do 
cafe' de modo a tornai-a 
efl'ectiva nos portos de em-
barque. 

Sala das sessões, 21 de agosto 
do HJ09.-Camillo de Britto. 

Apoiada e em discussão o sr. 
Antonio Carlos fundamenta 
e oll'erece a seguinte 

Jo:)!E:-IIJA 

Art. 5." E' auctorizado o go-
verno a modificar o syste-
ma de arrecadação do im-
posto de exportação do cafo', 
de modo que o pagamento 
se faça conjunctament o com 
a sobre-taxa. 

Sala das sessões, 24 de agosto 
de 1909,-A. Carlos. 

Apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão, e' esta 
encerrada sem mais debate. 
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lt'09 14 de agosto 4T> Orça a receita e fixa Procedendo-se á votação do Iniciado na Cama-
a despesa do Esta· art. 5. 0 e' o mesmo appro· ra dos srs. De· 
do J>ara o exerci· vado com a emenda do sr. putados. 
cio de 11.110. Antonio Carlos, ficando pro· 

judicada a do sr. Camillo 
de Brito. 

O art. G. 0 e' approvado som 
debate. 

O sr. Antonio Carlos, por pa:r· 
te da commissão de Finan· 
ças offeroce o seguinte 

REC~UEIUMENTO 

Requeremos o adiamento por 
24 horas, da dlscuss11Ó do 
projecto de or~amento a 
contar do capitu o 2.0. ' 

Sala das sessões, 24 de agosto 
de 1909.-Antonio Carlos.-
Jose' Gonçalves.- Levindo 
Lopes. 

E' sem debate approvado. 

Bn1 25, continua a se<>unda 
discussão, a partir do artigo 
i." conjunctamcnte com as 
emendas ofierecidas pela 
com missão do Finanças. 

O sr. Jose' Gonçalves requer 
e e'· approvado que a dis-
cusss!lo comprchenda os ca-
pitulos 2.· o 3.·, sondo a 
votação por artigos. 



Data 

l9W H de agosto· 

-180-

Assumpto Andamento Observações 

45 Orça a receita e fixa São fundamentadas e offereci- Iniciado n;t Cama· 
a despesa <Jo Esta- dM por seus auotores as se- ra dos srs. De-
do para o exerci- guintes puhtdos. 
cio de 1\ilO. 

Ao art. 7. • n. XXXI - Lettra 
- B. 

Em vez do - a Pia Gnião de 
Santo Antonio e As:vlo de 
Santa lzabol do Ouro Preto, 
a 500$000 - diga-se aos asy-
los do Santo Antonio o San-
ta habel de Onro Preto, a 
1:000$000 cada um. 

Para se collocar ondo con-
vier: 

Ficam mantidos os actuaes 
vencimentos dos lentes o do 
director da gscola de Pilar-
macia. 

Sala das sessões, 25 de agosto 
do l!JO!J.- !tocha Lagoa.-
Josino de Britto.- A. Mar-
tins. 

Accrescente-so onde convier 
o seguinte: 

Artigo. Ficam isentos da con-
tribuiç1ío annual de 2:000$. 
de que trata o art. 20 da 
lei estado ai n. 4:3!!, do 28 de 
setembro do l!JOG, o desti-
nada ao custeio do serviço 
do flscalizaç1ío, os estabele-
cimentos equiparados ás Es-
colas Normaos do Estado. 

Sala das sessões, 25 de agosto 
de 190\J.- Antonio Martins. 
- Gomes Freire.- Camillo 
de Britto.- V. M. de Mello 
Franco.- R. Lagoa.- Josi-
no do Brito.- Nunes Coe-
lho.- Nuno Mello.- Ribei-
ro do Oliveira. 



Data 

-
1!109 14 de ago3to 
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Assumpto Andamento Observações 

45 Orça a receita e fixa Artigos. Ficam equipara~os Iniciado na Cama 
a despesa do Esta- os vencinwntos do corpo do- ra dos srs. De 
do para o exerci- cento do Gymnasio l\Iineiro putados. 
cio de H)ll). (Externato e Internato) aos 

dos lentos e ·professores, 
da Escola Normal c do Ins-
tituto de ensino do Curso 
Fundamental da Capital do 
Estado e ao preparador de 
sciencias naturaes mais 600$ 
de augmento aos actuaes 
vencimentos. 

Art_igo. Ficam abolidas as pro-
pmas marcadas por lei aos 
mesmos lentes e profrssores, 
pelo serviço de exames do 
curso do Gymnasio Minei-
ro, ao qual serão obrigados 
independente de outra re-
muneração, alem de seus 
vencimentos. 

Artigo. Cada lente ou pro-
f~ssor ser{t obrigado a lec-
cwnar a te' o maxiiuo de 
q_uatro h?r_as por dia, si as-
~un o exJgtrem as necessi-
dades do ensino. 

Sala rlas ~<'ssões, ~5 de arrosto 
de HlO!.l.- Jose' Gonçalves. 
- Camillo de Britto.- P. 
Drnmmond.- Itocha Lagoa. 

Auxilio á Assistencia á Po-
breza da Capital, para cons-
tru?çã~ de prcdios- 3:000~. 
- Carmllo do Brito.- NmÍo 
Mello.- Nunes Coelho. 

Ao art. 7,', !i 1,0, n. XVII-
accrP~cente-oc, in-fine: o 
2:000:::;000 ao hospital de ca· 
rida_d? d? l\Iarianna, para 
aux1ho a construcção de 
um pavill!ão do tuberculosos 
em tratamento. 

Sala das scss!je~, 25 de agosto 
do 1\.JO\l.- Gomes Freire.-
Antonio .MartinR.- Ferreira 
Alves.- !tocha Lagoa.- Ca-
millo de Britto. 



-182-

, 
Data "' Assumpto Andamento Observações 

o ... o ., 
,:1 s l'l 
~ z 

-J!)tYJ 14 de agosto 45 O r ça a receita e fixa Ao n. XXXI - d) substi- In iciado na Cam&• a despesa do Esta- tua-se : ra dos srs. D~ do para o exerci-
putados. cio de 1910, 

Ao Lyceu de Artes e üftlcioa 
de Ouro Preto, sendo 1:800$ 
para subvenção á cadeira de 
instrucç1lo primaria, 3:000$. 

Sala das sessões, 21 de agosto 
de 1!!09.- Gomes Freire.-
Antonio Martins.- l<'erreira 
Alvo•.- R. Lagoa.- Ca-
millo de Britto. 

Onde convier : 

A • " Associação Amante da 
Instruc~1lo e Trabalho " de 
Bel!o I orizonte, 2:000$000. 

Saia das seas1'Jes, 25 de agosto 
de 1!!0!!,- Gomes Freire.-
Antonio Martins.-I<'erreira 
Alves. - R. Lagoa.- Ca 
millo de Brito. 

Ao art. 7.•, § 2.", n. X- ac-
crescente-se : sendo mais 
50$000 mensaes ao revisor 
titulado do Minas Geraes. 

Sala das sessões, 25 de agosto 
de 190!J.- Gomes l<'reire. 

I 
; 

Ao art. 8, 0
, § 1.o, XXX'-ac-

crescente-se : • 
I 

c Asylo do• Invalidos de c a-ra~gola " - dois contos de re'1s, 

Saia daa sesaões 25 de ago 
de 1!109.- Go~ea l<'re!re. sto 
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1909 H de agosto 45 Orça a receita o fixa Ao art. 9.0 - Em vez de- Iniciado na Cmn:t-
a do1pesa do Es- no n. 7, § 1. ·do art. ,!.o- r a dos srs. DC' 
tado para o exer- diya-se: Ns. 4,o, 5.0 e 7.o, putados. 
cicio do 1910. § • • do art. 4. • - o mais 

como está. 

l 
I 
! 
i 
· Salas das sessões, 25 de agoa-
' to de 1909.- Camillo de 

Brito.- Gomes Freire. 

Ao n. XXXIII do art. 7.• § 2.0 

accrescente-se, antes das pa-
lavras e mais serviços -
concernentes ao desenvolvi-
mento economico do Esta-
do, o seguinte : 

Subve~ção de dez contos ao 
Instituto Polytochnico de 
Juiz do Fóra, mediante o 
compromisso de admittir 
por conta da mesma, 5 alu~ 
mnos gratuitos externos. 

Sala das commissões, 25 de agosto de HJ09.- Antonio Carlos. 

E' auctorizado o Presidente 
do Estado a rever os con-
tractos de emprestimos com 
as Camaras Municipaes em 
~ue figure como credor ou 

ador de modo a melhorar 
a situação das mesmas Cl\-
maras, sem prejuizo para o 
'l'hesouro. 

Sala das sessões·, 25 de agosto 
de 1909,- A. Carlos, 
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I -lüOD U de agosto ·15 Orça a receita e tlxa On de convier: In !ciado na Cama a despesa do gs-
ra dos srs. De tado para o exer-
putados. cicio de 1910. 

Incluam-se no numero de pro-
duetos que podem ser pre-
miados nas exposições qne 
!orem realizadas, em virtu-
de da lei 451, os reprodu-
c toros nacionaes das raças 
azina, gallinacea, ou produ-
c tos lacticinios, o cafo', o 
assucar e o rumo. 

A despesa a fazer com a con-
cessão desses premios serit 
a mesma estabelecida na r e-
ferida lei - de lOG:000$000 
constante da referida lei e 
(jue poderá ser applicada e 
( istribuida como for mais 
conveniente, inscrevendo-se 
os gastos na respectiva ver-
ba orçamentaria. 

Sala das sessões, 25 de agosto 
de l!JUO.- A. Carlos. 

Ao § 1.0 do art. 7.0 n. XII-
em vez de <ti:OG0$000 rcdi-
ja-se : SG:ooo::;ooo. ' 

Aos mesmos paragraphos e 
artigo lettra I•' _ n. XVI-
~lll Ver:. de 10:000$000 redi-Ja-sc : vli:OiJ0$000,' 

Idem - ,Iettra G - em Vez 
de 2:bOil>!;OOo redija-se . 
20:000~01)1), . . .•• 

Aos mesmos arti·•o e p·tr 
(1~ grapho - an••m~ntc:s, 's oh numero lnstit7tto de g' · F d llSI nu un_ arnentul-Pcssoal c , 

JX-pedtente 5U:000$0JU. 

' I 
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14 de agosto 45 Orça a receita e fixa Ao n. XXI- Substitua-se au- I niciado na Ctlm:\ ... 1909 a despesa do Esta- xilio d pobre:;a por auxilio ra dos sra. JDc~ do para o exerci- e subveuçues. putado~. cio de 1()10. 

Ao § 2. • n. lii - lettra A, em 
vez de 3. 925:660$120, escre-
va-so : - 4. 709:2&6$300 -
idem. lettra. B, em vez de 
l.489:214$3iG, escreva-se:-
1. !15:672$1-10. 

Ao n. XII do mesmo paragra-
pho augmente-se a verba 
de 200:000$000. r 

Ao n. XXIll reduza-se a verba de 200:000$000. 

Ao n. XXXll -onde se lê -
1. ·140:000$000, escreva-se .•. 
2. 390:000$000. 

Ao art. V.· depois da palavra 
Deputados, accrescente-se-
pela verba de Obras Publi-
cas - ficando o mai~ como está. 

Ao art. 11, ns. 1 e ·1 accres-
conte-se in-tine respectiva-
mente - correndo a despe-
sa pelo n. XXXII. 

Ao n. XI do § 1, n do art. 7.·, 
accr~scente-se in-(lne : « e 
gratificação ao bibliotheca-
rio e escrivão do Tribunal 
de remo~õcs, na importan-
cia de ti00$000 para cada 
um dos respectivos cargos» 
- Ficando annexado aos 
seus vencimentos. 

Ao n, XIX do mesmo para-grapho e art. 7. ·, accres-cento-se: 

d) 9aix:~; escolar do grupo «D, 
J.irancJsca Botelho»,-

1
• 

1:·190$000. • •• 

s. s.-u 
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Assumpto Andamento 

Orça a receita e fixa Ao art. 12-Supprirna-sc. a despesa do gsta-
do para o exerci-
cio ile lfllO, Ao art. li-Substitua-se pelo 

seguinte .· 

.b:' auctorizado o Presidente a 
liquidar contas com a Pro-
feitura do Bcllo Horizonte, 
loTando a seu credito obras 
estadoaes que haja feito o 
a exonerar total ou parcial-
monte aos funcdonarios pu-
blicos do pagamento da di-
vida pela construcção das 
casas edificadas por motivo 
da mudança da Capital. 

Ao art. 21.-Snbstitua-se pelo 
seguinte : 

Para os fins previstos no art. 
1. 0 n~ (j o 7 da lei n. 459, 
de 11 do setembro de 1907, 
tlunhem servirão de crite· 
ri<> a pontualidade no rcco-
limento dos saldos, a cor-
recção do sm·viço e a de-
dicação e intelligencia pro-vadas. 

Ao art. 22-Supprima-l!e : 

Onde convierem : 

Artigo •.. Continua em vi"'or 
o art. H da lei n. 356,"' do 
20 de setembro do 1D02, fi-
cando o governo auctoriza-
~ioa despender quantia egual 
a fl xada no art. lG ela lei 
n. !lOl do 4 de setembro de 
HIOO c do mesmo modo. 

Artigo · •. Os unxiliares da 
Dir.ectoria do Fiscalização 

0 o aJ.u~lunte do chefe da con-
t~lnlidade na Secretaria das 
Fm~nças_são oql1ipua'o 1 aos 
P r 1 lil o 1 ros escripturarios 
para o ell'eito de poderem' 
como e~tos, con<'oncr á~ promoÇi)os. 

-
Observaçl:lcs 

-
Iniciado na Ca-

mara dos ar$ 
Deputados. 
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1\JO'J 14 de agosto ·15 Orça a receita e fixa Artigo • . . Nas causas refe- Iniciado na Cama .. 
a despesa do Esta- rentes ao estado das pessoas, ra dos srs. De· 
do para o exerci- como a11 de divorcio, habi- putados. 
cio de HJlO. litação de herdeiros, pagar-

se-á, na Secretaria da Re-
lação, meio preparo, como 
nos aggravos. 

Os funccionarios remunerados 
só terão direito á percepção 
de metade das custas, de-
vendo recolher-se aos cofres 
do Estado a outra metade, 
salvo o disposto no art. 3.0 

da lei n. 2-19, de 28 de junho 
de 189!1. . 

As estatísticas que, semestral-
mente, devem ser fornecidas 
pelos notarios, tabelliles, 
escrivães e ofliciaes do re-
gistro de hypothecas, con-
forme o art. 38 do dec. n. 
1 678, de 1004, mencionarão 
quaesquer impostos pagos 
sobre transmissão de immo-
veis, bem como sobre todos 
os actos feitos e contractos 
realizados perante esses ser-
ventuarios, que as deverllo 
endereçar directamente á 
Secretaria das Finanças nos 
prazos determinados naquel-
!e decreto, 

Sala das commissfíes, aos 25 
de agosto de 190fl. -.Tose' 
Gonçalves.-A. Martins. 

São apoiados e postas conjun-
ctamente em discussão, sen-
do esta encerro da depois do 
algumas consideraçOe• dos 
srs. Mello Franco e Camillo 
de Brito. 

Pro:odendo-sc a vota<,~ão do 
art. 7. 0, o' o mE'smo appro-
vado com to<las as em ondas 
a olle J·cferentcs, menos a 
de n. 5 otferecida ]Jüln. com-
mis>ão •le Finan~as em ses-
são de 21 do corrcnto nwz, 
que ficou prejudicada e <t 
rcfer0nte <JO :111;pnen1o de 
vencimentos do revisor ti tu-
lado do «Minas l;eraes,., que 
foi rejeitada. 
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l~Oll H U<} agosto 45 

Assumpto Andamento Observaçõea 

-I 
Orça a receita e fixa Tendo a emenda referente ao Iniciado na Ca~~

a despesa do gs. revisor titulado do 1lrlinas ra dos srs. 
tado para o exer- Geraes sido rejeitada, o sr. putadoJ. 
cicio de HHO, Antonio Carlos, obtendo a 

palavra pela ordem, requer 
rectificação da votação. 

Approvado este requerimento 
e rectiflcada a votação, ve-
rifica-se ter sido a emenda 
approvada. 

Os arts. 8,0, 9.o, 10.o o 11.0 são 
successivamente approvados 
com as respectivas emen-das, 

O art. 12.• e' rejeitado com a 
approvaçao da emenda sup-
pressiva ao mosmo oflere-
cida pela commissão de Fi-
nanças. 

Os arts. 13.0, 14.0, 15.0 o 16.0 
são succossivamonto appro-vados. 

O art. 17 fica prejudicado 
com a approvação da emen-
da substitutiva ao mesmo 
ofl'erecida pela commissão 
do Finanças. 

Os arts. 18, 10 e 20 são ap-provados. 

O art. 21 fica prejudicado 
com a approvação da emen-
da substitutiva ao mesmo 
oflorocida pela commissão 
do Finanças. 

O art. 22 e' rejeitado com a 
approvação da emenda sup-
pressiva ao mesmo ofl'erecida 
pela commissão, 

Os ar~s. 23, 24 o 25 são suc-
cessivamento approvados 

0 hem assim as demais emen-das otrerccldaa, 
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I 
1909 14 de agosto 45 Orça a receita e fixa Adoptado em segunda para Iniciado na Cama-

a despesa do Esta- passar á. terceira discussão, ra dos srs. De-
do para o exerci- vae o projecto com as emeu- putados. 
cio do 1\Jl O. das UjJfl1'<JV'<Úa3 á commis-

são de Finanças. 

En'l 26, e' oflerecido e fica 
sobre a mesa para ser sub-
mettido a terceira. discus-
s1to na seseão seguinte, sendo 
para esse fim dispensadas 
as formalidades regimen-
taes a requerimento do sr. 
Jose' Gonçalves. acompa-
nhado do seguiu te 

PAREC!m 

A commissão de Finanças .. 
apre11enta para ser submet-
tido a terceira discussão o 
projecto n. 45, orçando a 
receita e fixando a despesa 
do Estado para o exercido 
proximo futuro, conjuncta-
mente com aa emendas apre-
sentadas c approvadas. 

Sala das commissões, 26 de 
agosto de 1909. -Jose' Gon-
çalvcs.- Levindo Lopes.-
A. J\Tartins.-A. Carlos. 

I 

Ao art. 1. 'J, n. II-em vez do 
1.800:000$, diga-se 1.560$000. 

II 

Ao capitulo 1.0, art. 1.•- ac-
crescente-se na letra b, onde 
convier-juros do empresti-
mo ao Banco do Credito 
H.oal de Minas Geraes -
2·10:000$000. 
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1\Jü!) 14 de agosto ·15 

-190-

.\.ssumpto 

O r ça a rocei ta e fixa 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de 1910. 

Andamento 

Ili 

Substitua-se o n. 22 do li 1.0, 

do art. 1.0, pelo seguinte: 

« Juros de 25 apolices e alu-
guel de um prcdio doado 
ao Estado para auxiliar a 
Caixa I•~scolar do grupo «D, 
Francisca Botelho•-1:4\.lü:f.:• 

IV 

E' auctorizado o governo a 
modificar o systema de ar-
recadação do imposto de 
exportação do cafe', de modo 
que o pagamento se faça 
conjunctamente com a •o-
bre taxa. 

v 

Ao n. IV, letra a) do art. 7.'J, 
§ .1. 'l : «Em vez de 150:880$ 
diga-se: 120:680$000 ». ' 

VI 

Substitua-se o n. XII do § 1.'', 
do art · 7. 0, pelo seguiu te : 

«Pessoal_ c expediente da Se-
cretarut da Policia, Gabi-
nete ~e Identificação o Es-
tatist!ca Crirnin<tJ cinco de-
legacias tnJXilia;es sendo 
u.ma na cidade do i>as$os e 
jJUda.do custo ao:;; dologa-

os, lll~lusivé collaborado-res, 73:660$000, • 

-

Observações 

In iciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 



Data 

1909 14 de agosto 

., 
o .... 
"' § 
z 

-191-

Assumpto Andamento 

VII 45 !Orça a receita c fixa 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de HHO. Ao n. :n do art. 7.•, letra t/) 

accrescente-se: -;-<<o 3:000:;,5, 
por uma vez somente, ao 
Collegio N. S. de Oliveira, 
equiparado ás Escolas Nor-
maes ,., elevando-se a verba 
de 6:000$000. 

VIII 

Ao art. 7.'', n. XXXI, letra b : 

' Em vez de-á Pia União de 
Santo Antonio e Asylo de 
Santa Isabel de Ouro Preto 
a 500$000-diga-se: aos asy: 
los de Santo Antonio e Santa 
Isabel do Ouro Preto, a 
1:000.$000 cada um. 

IX 

Para se collocar onde con-
vier : 

Ficam mantidos os actuaes 
vencimentos dos lentos e do 
director da Escola de Phar-
macia. 

X 

Artigo. Ficam equiparados os 
vencimentos do corpo do-
cento do Gymnasio Mineiro 
( t;xtornato o Internato) aos 
dos lentes e professores da 
Escola Normal e do Insti-
tuto de ensino do Curso Fun-
damental da Capital do Es-
tado c ao preparador de 
sciencias na tu r a os mais 
ü00$000 de augmonto aos 
actnaos renéimentos. 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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Assumpto 

45 Orça a receita e fixa 
a despesa do Esta-
do para o exerci-

Andamento Observações 

XI 

cio de 1910. Artigo. Ficam abolidas as pro-
pinrs marcadas por lei aos 
mesmos lentes e professores, 
pelo serviço de exames do 
curso do Gymnasio Mineiro, 
ao qual serão obrigados in-
dependente de outra remu-
neraç1l0, além dos seus ven-
cimento!. 

Inieiado na Cama 
ra dos srs. De--
putados. 

XII 

Artigo. Cada lente ou pro-
fessor será obrigado a lcc-
clonar ate' o maximo do 
quatro horas por dia, si 
assim o exigirem as neces-
sidades do ensino. 

XIII 

Auxilio á Assistencia à Po-
breza da Capital, para con-
strucção de prodio~, :3:000~. 

XIV 

Ao art. 7. 0, § 1.", n. XVII-
aceresccnte-se, in-fine : e 
2:ooo::;ouo ao hospital da ci-
d~t~e d,e Marianna, para au-
XIli? a constrncção de um 
pavilhão do tuberculosos em 
tratamento. 

XV 

Ao art. 7.o § 2.•, n. X accres-
ccnta-so: sondo mais 50'' 
mensacs ao revisor titulad~ 
do ]f!inas Ge1·aes. 

l 
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As.sumpto Andamento 

XVI ·15 I Orça a receita c ilxa 
a despesa do Iflsta-
do para o exerci-
cio de lfllO, Ao !'!. XI, do § 1." do art. ';', 0 

accrcsccntc-sé in-tine « gra-
tificação ao bibliothccario 
c escrivão do 1'rihunal de 
remoções, na importancia 
de G00$000 . para cada um 
dos respectivos cargos» -
ilcando annexados aos seus 
Ycncimcntos. 

XVII 

Ao n. XIX do mesmo paragra-
pho c art. i .•, nccrescen· 
te-se : 

tl) Caixa escolar do grupo 
,, D. I•'ranci~ca Botclho».-
1:·190$000. 

XVlll 

Ao n. XXXl-d) suhstittu\-se : 

Ao Lyceu de Artes c Ofllcios 
de Ouro Preto sendo 1:800$ 
para subvenção á cadeira 
mstrucção primaria, 3:000$. 

XlX 

Onde convier : 

A' •< Associação Amante da 
lnstrucção e Trabalho>> de 
Dello Horizonte, 2:000:J;OOO, 

XX 

Ao n. XXXI - Suh:;titua-se 
awJJilio â poiJre;:;a por-au-
xilio c s uv vençiJes. 

Observações 

fnicüido nr. Cama~ 
r a dos n~. De"' 
pu fados. 

.. 'J 
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Data "' 

Observações 
o Assumpto Andamento ... 

'O <:,) 
r:J s 
~ :::: z 

-
190~ 14. de agosto 4::i Orça a receita e fixa XXl Iniciado na CaJll~· a despesa do Esta- r.a dos srs. D do para o exerci- put:\dos. cio de HllO. Ao § L'' do art. 7." n. Xll,-

em voz "i6:0iJO:<)OOO, redija-se SG:000$000, 

XXll 

Aos mesmos paragraphos e 
artigo lettra f-n. XV!-
em vez de 10:000$000 - re-
dija-se: 56:0'10$000. 

xxm 

Idem - lettra g- em vez de 
2:600$000 - redija-se: ..... 
20:000$0011, 

XXlV 

Aos mesmos artigo o para-
grai;>ho augmento-so, sob n. 
Instituto do ensino Funda-
~ental. •. Pessoal e cxpe-
d1entc 50:000$000. 

XXV 

Ao n. Xll do para"rapho 2 • 
augn1ente-se a ve~ba do · 
201l:000$000. .. •• 

XXVI 

Ao n. XXI!l - reduza-se 
verba de 2J0:000$000. a 

XXVll 

Ao n. XXXll -onde so lê 
l.H0:000$000, escreva-se· _ 
2. a9o:ooo;sooo. • 
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Data "' Assumpto Andamento Observaçõe! o .... 
o Q) 

o:l s ,:::: ;:1 ..r, %; 

1D09 H de agosto 4:. Orça a receita o ílxa XXV!ll Iniciado na Cama-
a despesa do Esta- ra dos srs. De-do para o exerci- putados. 
cio do HHO. Ao § 2:, n. llll-ilcttra a: -

em vez de 3.925:660$120, es-
creva-se 4. 70D:286$300 ; -
idem lettra b ; em vez de 
-1.48\J:2H$B75, escreva-se· 
1.115:672::;:140. 

XXIX • 
.-.~~.li~=~~'~.::(-.~ I. 1-

Ao·n-:-xxxu=-d'o 
; 

art. 7.·, § 
2. '', accresccnte-se, antes 
das palavras - e mais ser-
viços concernentes ao desen-
volvimento economico do 
~stado, o segmnte : 

Subvenção de dez contos ao 
Instituto Polyteclmico de 
Juiz de I<'óra mediante o 
compromisso de admittir, 
por conta da mesma 5 alu-
mnos ·gratuitos externos. 

XXX 

Ao art. 8. 'l, § 1.•, 
crescente-se : 

XXX, ac-

«Asylo dos Invalides de Ca-
rangoJa,. - dois contos de 

I 
réis. 

XXXI 

Ao art. \1. 0- depois da pala-
vra :- Deputados - accre-
scente-se :- pela vel'li!~ de 
Ou1·as Puulicas- ficando o 
mais como cs1á. 

XX'Ol 

Ao art. fl.''.- em vez de-no 
n. 7, § 1 o, do art. 4." -di-
ga~se :- ns 4 \ r,. 0 e i . O, 
fi 1.0 do art. '1." -o mais 
como os1á. 

I l 
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Assumpto Andamento 

45 Orça a receita o tlxa XXXIII 
a despesa do Esta-
do para o OXIJrci-
cio de 1\llO. Ao art. ll, ns. 1 o 4, accr~-

scente-se in-jlne respectiva-
mente- correndo a despesa 
pelo n. XXXII. 

XXXIV 

Ao art. 12- Supprima-so. 

XXXV 

Ao art. 17- Substitua-se pelo 
soguinte : 

1!:' auctorizado o Presidente 
a liquidar contas com a Pro-
foi tu r a do ilello Horizon to, 
levando a seu credito obras 
cstadoaes quo haja feito o a 
exonerar total ou parcial-
m o n t e aos funccionarios 
publicos do pagamento da 
divida pela construcção das 
casas edificadas por motivo 
da mudança da Capital. 

XXXVI 

Ao art. 21-Substitua-se pelo seguinte : 

Par<~ os flns provistos no art. 
l. , ns. G o 7, da lei n. 45G, 
de ll de setembro de lG07 
t~mbom servirão do crito: 
rt? a pontualidade no reco-
llnmento dos saldos a cor-
recçrro do serviço o 'a dedi-
caçao e intelligoncia prova-das. 

XXXVII 

Ao art. 22 :-sullprima-so. 

Observações 

Iniciado na Camn 
ra dos srs. Do 
putados, 
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§ 
z 

Assumpto 

45 Orça a receita e fixa 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de 1910. 

Andamento 

XXXY!II 

OnJc convierem: 

Artigo. Continua em vigor o 
art. 14 da lei n. 35G, do '20 
de Betembro de 1!!02, fican-
do o governo anctorizado a 
despender quantia egual il 
fixada no art. 16 da lei n. 
301, de 4 de setembro de 
l!JOO c do mesmo modo. 

XXXIX 

Artigo. Os a:Jxiliares da Di-
rectoria de Fiscalizvção e o 
ajudante do chefe do conta-
bilidade na Secretaria das 
Finanças ' são equiparados 
aos primeiros escripturarios, 
para o efl'eito de poderem, 
como estes, concorrer as 
promoções. 

XL 

Artigo. Nas causas rcferen· 
trs no estado das pes<oas, 
como as de divorcio, habili-
tação de herdeiros, pagar-
se-à, na Secretaria da He-
lação, meio preparo, como 
uos aggravos. 

Os funccionarios remuuerados 
só terão direito á percepção 
de metade das custas, de-
vendo recolher-se aos co-
fres do gstado a outra me-
tade, salvo o disposto no 
art. 3. o da lei n. 249, de 
28 de junho do 18!!9. 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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Assumpto Andamento 

XLI ·Hí Orça a receita e fixa 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de l!JIO, Artigo. As estatisticas que, 

semestralmente, devem ser 
fornecidas pelos notnrios, 
tabclliães, escrivães o offi-
ciaes do registro de hypo-
the.cas, conforme o art. 38 
do dec. n. Ui~8, de l!JO!, 
mencionarão quaesquer im-
postos pagos sobre trans-
missão de immoveis, bem 
como sobre todos os actos 
feitos e con tractos rcaiiza-
dos perante esses scrven-
tuarios, que as deverão en-
dereçar directamente á Se-
cretaria das Finanças nos 
P.razoa determinados naquel-
le decreto. 

XL li 

Artigo. Incluem-se no nu-
mero dos productos que po-
dem ser premiados nas ex-
posições q uc forem rcalizt\-
das em Virtude da lei n, 
'154, os reproductores naeio-
naes das raças azinina, gal-
linacea, os productos lacti-
cinios, o café, o assucar c o fumo. 

A despesa a fazer com a con-
cessão desses premies será 
a mesma estabelecida na re-
ferida lei - de 101):000$000 
conatante da referida lei e 
q~1e pod!3ri ser applicada e 
distribuu.la como for mais 
conveniente, inscrevendo-se 
os gastos na respectiva ver-
ba orçamentaria. 

XLIII 

Art~go .. Ficam isentos da con-
tribmção annual de 2:0<10)1.; 
d~ <tue trata o art. 20 dà 
101 cstadoal n. ·13\J, de 28 de 
setembro de l!JOG c desti-
nada ao .custeio do serviço 
d!3 flscahzaçuo, os ostahelc-
Clmcntos cqnipaiados ás Es-
colas Normaes do Estado 

-= 

Ol)servações 

Iniciado na Ca~a 
ra dos srs. e 
putados. 
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Assumpto 

·- ::::s:: 

Andamento 

45 Orça a receita e fixa XLIV 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de HllO. Artij;O· E' auctorizado o Pro· 

siaente do Estado a rever 
os contractos de empresti-
mos com as Camaras ~Iuni
cipaes c em que figure como 
credor ou flador, de modo 
a melhorar a situação das 
mesmas Camaras, sem pro-
juizo para o Thesouro. 

Sala das commissões, 26 de 
agosto de Hl09.- .Tosó Gon-
çalves.- Lcvindo Lopes.-
A. Martins.-A. Carlos. 

Etn 2i, entra em terceira 
discussão conjunctamente 
com as emendas já appro-
vadas em segun~a. 

Silo fundamentadas c oflere-
cidas por seus auctores as 
seguintes 

N. 1 

A emenda ao art. 7. o, § 1. ·, 
n. 1, accrescen te-se : 

Ficam egualmonte anncxadas 
aos vencimentos dos offi-
ciaes do justiça do Tribu-
nal da llelaçM as gratifi-
cações quo percebem, sendo 
de 300:'i0lill a cada um del-
les. • 

N. 2 

A emenda additiva sobre pre-
paro de autos accrescente-
se: 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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Assumpto Andamento Observações 

I -
,15 Orça a receita o fixa Paragrapho unico. Fica re- Iniciado na Ca~a., 

a despesa do Esta- vorrado o dispositivo do n, ra dos srs, e 
tado para o exerci- 9 do art. 115 da lei n. IOG, putados. 
cio do 1910. do 1894; o secretario da Re-

lação perceberá, por termo 
de apresentação do autos, 
3$000, observando-se o dis-
posto neste artigo. 

Sala das sessões, 27 de agosto 
de 1909,- Lovindo Lopes. 

N. 3 

Ao art, ll n. 3, 

Accrescento-so depois das pa-
lavras-- for apurado ou con-
star na Secretaria das Fi-
nanças- o a Camara Muni-
cipal do Juiz do Fóra os no-
vos o velhos direitos quo 
pagou pelo contracto colo-
brado em 8 do jnllio de 1898 
sobre garantia do empros-
timo, correndo pela verba 
orçamen ta ria - ltes ti tui-çõcs, 

N. ·l 

Ao artigo, •• depois de «fun-
('Cionarios publicos,. - ac-
crcscento-so : do gstado ou 
da Prefeitura. 

N. 5 

Artigo •. depois da palavra 
«preparados,-- di"a-so : da 
aula de physica 'C ehimica 
do Internato do Gymnasio. 

f)aJa dts sessuos, 27 de agosto 
de Uo3.- A. Carlos. 

N. 6 

SuL-ernenda a emenda n .•• 
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1!::09 U de agosto ·l5 Orça a re(!eita e fixai Accresconte-se :- Ficam flxa_l Iniciado na Cam<t• 
;;. despesa do Esta-· xados em 4:000$000 os von- ra dos srs. DQ~ 
do para o exerci- cimentos do Secretario do pntados. 
cio de 1910, In torna to do Gymnasio 

Mineiro, sem direito <t gra· 
tificação de 600$000 quo 
tem como bibliothecario e 
a de 400$000 pelos serviços 
ex traordinarios de guarda· 
livros. 

Snpprimindo-se na verba do 
expediente do estabeleci-
monto à quantia de 400>!)000 
que o mesmo tem por ser-
viços cxtraordinarios. 

N. 7 

Fica revogado o art. 2. 0 da 
lei n. 231, de 28 do julho de 
1898, subsistindo o paragra-
pho unico des~o artigo como 
referente ao art. 1. •. 

Sala das sessões, 27 de a~os-
to do 1000.- A. Carlos. 

N. 8 

Accresccntc-se onde~ convier: 

Art. 1.0 A inscripção de ter· 
ras e boifoitoria, para os 
e!Ieitos do imposto torrito-
rial, será. feita por arbitra-
mento do collector, sempre 
quo o valor da ultima alie-
nação for muito superior ou 
muito inferior ao de inseri-
pção existente, ficando nessa 
parte alterado o n. IX do 
art. 12 do dec. n. 1.678, de 
27 do fevereiro de lüü!. 

' I 

§ 1,0 A disposição deste ar-
tigo só se applicará quando 
o valor da acq uisição se r e-
duzir de 50 Ofo ou exceder de 
50 Of<J da inscripção ex!s-
tento e não tiverem, neste 
segundo caso, soJI"rido modi-
ficação algnma as condições 
do immovel, quer por benefi-
cimnonto, quo por bemfeito-

I rias que o valorizem. 

s. s.-2a 
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Assumpto Andamento Observações 

-
,1;:; l)rça a ruccit;,, !) íl.'" ~ 

n despe:la do E~ta
do para o exerci-
cio do 191(). 

. I ... J 1 ., <':'ma %.~) l\Ll'a ü ~~-:·Llir~un:;lHrJ LlH.:1<V r; 1c~ .: ·Do 
ter-ne-{,J 0111 ,.L;t~~ o ]Jl'e~?J ta do:J sr:s. 
real de cadu tmid<Ltle turd- puiadoz. 
torial corrente llct lrJ'~aJi,Jado, 
servindo de base o quadro 
comparativo dos valores das 
propriedades vizinhas. 

Art. 2.0 Os collectores, sob 
pena do multa de 20$000, 
ficam obrigados a fazer nas 
inscripçõos as modificações 
que resultarem do partilhas 
de immoveis, á vista de cer-
tidões dos respectivos qui· 
nhõos ou pagamentos, ahrin· 
do tituloa cspociaes para 
cada novo propriotario. 

Art. 3. 0 Os terrenos foreiros 
portonccn tes ás c amaras 
municipaes, ás irmandades 
ou associações, quando occu-
pados por districtos, villas 
o cidaclos, 8ão isentos do 
imposto territorial, inclui-
dos, portanto, nas isenções 
de que trata o art. 53 e pa-
ragraphos do citado decreto. 

Sala das sessões, 27 de agosto 
de UJ09.- lt. Lagoa.- C. llritto. 

N. D 

· Ao art. 8.o, accresconto·so : 

Ao n. XXII do § 1.''- Exter-
nato do Gymnasio Mineiro. 

Ao n. XXIII do mesmo par·\· 
gra~ho- Escola do Plta~-macia. ' 

Sala das sessões, 27 do agosto 
de lll09.- Camilo de Brito. 
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1009 U de agosto ·15 Orça a receita e fixa N. 10 Iniciado na Cama-
a despesa do Esta- ra dos srs. De-
do para o exerci-

§ 2.° Ficam elevados a 2:000$ 
putados. 

cio de 1910. 
os vencimentos dos inspe-
ctores de alumnos e a 1:GOO$, 
1:2GO$ e 1:000$, respectiva-
mente, os actuacs vencimon-
tos do porteiro, continuo e 
servente do Externato. 

Sala das sessões, 27 de agosto 
do 1909.- Camillo do Brito . 

. 

11 

Sub-emenda. 

Accrescentcm·se em seguida 
- a professores-as palavras 
-os reitores. 

Sala das sessões, 27 de agosto 
do 1909.-Camillo de Brito. 

12 

Onde convier: 

' 
Artio-o. Fica o governo do 

Estado auctorizado a crear 
·o 

s o to postos zootfchinicos 
nos seguintes municípios:-
Juiz de Fora, Ponte Nova, 
Barbacena, Pitanguy, Dia· 
mantina, Santa lUta de Cas-
sia e Uberaba. 

A despesa com esse serviço, 
que não excederá. do 450:0(!0$ 
correrá pela 1·ubrica do n. 
32, do§ 2.•, do art. 7.• 

Sala das sessões, 27 de agosto 
de 190!!. -Jose' Gonçalves. 
-Antonio Martins.-1\. La-
gôa. 
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Assumpto Andamento 
:::: z 

45 Orça a receita e fixa N, 13 
a despesa do Esta-

I 

do para o exerci-
cio de HJlO, Rcctiflquom-so as sommas o 

separem, por occasião da 
rcdacção final, as matarias 
estranhas á lei do orçamen-
to, para se constituircm em 
projcctos distinctos do or-
çamento. 

S. R, 

Sala das seBsões, 27 de agosto 
de 1DIJ9.-Jose' Gonçalvos.-
Antonio Carlos.- Lcvindo 
Lopcs.-Antonio Martins, 

N. H 
Onde convier : 

Artigo. O governo poderá, 
quando jul/Zar conveniente 
o opportuno, substituir por 
ô francos c mais uma taxa 
do estatistica, quo não ex-
ceda do 500, por sacca do 
cafe', o actual imposto de 
exportação de 8 1/2 por cen-
to o a sobretaxa do 3 fran-
cos, que se cobra actual-
mentc. 

§ l. o Para a boa execução 
desta medida, o governo po-
derá ainda, si tambem en-
tender conveniente, entrar 
em accordo com os I~stados 
productores do café o com 
o da União o estipular as 
clausulas que forem jul"<t-
das necessarias. "' 

§ 2." Os ô francos por sacca 
serão arrecadados no acto 
~U: exportação do café, a 
Jtuzo do governo e a taxa 
de esta tistica na' occasião o 
do m~do que julgar mais 
proveitoso para os interos-
~ssos do Estado, 

S. R, 

Sala das, sessões, 27 do. agosto 
do 190,0.-Josó Gonçalves. 
Antomo Carlos, _ Lovindo 
Lopes,-Antonio Martins, 

Observações 

Iniciado na CamDa 
ra dos srs, 0 
putados. 
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1909 H do agosto 45 Orça a rocei ta o flxa N. 15 Iniciado na Cama-
a desposa do Esta- ra dos srs. De· 
do para o exerci- putados. 
cio do HilO. 

Onde convier : 

Artigo. E' o governo do Es-
ta do auctori?:ado a entrar 
om accordo com o da União 
para o fim de favorecer a 
industria siderurgica no Es-
tado de Minas, podendo no 
dito accordo conceder quaes-
quer favores que entender 
convenientes o necessarios. 

S. R. 

Sala das sessões, 27 de agosto 
de 1\JOD.-Josà Gonçalves.-
Antonio Carlos. - Lovindo 
Lopos.-Antonio Martins. 

N. lG 

Substitua-se a emenda quo 
diz-Artigo-Cada lente ou 
Erofossor será obrigado a 
eccionar ató o maximo de 

quatro horas pela seguinte : 

«Os lentes o professores, no 
cxercicio do seus cargos, 
conforme as oxigcncias dos 
serviços distribuídos pelo 
regulamento em vigor, não 
terão outra remuneração, 
além de seus vencimentos.» 

Sala das sessões, 2? de agosto 
do lDO!J.-José Gonçalves.-
A. Carlos,-Levindo Lopes. 
-Antonio Martins. 
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Assumpto Andamento 

Orça a receita e flxa N. 17 a despesa do Es-
tado para o exer-
cicio de 11>10. 

E)IENDA SUBSTITUTIVA 

' ~ . 
'Onde se lê-Diamantina- diga-
\ so Arassuahy. 

Sala das sessões, 27 do agosto 
de 1909. -N uno Mello. 

Apoiadas e postas conjuncta-
mente em discuss::to o' esta 
encerrada depois de algum 
debato. 

Procedendo-se a votação das 
emendas, são todas appro-
vadas o bom assim o pro-
jecto quet depois de adopta-
do em erceira discussão, 
vao com as emendas appro-
vadas á commissão de Ite-
dacção. 

En1 28, é ofl"orecida o appro-
vada a redacção final. 

Em 30, é devolvido á Cama-
ra dos srs. Deputados acom-
punhado das seguintes 

E~lENDAS 

I 

Ao art. 1,•, § 1,0 n. II.-gm 
vez de l .800:0008000 dig-\-
se l.5G0:000$000. ' ' ' 

Observações 

Iniciado na Ca 
r a dos srs. 
puta dos. 

ma· 
Do· 
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Assumpto Andamento 

--------~~--------J--
1~ Ort;~t a receit(lJ o flxa 

a dc;11Je~:;a <lo g::;-
tado par<l o cxor-
cicio do HllO. 

n u Ao art. 1. 0, § l.", lcttra-h. 

Accresccnte-so in-tine : 23 -
Juros do omprestimo ao 
Banco do Credito lteal de 
Minas Geraes- 2-10:000$000. 

3 

Ao art. 1.0, § 1,'', n. 22, 

Substitua-se pela seguinte : 
Juros do 25 apolices c alu-
guel do um predio doados 
ao Estado para auxiliar a 
Caixa Escolar do grupo 
«D. Francisca Botelho» :-
1:-190$000. 

·i 

Ao art. 5.'l, 

Substitua-se pelo seguinte : 
E' auetorizado o governo a 
modificar o systcma do ar-
recada~~ão do imposto de ex· 
portação do cafe o de modo 
quo o pagamento se faça 
conjunctameutc com a so· 
hretaxa. 

5 

Ao art. 7.•, § 1.0, n. lV, let-
tra a-em vez de 150:8805;000 
diga-se ; 129:GB0$000. ' ' 

Observações 

Ini0iado n~1 C.:l,J!l~t
ra do.'~ ~Jrs. De-
ptl tado2. 
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lü09 14 de agosto 45 Orça a receita e flxa G Iniciado na Cama, a despesa do Esta- ra dos srs. De' do para o exerci- putados, cio de 1910, 

Ao art. 7.'>, § l.'J, n. 11-Ac-
crescente-se in-tine : e gra-
tiflcação ao bibliothccario c 
oscrivao do tribunal de re-
moções, na importancia de noo::;ooo para cada um dos 
respectivos cargos, ficando 
annexadas aos seus venci-
mentos, 

I 

Ao art. 7. •, § 1.0, n, XII. 

Substitua-se pelo seguinte: 
Poasoal e expediente da Se-
cretaria da Policia, Gabine-
te de ldentiflcaçno o Esta-
tistica Criminal, cinco dele-
gacias auxiliares, sendo uma 
na cidade de Passos e ajuda 
de custo aos delegados, in-
c 1 u si v ó collaboradores, 
8ii:OGO~iJOO. 

8 

Ao art. 7 .o, § 1. 0, n. XVI, !e-
tra r-em Vez de lO:IJOO:';OOO 
-diga-se 5G:IJ008000, " 

() 

Ao art. 7,o, §},o n, 
tra o, ' xvr, lo-

Em voz de 2:GIJ0$000 
2: eoo$ooo. ' diga-se 
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ltl119 14 do agosto ·15 Orça a rocei ta o fixa 10 Iniciado na Camll.~ 
a despesa do Esta- ra dos srs, De,., 
do para o exerci- tmtados. 
cio de l~llO. 

Ao art. 7. 0, §I.·, n. xvrr. 

Accrcseen te-se : in·(lne : c 
2:001J$000 ao hospital de 
Caridade do l\Iarianna, para 
auxilio á construcção de 
um pavilhão de tuberculo-
sos em tratamento. 

I 11 

Ao art. 7.', § 1.•, n. XIX. 

I Accrcscente-se d) Caixa csco-
lar do grupo «D. Francisca 
Do telho».-1: W0$000. 

12 

Ao art. 7.'\ ti 1.0
1 n. XXI: 

Supprimam-se as pahtvras: c 
,100,1:;000 de gratificação ao 
secretario. 

13 

Ao art. 7. 0, § 1.0 : 

Substituam-se as palavras <<au-
xilio ú pobreza>> pelas se-
guintes: auxílios c suuven-
çucs. 

I 
S. S.-27 
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Assumpto Andamento 

·15 Orçr. a receita e fix:, 11 
a despesa do Esta-
do 2ara o exerci-
cio de Hl!O. Ao art. 7.·, li 1.'\ n. XXXI-

letra b : 

Em voz de -Pia União de San· 
to Antonio o Asylo de San-
ta Isabel de Ouro Preto, a 
500$000-dig<t-se : Aos asy-
los de Santo Antonio e San· 
ta Isabel de Ouro Preto, a 
1:000$000 cada um. 

Ao art. 7. •, § 1. ", 1 dtra d : 

Substitua·se pelo seguinte : 

Ao Lycco de ,\ rtes o Offleios 
de Ouro Preto, sendo 1:800:'; 
para subvenção á cadcirá 
de instrucção p r i ma r i a 
3:000$000. ' 

16 

Ao art. 7. ·, § 1. ·, n. XXXI, 
letra !J : 

Accrescente-sc : c 3:000:<;;001), 
I~Or ur~a vez sómentc; ao 
Coll.egw ~ · S. de Oliveira 
eqmrado as escolas normacs 
elevando-se a verba d~ 
G:000$000. 

17 

Ao mesmo artigo. 

-----=====::::-

Ohservaçues 

Iniciado tm Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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Assumpto Andamento Observações 

I 
Orça a receita e lixa Accrcscente-so onde convier: Iniciado na Cama-

a despesa do Esta- ra dos srs, De-
do para o exerci- putados. 
cio de l!HO. A' «Associação Amante da 

Instrucç110 e Trabalho•, de 
Bello Horizonte, 2:000$000, 

18 

Ao mesmo artigo. 

Accrescent.e-se n.,,: 

Instituto de Ensino Funda-
mental: Pessoal e expedien-
te 50:000$000, 

19 

Ao !Í)esmo artigo. 

Accrescente-sc n.,. : 

Asylo dos Invalides de Caran-
gola, 2:000$000. 

Ao mesmo artigo, 

Accrescen te-se : 

A' Assietencia a Pob·eza da 
Capital, para construcçiTo 
de predios m 3:ooo.snoo. 

21 

Ao art. 7," § 2.•. n. 3 let-
tra a: 

I<;m vez de 3.!l25:6G0$120, di-
ga-se: - 4, 709:28G~:300. 
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Assumpto Andamento 

45 Orça a receita o fixa 22 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de HllO. Ao art. 7.·, § 2.·, 

tr<t ú: 
n. 3, let-

Em vez de 1.•180:214$!335, di-
ga-se:- 1,115:672$140, 

23 

Ao art. 7,•, § 2.·, n, X. 

Accrescente-so: sendo mais 
50$000 mensaes ao revisor 
titulauo do },finas Geraes. 

21 

Ao-art. 7.·, §2.•, n. XII: 

Elevo-se a verlJa do ........ 
210:210$1352 a 4l0:210$G5(). 

25 

Ao art. 7.0, § 2.o, n. !K.Xll!: 

Iteduza-se a verba a 600:000$. 

26 

Ao art, 7,•, § 2.·, n, XXXII: 

On~e so lo- 1.410:000~000 
diga-se 2,!3\JO:OOO.YJOO, ' 

27 

Ao art. 7,0 § 2.o, n, XXXU: 

Accrescentc-sc, antes das pa. 
lavras - e m&is serviços 
C?ncernontes ao desenvol-
VImento economico do Es-
tado -, o seguinte: 

Observações 

Iniciauo na Cama 
ra dos srs, Do 
puhtdol. 



H de agosto 
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Assumpto Andamento Observações 

.J5 Orça a receita e fixa!Subvcnqão lle dez contos ao,Iniciado na Cama-
a despesa do Esta-

1
1 Instituto l'olythcchnico de ra dos srs. Do-

do para o exerci- Juiz do Fôra, mediante o putados. 
cio de uno. comprorni:iso de admittir, 

por conta da mesma, 5 alu-
nmos gratuitos extemos. 

28 

Ao art. 8.", n. 1: 

Accrescen te-se : 

Ao art. 7.'', § l.", n. XXII (Ex-
ternato do Gymnasio Mi-
neiro). 

Ao art. 7.·, § L·, n. XXlll 
(Escola de Pharmacia). 

20 

Ao art. 9. • : 

Accrcscente-so depois da pa-
lavra - Deputados as •c-
guintcs: pela verba- Obras 
Publicas. 

30 

Ao art. 9. o: 

Em vpz do de n. VIl, § 1 • 
diga-se : nos ns. IV, V' ~ 
VIl• § 1. ·. ' 

31 

Ao art. 11, n. lll : 

Accrcsccnte-sc depois das pa-
lavras • SPcrotaria das Fi-
nanças o seguiu te : o a Ca-
mara J\Iunicipal de Juiz de 
Fóra os Novos o Velhos Di 
reitos que pagou polo con-
tracto celebrado em 8 de 
julho de lfDS, sobro garan-
tia do empre)<titno, correndo 
a despesa pela verba-Res-
tituições. 
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32 Iniciado ua Cn lDI.YJ H de agosto 15 Orça a receita e fixa 
mara dos srs a despesa do Esta-
Deputados. do para o exerci-

cio de 1010. A o art. 1!, n. I e IV: 

- Accrescentc-so in-tittC: e res-
pcctivamcnte: correndo a 
dcspestt pela verba do art 
7.· § 2.·, n. XXXII. 

33 

Ao art. 12:. 

Snpprima-so, 

31 

Ao art. 17-Snbstitua-se pelo 
seguinte: 

E' auctorizado o Presidente a 
liquidar contas com a Prc-
feitura do Dcllo Horizonte. 
levando a seu credito obras 
cstadoaes quo haja feito e 
exonerar total ou parcial-
mente aos funccionarios pu-
hlicos do Estado o da Pro-
feitura do pagamento da 
divida pela construcção das 
casas edificadas por motivo 
da mudança da Capital. 

:l5 

Ao art. 21. -·Substitua-se pelo 
seguinte : 

Para os fins previstos no art. 
l.<J, ns. r; e 7 da lei n. 4GD, 
de 11 de setembro de 1\107, 
tamlJem servirão de criterio 
a pontualidade no recolhi-
mcnto dos saldos, a corre· 
cção do serviço o a dedica-
ção o a intclligcncia prova-das, 
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Data Assumpto Andamento Observações 

--_:_------:c--.----------:--------------'-----" 

HJ09 14 de agosto 

··,. 

45 Orça a receita e J'!xa 3G 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio do 1910. Ao art. 22.-Supprima-so. 

37 

Accresconte-so onde conTier : 

Artigo. Continua em vigor 
o art. 14 da lei n. 356, do 
20 de setembro de 1802, fi. 
cando o governo auctoriza-
do a despender quantia 
egual á fixada no art. lG da 
lei n. 301, de 4 de setembro 
de 1900 o do mesmo modo. 

38 

Artigo. Os auxiliares da Di-
rectoria de Fisralizaçiío e o 
ajudante do chefe da conta-
bilidade na Secretaria das 
Finanças são equiparados 
aos primeiros escripturario~ 
para o effeito de poderem: 
como estes, concorrer ás 
promoções. 

Artigo. Nas causas referen-
tes ao estado das pessoas 
como as do divorcio, habili: 
tação de herdeiros, pagar-se-
á n.a Secretaria da It<ilação,. 
mmo preparo, como nos ag-
gravos. 

Os funccionarios remunerados 
só terão direito á percepção 
de metade das custas, de-
vendo recolher-se aos cofres 
do Estado a outra metade, 
sal v o o disposto no art. 3. • 
da lei n. 219, de 28 do junho 
do 1890. 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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HJOV 1·1 de ugosto 
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Assumpto 

·15 Orça a receita c fixa 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de 1V10. 

Andamento 

.[I) 

Artigo. Ficam fixados em 
.J.:OOOi;OOO os vencimentos do 
secretario do Internato do 
Gymnasio Mineiro sem di-
reito {t gratificaçuo quo tem 
c o m '' bihliothecario, de 
ô()O~IJIIO, e a do ·IOO~OIJIJ por 
servJ<,:os ex traordinarios de 
guarda-livros, 

Artigo. Fi !a revogado o dis-
positivo do n. \1, do art. 
IV>, da lei n. 10\ do I8VI; 
o scc~etario da Relaçuo per-
ceber<~, nos termos do artigo 
antecedente, por termo do 
apresentação de autod, ~l$. 

42 

Artigo. Ficam :nmoxadas aos 
vencimentos do~ otliciacs do 
justiç'l do Tribur.ul da ltc-
laçilo as gratiflcaçi'l~s que 
percebem, sendo de 30U$00IJ 
a cada um. 

Artigo· As estati~ticas ( uo 
~cmes~ralmente, devem ~or 
lornccJdas pelo~ nohrios 
t~helliães, escrivães ~ ofÚ: 
cuws do registro do hypo-
thecas, conformo o art 38 
do dc.c, n. 1.678, dn iuot 
mencwnarilo quaesquor im: 
p_ostos . pagos soh transmis-
s~~ de lnHuoveis, hem como 
~ J ro todos os a c tos feitos 
e, contractos realizados pe-
r,mte esses servflnt a. . 
quo ats deverão endt~r~lço~; 
dtrec amer1te ; s d· F· a • ccrotaria ~s .lllanças nos prazos de-
l~:mmados llitqucllo dccrn-

Observações 

Iniciado na Cama,. 
ra dos srs. De 
putados. 
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<lj z 

100!) U de agosto ·15 Orça a receita e fixa .f4 Iniciado na Cama. 
a despesa do Esta- a dos srs. Do 
do para o exerci- putadoe. 
cio do uno. Artigo. Incluem-se no nume-

ro dos productos quo podem 
ser premiados nas oxposi· 
ções que forem realizadas 
em virtude da lei n. 451, os 
reproduetores nacionaos das 
raças azinina, gallinacea, 
os prod uc tos lacticinios, o 
café, o assucar c o fumo. 

A despesa a fazer com a con-
cessão desses premies será 

I 
a mesma estabelecida na 
referida lei- do lOG:000$000 
constante ela referida lei e 
que poderá ser applicada o 
distribuida como for mais 
conveniente, inscrevendo-se 
os gastos na respectiva ver· 
h a orçamontaria. 

·15 

Artigo, Ficam isentos da con-
tribuiçiTo unnual de 2:000$, 
tle quo trata o art. ;20 da 
lei estacloal n. 430, de 28 
de setembro do 1006 e dos-
tinada ao custeio do serviço 
de flscalizaçiTo, os estabele-
cimentos equiparados ás es-
colas normaes do Estado, 

46 

Artigo. E' auctorizatlo o Prc-
sidento do Estado a rever os 

I contractos de en~restimos 
com as Camaras JY unieipaes 
e em que figure como cre-
dor ou fiador, do modo a 
melhorar a situação das 
Camaras, sem prejuízo para 
o Thesouro. 

47 

Artigo, Fica revogado o art. 
2 da lei n. 231, do 28 de jn- I 

lho do 1898, subsistindo, po-
rém, o paragrapho unico 
como referente ao :art. 1.0• 

S. S.-28 
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lOO'J I H do agosto 45 Orça a rocoita c fixa 4S Iniciado na Cama 
a despesa do Esta- ra dos srs. Do 
do para o exerci- putados. 
cio de l\!10. Artigo. Ficam equiparados os 

vencimentos do corpo do-
conte do Gyr:r.nasio i\Iinciro 
(Internato e Externato) aos 
dos lentes c professores e 
reitores da Escola Normal e 
do Instituto de ensino do 
Curso Fundamental da Capi-
tal do Estado, elevando-se 
de mais 600$060 os do pro-
parador da aula de physica 
e chimica do mesmo Inter-
nato. 

§ l. ° Fi·~am abolidas as pro. 
pinas marcadas por lei aos 
mesmos lentes e professores, 
pelo serviço de enmes do 
curso do Gymnasio Mineiro, 
ao qual serão obrigados in-
dependente de outra rernu-
neração, além dos seus ven-
cimentos. 

§ 2.o Os lentes o professores 
no oxorcicio do seus car"os, 
conforme as cxigencias bdos 
serviços distrihuidos pelo 
regulamento em vigor, n!lo 
terão outra remuneração 
além dos seus vencimentos: 

§ 3.• Ficam mantidos os 
actuaes vencimentos dos lcn· 
tes e do diroctor da Escola 
do Pharmacia. 

§ ·!. ° Ficam elevados a 2:000$ 
os vencimentos dos inspe-
ctores do alumnos o a 
1:600$000, 1:2G0$000 d ...... 
I :000$000, respectivamente 
os vencimentos do porteiro' 
continuo o servente do Ex2 
ternttto do Gymnasio. 
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I 

1~00 H de agosto -15 Orça a receita c fixa 49 Iniciado DI\ ."Cama· 
a despesa do Esta- ra dos srs. De· 
do para o exerci- putados, 
cio de HllO. Artigo. A inscripção de ter-

ras e bemfeitorias, para os 
e !foi tos de imposto ter ri to-
ria!, será feita por arbitra-
monto do collector, sempre 
que o valor da ultima alie-
nação for muito superior ou 
muito inferior ao da inseri-
pção existente, ficando nes-
sa parte alterado o n. IX 
do art. 12 do dec, n. l.Gi8, 
de 27 do fevereiro de HlOt. 

§ 1.'' A disposição deste arti-
go, só se applicará quando 
o valor da acquisição se re-
duzir de 50 Ofo, ou exceder 
de 50 %da inscripção e xis-
tente e não tiverem, neste 
segundo caso, soJlrldo mo-
dificato alguma as condi-
ções o immovel, quer por 
beneficiamento, quer por 
bemfeitorias, qu~ o valori-
zern. 

§ 2. 0 Para o arbitramento ter-
se-á em vista o preço real 
de cada unidade territorial 
corrente na localidade, ser-
vindo de base o quadro com-
parativo dos valores das 
propriedades Yisinhas. 

Artigo. Os collectoresÕ sob 
pena do multa de 20:";0 O, fi-
cam obrigados a fazer nas 
inscripçõcs as modiflcayões 
due. result~rom d.e Eartl has 

e 1mmove~s, a v1s a de cer-
tidão dos respectivos qui-
nhões, ou pagamentos,abrin-
do titulos especiaes para 
cada novo proprietario. 

Artigo. Os tNrenos foreiros 
perknccntes ás Cama r as 1\lu-
nicipaes, ás irmandades ou 
associações, quando occu· 
pados por districtos, villas 
o cidades, são isentos do im-
posto territorial, incluidos 
nas isenções, de que trata o 
art. 53 e sc•us paragraphos 
docitado doc. n. 1.6i8, de I 

1!104. 
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Assumpto Andamento Observações 

----~----------------~----------------~---------------------7-------------
1909 H de agosto •15 Orça a receita c fixa 50 

a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de 1\HO. Artigo. Fica o governo aucto-

rizado a crcar sete postos 
zootechnicos nos seguintes 
municípios : Juiz do Fóra, 
Ponte Nova, Darbacoua, Pi-
tanguy, Arassuahy, Santa 
Rittt de Cassia o Uheraba. 

Paragrapho unico. A despo-
sa com esse serviço, que 
não excederá. de 450:00fJ$, 
correrá por conta do art. 
7.o, § 2.'\ n. XXXII. 

51 

Artigo. O governo poderá, 
quando julp-ar conveniente 
o opportuno~ substituir por 
G francos c mais uma taxa 
de estatística, quo não ex-
ceda; de $500, por sacca do 
eafo , o actual imposto do 
exportação, do 8 1/2 por 
cento, o a sobretaxa de 3 
francos, quo se cobra actual-
mento. 

§ 1." Para a boa execução 
des!a ~~dida o governo pc-
dera, SI Julgar conveniente, 
entrar em aocordo com os 
Estados productoros de cafÓ 
o com o governo federal o 
ostipul~r as clausulas quo 
forem Julgadas nocessarias. 

§ 2, 
0 Os~ G francos por aacca 

do cafo serão arrecadados 
!Jc. acto da exportaç:Io, a 
)luzo do governo o a t·tx·t 
do estatística na bccasiã'o· ~ 
do m~do que julgar mais 
proveitoso para os interes-ses do Estado, 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De• 
putados. 



Data 

1009 14 de agosto 
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Assumpto Andamcn to 

·15 Orça a rocei ta e fixa 52 
a despesa do Esta-
do para o exerci-
cio de 1910. Artigo. E' o govemo do Es-

tado auctori~ado a e;Jtrar 
em accordo com o da União 
para o fim de favorecer a 
industríu. siderurgica no Es-
tado de Minas, podendo no 
dito accordo conceder q uaes-
qucr favores que lho pare-
çam convenientes e neces-
sarios. 

53 

Artigo. Itectifiquem-se as som-
mas e separem-se para con-
stituírem proposiçües dis-
tinctas, as emendas sobre 
1r a terias extranhas ao or-
çamento da receita e fixa-
ção da despesa, ou que con-
stituam disposição do natu-
reza permanente. 

l~nl 3 de setembro o' lido 
um oftlcio do sr. 1, o Secre-
tario rla Camara, devolvendo 
o pro i c c to, visto terem sido 
r<'jeitadas as emendas de ns. 
2U,:lG, ·15, 47,50 o 51, as quaes 
á vista de urgeneia reque-
ridtt pelo sr. Levindo Lo-
pes, entram em discussão, 
que e' encerrada depois de 
orar o sr. Antonio Carlos, 

Procedendo-se á votação das 
emendas, são approvadas 
por unanimidade de votos 
as de ns. 3ô, 45 o 50, sendo 
regei ta das as do us. 2!1, 4 7 
e 51 as quaes voltam com 
o pr'oiecto á Camara dos srs. 
Deputados. 

Observações 

rniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 
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""I 14 de agosto 45 
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Assumpto Andamento Observaçõe3 

Orça a receita e fixa Iniciado na Cama 
a despesa do Esta- Em 6, são approvadas pela ra dos srs. D9 
do para o exerci- Camara as emendas ns. 36, putados. cio de 1910, 45 c 50, 

•~•n 1:3, e' remettido, pela 
Camara, á sancção sob n. 
35, redigido de accordo com 
as emendas do Senado. 

Sanccionado 

Lei n, 510, de 22 de setembro 
de 190[) 

Em virtude .de deliberação do 
c,on~resso as emendas ns. 
3D, 41 e 10, subiram a san-
cçã~ _;edi[:íida em uma pro-
posrçao son n, 33, 

Saneei o nada 

Lei n. 505, do 22 d.e setembro 
do 190[) 
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1909 lU de agosto 46 Concede um auxilio Ean .20 de agosto vae a im- Iniciado na. Cam.:r.-
annual de 10:000$ primir-se para a ordem dos ra dos trs. De-
á Santa Casa de trabalhos, putados:.. 
Misericordia da Ca-
pita!. 

Eau 23 e' approvado em Eri-
meira discussão e remet ido 
a commissão de Finanças. 

Em 1.' de setembro e' ofle-
recido e vae a imgrimir-se 
para ser submetti o a se· 
gunda discussllO. 

r" 

Em 3 entrando em discussão 
o ari. 1. o o sr. Camillo de 
Britto offerece a seguinte 

EMENDA 

Accrcscente-se : 

Artiâo. Fica egualmente con-
ce ido o auxilio de tres 
contos de réis (3:000$000) á 
Associação Beneficente de 
Cataguazes para as obras de 
seu ~avilhão de enfermos 
de tu erculosos e de outras 
molestias contagiosas. 

Sala das sessões, 3 de .setem-
])rO de 1900. - Camlllo de 
Britto. 

Apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão o sr. 
Antonio Martins ~undameuta 
e otferece a segumte 
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Data "' Observações o Assumpto Andamento .... 
o "' "' s 
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ID09 I 10 de agosto ·IG Conccrlc um auxilio rmE~IH Iniciado na Cama 
unnual de lü:OIJO~ r a dos srs. De· 
á Santa Casa de puta dos. 
.Misericordia da Ca- Artigo. Para o fim de rcgn· 
pita!. lar o comumo de hehidas 

alcoolicas, de aguas mine-
racs, de Jacticinios e de ou· 
tras suhstancias alimenta-
rcs, quer de producção do 

I 
Estado, quer de fóra dclle, 
impedir e proliihir a venda 
daqucllas que forem altera-
das, falsificadas ou uddicio-
nadas de ma terias cxtruuhas, 
fica o Presidcn te do Estado 
auctori:lado a por em exe· 
cução as rncdidas grevistas 
pelo doe. n. SiG, e 80 de 
outubro de !8U5, no que 
forem applicavcis ao pro-
posto nesta lei o mais as 
seguintes : 

l." Inspccção ou flscaliz1ção 
constante das fabricas, dos 
deposites o das casas eom-
morciacs, por agentes do 
confiança do governo; 

2.0 Analyso hromatologica, no 
lahoratorio do E~tado, dos 
productos quo forem appre-
llen<lidos pelos ;1gon tos, fi. 
cando espccillcado3 ou de-
terminados em regulamento 
as condições da approhcn-
são; 

3.0 DcsignaçãP, nos cnvolu-
cros dos productos da pro-
cadencia da mercadoria, do 
Jogar e nomo da fabrica ou 
do fabricante, da analyso 
que tiver sido feita, ·da 
marca da fabrica o o •cllo 
de _garantia quo não exc\l· 
dera do 10 róis por kilo· 
tramma, ou fracçlo de ki-
ogramma, o qual Jlca insti-

tuido nesta lei ; 

4." Itcgulamen tação do com-
mcrcio do margarina o do 

' 
outras substancias com quo 
costumam fraudar os pro-
duetos puros, do modo que 
não possam ser cncorpora· 
dos aos lacticinios; 
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1009 lU de agosto 46 Concede um auxilio 5.o Designação da porcenta' Iniciado mt C'am~,.. 

annual de 10:000$ gem maxima de tolerancia ra dos srs. De• 
á. Santa Casa de para os agentes de conser- putados. 

· Misericordia ea Ca- vação; 
pital. 

(' o ), Estabelecimento de mul-
tas de 500$000 a 2:000$000 e 
do dobro, nas reincidencias, 
para os diversos casos de 
infracções, cabendo metade 
das multas, que forem jul-
gadas procedeu tos aos agen-
tes ílscaes que as tiverem, 
i m b os to,- estabelecendo 
tam em p<ua tstes as penas 
em que, por ventura, incor-
rerem; 

7 ,'' Finalmente outras provi-
dencias que a experioncia 
aconselhar para a garantia 
da pureza dos productos e 
para a defesa da producção 
do Estado. 

Art. 2. 0 As analyses serão 
gratuitas, isto é, as previs-
tas por esta lei, ficando ar-
bitrada a gratillcação do 
600$ annuaes ao chefe do la-
boratorio para procedel-as 

' Art. 3, o Os vencimentos an-
,; 

nuaes dos agen tos flscaes 
serão de 3:600ii;OOO com a 
d~aria do lO:J;OÓO par<\ as 
vmgens, 

Art. ·!,o Revogam-se as dis-
posições em contrario, cn-
trando esta lei em viffor 
desde jú, para o que f ca 
concedido ao governo o crc-
dito preciso. 

Sala das sessões, 3 de setcm-
bro de 190U.-Antonio Mar-
tins, 

Apoiada e posta con,luncta-
mente om f\lscuss!to, o' esta 
emenda depois de algumas 
considerações dos ars. Mello 
Franco e Antonio Martins. 

s. s.-29 
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1!)09 I 10 de agosto 4G Concede um r;' auxilio Procedendo-se {t votação do Iniciado ua_ C a· 
annnal de 'Iü:OOOSi art. 1.o, e' o mesmo appro- mar a dos srs. 
á Santa Casa dÓ vado e bem assim as emen- Deputados. 
!lli~ericordia da Cn- das o1!erecidas pelos srs. 
pit:d. Camillo de Brito e Autonio 

Martins. 

O art. 2." 
debate. 

e' approvado sem 

' ' I Adoptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 

• vae o projecto com as emen-
das approvadas á commis-
são de Finanças. 

f I Ena ·1, e' oll'erecido para ser 
submettido a terceira dis-
cussão e Jlca sobro a Mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos, sendo para esse 

) 
flm dispensadas as formali-
dados rogimentaes a roque-
rimento do sr. Levindo Lo-
pcs, acompanhallo do so-
guintc 

1'.\l:ECE!t 

A commlssão de Finanças of-
forece par a a terceira dis· 
cuss1lo o projecto n. ·16, da 
Camara dos srs. Deputados, 
sobro concessão de auxilio 

i á Sansa Casa de 1\lisericor-
I dia desta Capital, com as 

I 
seguintes emendas approva-
das pelo Senado : 

I 
I 

1.• 

Accrescente-so: 

Artião. Fica egualmento con-
ce ido o auxilio do tres 
contos de ro'ls annuaes a 
Associação Beneficente do 
Cataguazes, rara as obras 
do seu pavi h1lo do enfer-
mos de tuberculoso o do ou· 
!r as molestias contagiosas. 

I I 
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l~JLl l\) ue agosto 46 Concede um auxilio 2.• Iniciado na Camo.-
annual de 10;000$ ra dos srs. De-
<t Santa Casa de putados. 
Misericordia da Ca- Accrescente-se : 
pita!. 

Artigo. Para o fim de regu-
lar o commercio, de agnas 
mineraos, de lactlcinios e 
de outras substancias ali-
mentares, quer de produ-
c9no do Estado quer de 
fora delle, impedir e prohi-
bir a venda dnquellas ~ue 
forem alteradas, falsifica as 
ou addicionadns de ma terias 
extranhas, fica o Presiden-
te do Estaio auctorizado a 
pôr em execução as medi-
das previstas pelo dec. n. 
876, de 30 de outubro de 
18D5, no que forem aEpli-
caveis aos fins desta ei e 
mais as seguintes : 

1. • Inspecção ou fiscalização 
constante das fabricas, de-
positos, e casas commerciaes 
por agentes de confiança do 
governo; 

2. • Analyse bromatologica, 
r..o laboratorio do Estado, dos 
Lroductos que forem appre-
tendidos pelos agentes, fi-

cando especificadas ou de-
terminadas em regulamen-
to as condições da appre-
hensão; 

3. · Designação, nos envolu-
cros dos J>roductos, da pro-
ccdencia da mercadoria. do 
logar e o nome da fabrica 
ou do fabricante, da analvse, 
quo tiver sido feita, da mar-
ca da fabrica e o sello de 
garantia, que não excederá 
de dez réis por kilogramma 
ou fracção de kilogramma, 
e fica instituído nesta lei; 

1 
4. • Regulamentaçllo do com-

mercio de margarina e de 
outras substancias com que 
costumam fraudar os pro-
duetos puros, de modo que 
não possam ser incorpora-
dos aos lacticinios ; 
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Assumpto Andamento Observações 

46 Concede um auxilio 5. o Designn;ção da porcent~- Iniciado na Ca~;; 
annual do 10:000!1; gem max1ma de toloranCia ra dos srs. 
á Santa Casa dÓ para os agentes do conser- putados. 
Misericordia da Ca- vaçilo ; 
pita!. 

6. • Estabelecimento do mul-
tas de 500$000 a 2:000$000 e 
do dobro na reincidencia, 
para os diversos casos de 
infracção, cabendo 1netade 
das multas que foremjulga-
das procedentes aos agE-ntes 
flscaes, que as tiverem im-
posto ; e de penas em que 
possam incorrer os mesmos 
agentes. 

7,° Finalmente, outras pro-
videncias que a oxperiencia 
aconselhar para a garantia 
da pureza dos productos e 
para a defesa da producção 
do Estado. 

Artigo. As analyscs serão 
gratuitas, isto ó as deter-
minadas por esta lei, fican-
do arbitrada a gratificação 
de 600$000 annuaes ao chefe 
do laboratorio para proce-
del-as. 

Artigo, Os vencimentos an-
nuacs dos agentes flscaes 
s~rão de 3:600$000, alem da 
d!arla de 10$000 para as 
vmgens. 

Artigo, Estas disposições en-
trarão em Vigor na data de 
sua publicação, para o quo 
fica concedido ao governo 0 necessario credito. 

3,• 

Ao art. l,o, Accrcsccnte-se : 
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1909 19 de agosto ·16 Concede um auxilio Onde se lê 10:000$000, diga-se Iniciado na Gama-
annual de 10:000$ .-21:000~000 em contribui· ra dos srs. De-
á Santa Casa de ções semestraes, de qu<' putados. 
Misericordia da Ca- prestará contas ao governo 
pital. · do Estado, 

Sala das commissões, •1 do se-
tembro de 1900. - I;evindo 
Lopes.- A. 
Carlos. 

Martins. -A. 

Ean. 5, entra em terceira dis-
cussão conjunctamente com 
as emendas já approvadas 
em segunda. ' 

O sr. Antonio Martins funda-
menta e offercce a seguinte 

SUB·EMENDA A' EMENDA'N, 2 

Em ve:\ de outras substancias 
) alimentares - diga-se : -e 

conservas. 

Sala das sessões, 5 de setem- ' 
bro do 1~100 .-A. Martins. 

Apoiada e conjunetamente em 
I 

discussão, ó esta encerrada 
sem mais debate, sendo ap· 
provadas a emenda da com-
missão de I<'inanças e a sub- ' emenda do sr. Antonio Mar-
tins e bem assim o projecto, : 
que, depois. do adoptaiio Oll'} 
terceira discussão, vae a 
com missão de Redacção que, 
obtendo urgencia ollcrece e 
ó approvada a redaeção fi- ' 
na!, sendo nessa mesma data 
devolvi<io á Camara dos srs. ; 
Deputados acompanhado das 

I seguintes 
' 
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Assumpto 

·l6 Concede um auxilio 
annual de 10:000$ 
á Santa Casa de 
Misericordia da Ca· 
pita!. 

Andamento 

I.· 

Ao art. 1. · Onde se lê ..•. 
10:000~000, di~a-se : 24:000~ 
em con tri but ções se mos· 
traes, de que prestará con-
tas ao governo do Estado. 

2.• 

Accrescente-se : 

Artigo. Fica egualmonte con-
cedido o auxilio de tros 
contos do réis annuaes á As-
sociação Beneficente de Ca-
taguazcs, para as obras do 
seu pavilhão de enfermos 
de tuberculose e de outras 
moles tias contagiosas. 

Accresccnte-se : 

Artigo. Para o fim de ro<>u. 
la~ o commercio de ag~as 
mmeracs, de lacticinios e 
conservas quer de produ-
c91Io do Estado, quer de 
f<?ra delle, impedir e prohi-
bir a venda da<Juel!as que 
forem alteradas, falsificadas 
ou addicionadas .de ma terias 
estranhas, fica o Presidente 
do Estado auctorizado a por 
em execuç1Io as medidas 
previstas pelo doc. n. 876 de 30 de outubro do 1895' 
no quo forem applicavoi~ 
aos f_lns desta lei e mais as segumtes: ' · 

1 • I . con ~~petç1Io ou flscalizaç1Io 
posftg~~ e das fabricas, de-

casas commerciacs 
por agentes de confiança do governo; 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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1909 lU de agosto 45 Concede um auxili o 2. · Analyse bromatologica, Iniciado na <::am:t--
annual de 10:000$ no laboratorio do Estado, ra dos srs. De-
á Santa Casa de Mi- dos productos que forem ap · putados. 
sericordia da C a- prehendidos pelos agentes, 
pita!, ficando especificadas ou de-

terminadas em regulamento 
as condições da apprehen-
são; 

3, • Designação, nos involu-
cros dos productos da pro-
cedencia da mercadoria, do 
logar e nome da fabrica ou 
do fabricante, da analyse, 
que tiver sido feita, da mar-
ca da fabrica e o sello de 

I 
garantia, que não excederá 
de 10 re'is aor kilogramma 
ou fracção e kilogramma, 
que flca instituid.o nesta lei; 

·L· ltegulamentação do com-
mercio do margarina e de 
outras substancias com que 
costumam fraudar os pro-
duetos puros, de modo que 
não possam ser incorpora-
dos aos lacticinios; 

5. • Designação da porcenta-
gem maxima de tolerancia 
para os agentes de conser-
va~.ão; 

i'. '· Estabelecimento de mul-
tas de 500$000 a 2:000$000 
e do dohro na reincidencia, 
para os diversos casos de 
infracção, cabendo metade 
das multas que forem jul-
gadas procedentes aos agen-
tes flscaes, ~ue as tiverem 
imposto; e e penas em que 
possam incorrer os mesmos 
agentes; 

7. • Finalmente, outras pro-
videncias que a experiencia 
aconselhar xara a garantia 
da pureza os productos e 
para a defesa da producção 
do Estado. 



Data 

l!){YJ IV de agosto 

.. o ... 
"' s 
;:l z 

-232-

Assumpto Andamento Observações 

·IG j Concede um auxilio Artigo. As analyses serão gra-' Iniciado na Cama. 
annual de 10:000$ á. tuitas, isto ê, as determi- ra dos srs. De-
Santa Casa de Mi- nad'as por esta lei. ficando putados. 
sericordia da Capi- arbitrada a gratificação de 
tal. G00$000 annuaes ao chefe do 

Ia bo ra to rio para proce-
del-as. 

Artigo. Os vencimentos an-
nuaes dos agentes flscaes 
serão de 3:õOO;BOOO, alóm da 
diaria de 10~000 para as 
viagens. 

Artigo. Estas disposições en-
trarão em vigor na. data de 
sua publicação, para o que 
fica concedido ao governo o 
necessario credito. 

En1 13, e' remettido á san-
cça:o, pela Camara, sob n. 
30, redigido de accordo com 
as emendas do Senado. 

Sanccionado 

Lei n. 502, de 22 de setembro 
de l!JO:> 

Em virtude de deliberação do 
Congresso a emenda n. 3, 
subiu á sancçilo em uma 
proposição distincta sob n. :n. 

Sanccionada 

Lei n. 507, do 22 de setembro 
de l!JOD 
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:l.~00 1 de setembro 17 I'Onifi da oonUibuil,,. 2 do •ot•mb,.., "brulojrmciA<lo M c;,.. 
~ão annual de •• ,,, impresso e distribuido fica ra dos srs. · D~ 
:000$000 os esta- sobte a mesa. para a ordem putados. 

belecímentos cqui- dos trabalhos. 
~arados ás Escolas · 

ormaes do Esta-
do, fundados por Ent 3, é app!ov~do sem de-
particulares. bate, em prtmmra dl.scussão 

e remettldo à commtssão de 
Instrucção Publica, . que ob-
tendo urgencia o ·otfercce ' para ser submettido a se-
gunda. discussào. 

I<'ica sobre a mesa para en- . ' 

trar na ordem dos trabalhos 
sendo para esse fim dispen-
sadas as formalidades regi-
mentaes a requerimento do 
sr. Antonio .Martins, 

E111 4, entra em se~unda dis-
cussao por artigos suecos-
si vos. 

Ao artigo 1.0 o sr. Antonio 
Carlos fundamenta e otfere-
ce a seguinte 

~;MENDA 

Additiva. 

Artigo. E' auctoriza.do o go-
':erno a conceder as rega-
!Ias _de escolas normaes aos 
mstltutos de ensinos secun-
darios que se modelarem 
pela Escola Normal Modelo 
de Bello IIorizonte, desde 
quo se sujeitem á. completa 
llscali~açM do governo que 
todera cassar, em qualquer 
empo, no caso de irregula-

ridades, o goso das mesmas 
regalias, continuando em 
vigor os arts. 2!8 da lei n. I 

41, de 3 do agosto de l8!J2 e 
2·1 da lei n, 281, de 10 de 

I setembro de 18()0, 

Sala das sessões, ·I do setem-
bro de l90'J.-A. Carlos.- .. 
Levindo Lop~s.-Ribeiro de I 
Oliveira. 

I 
s. s.-ao 



·-234-
. -

Data .. 
Assump to Andamento Observaç·~tll o .. 

j ~ e 
::l z .. 

·-·-

1900 1 do -etembro 47 Isenta da contribui- ApJ1ada e posta conjuncta- Iniciado na Gatna 
~ão annual de,..,. mente em discuss11o o sr, ra dos srs. De 

:OOOSOOJ os esta- Mello Franco fundamenta o pn1ad03. 
belecimcntos equi- oft'orece as seguinte 
~arados as Escolas 

ormaes do gsta-
do, fundados por 
particulares. E~IJ.:NDA 

Additivo. 
. ' 

.. Nos trabalhos escolares do en-
sino primario, normal o do 
Curso Fundamental, as quin-
tas-feiras, salvo havendo ou-
tro dia feriado na semana, 
serão reservadas aos profes-
soros para correcção do 
exercicios, preparo do li-
cções ou outras occupações 
lectivas de gabinete o aos 
alumnos para o preparo de 
vostuario, oxercicios physi-... cos ou trabalhos domes-
ticos. 

S. R. 

Esta lei entrará em vigor dos-
de a data de sua pulJlica-Ç110, 

Sala das sessOes. 4 de setem-
bro do 190D.-V. M. do Mel-
lo Franco.-Levindo Lopes 
-;-Ferreira Alves.-A. liiar: 
tms. -A:ntero Dutra·-ao-
mes Frmro.-Nuno Mello_ 
Ga1:_ar Lopes.- Josino 'de 
llri o -A. Carlos. 

Estando apoiada o •endo pos-
ta eonjunctamente em dis-
cussão, é esta encerrada som 
mais debatei sondo appro-
vado o art. .o e bem assim 
todas as emendas. 

O art. !.· é approvado sem debate, 
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1!1W l de sellembro 47 Isenta da contribui- Adoptado em segunda para Iniciacj.o na· Cama-
ção annual de, ..•• passar a torcei ra discussfio, r a doo sra. D~· 
2:000$1>00 os esta- vae o projecto com as putados. 
belecimentos equi- emendas a) provadas á com- ~ 

parados ás Escolas missão de nstrucção Publi-
Normaes do ·Esta- ca que, obtendo urgencia, o 
do, fundadoa por 'oflerece para ser submrtti-
particulare;. do a te.rceira discussão. 

~ 

Fica sobre a mesa para entrar 
na ordem do dia sefíuinte, 
sendo para esse fim ispen· i sadas as formalidades regi-. ' mentaes a requerimento uo 
sr. Gomes Freire. : 

,, ., ! 

·' 
'. Eu• 5, é sem debate appro• 

va.do em terceira discussão, 
com as emendas já appro-
vadas em segunda e remet- ' tido á comm1ssão de Reda· 
cção que, obtendo urgencia 
otl'erece e é approvada a 
redacçllo final, sendo nessa 
mesma data devolvido a Ca· 
mara dos srs. Doputado11 
acompanhado das seguintoll 

E)IE!'iDAS : 

1.• 

Accrescente-se onde convier: 

I 

Artigo. E' o governo' aucto-
rizado a conceder as rega-
lias do Escolas Normaes aos 
institutos de ensino secun· 
dario que se modelarem , 
pela 'Escola Normal-Modelo, • 
de llello Horizonte, desde . 

' 
aue se sujeitem a completa + 
f scalização do governei que · 
poderá cassar, em qua quer 
tempo, no caso de irregula-
ridades, o goso das mesmas 
regalias, continuando em vi-
aor os arts. 2·18 da lei n. 41, 

e 3 de agosto de 1892, e 24 
da lei n. 281. de 16. de I!C. . 
tembro de 189(). . 
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~~· 1 de .3etrmbro 41 Isenta da contribui- 2." Iniciado na Cam 
. I, i ~llo aunual de •.•. ra dos srs.D 

' : 000$000 o• esta - putados. 
i b.elecimentos tqui 
l' ~arados ás l~scola s Accrescente-ae onde convier : 
'. ormaes do Esta 

'' do, fundados por 
J particulares. 
I Artigo. Nos traballHw esco-
: lares do ensino primario, 

normal c do Curso I<'unda-
mental, as quintas-feiras, 
salvo havendo outro dia fe-
riado na semana, serão re-

•', serva das aos professores 
.; 

para corrccção do exerci cios, 
preparo de licQOes ou outras 
occufeações lcctivas de ga-
blne · ; e aos alumnos para 
o preparo do vestuario, ex-

o 
ercicios phBsicos ou traba-
lhos domes icos. 

3,. 

Accrescente·se : 

' : Esta lei entrará em vigor na 
" ! data de sua pul)lieaçito. 
' 
I 

' E•n 13, é reruottido á sane-
ção. tJCla Camara, sob n. 32, 
redigido de accordo com as 
emendas do Senado. 

o 

Sanccionado 

Lei n. 501, de 21 de setembro 
de 19W 
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Assumpto Andamento 

48 Modifiea a lei sobre Ena 2 do setembro estando Inic:iluJo :na Cama-
o imposto territo- impresso e oistribuido fica ra th:s na. Do· 
ria!. sobre a Mesa para a ordem :~mb\loL ; 

dos trabalhos. 

Em 3. depo's de algumas 
considerações do sr. Anto-
nio Carlos, é approvado em 
primeira discussão e remet-
tido á commissão de Finan-
ças. 

Etn 4, é otTerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e vae a imprimir, 
acompanhado do seguinte 

P.lllECt:It 

Parece a comn1!ss110 de Finan-
~·as que o projecto n. 48, 
da Camara dos su. Dt>pu-
ta dos, no qual são alteradas 
as disposições da legislação 
vigente sobre o imposto ter-
ritorial, está prejudicado ' 
pela approvação da emenda 
n. 4(), ao projecto n. 4:,, da 
mesma Camara, na qual está 
reprodm.ido; nn.o obstante, 
o oll'erece para a st>gunda 
discussão, afim de que o Se-
nado se pro.nuncie. 

Sala das commiss!les, 4 de 
setembro de 1909.- Levin-
do Lopes.-: A. Martins.-
A, Carlo1. 

Pende de andamento 

·-
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Assumpto Andamento Ohservaçlles 

4\l Equipara os venci- 1-:au 2 do setcmb'l'o estando Iniciado na Ca
0
ma 

mentos dos lentos impresso o distrihuido fica ra dos srs. c 
do Gymnasio Mi- sobre a Mesa para a ordem putados, 
neiro aos, dos len- dos trabalhos. 
tos da Escola Nor-
mal e Curso Fun-
mental da Capital. 

.:. 

}. 

l~m 3 e' sem debate appro-
vado em primeira discussão 
e remettido á commissão de 
Instrucçllo Publica. 

Ent 5, é ofl'erecido para ser 
submettido a segunda dis-
cussão e fica sobre a Mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos sendo dispensadas 
as formalidades reg1montaes 
a requeri:nento do sr. Go-
xr.cs l•'rcire, 

Eau G, ó som debate appro-
vado em segunda discussão 
e fica sobre a Mesa para en-
trar na ordem dos trabalhos 
da se:;sll:o seguinte, sendo 
para esse ílm dispensadas 
as formalidades reg1mentaes 
a requerimento do sr, GO· 
mes Freire, 

E01 i é approvado sem de-
bate em terceira discussão 
e remottldo á commissão de 
Reda:cção, que obtendo ur-
gencia offerece e e' appro-
vada a redacção final, 

Em 9 e' remettido á san-, cção sol, n. 2·18. 

Sanccionado 

Loi n. 4!•8, de 11 de setembro 
de 1909 
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Assumpto Andamento Ob.servaçiJet! 

50 Auctoriza o Governo En1 2 do setembro, estando Iniciado na Cama-
a garantir juro! a impresso e distribuído, fica ra dos sr.~. D0· 
um Banco ~ue se sobre a mesa para a ordem putados. 
fundar no Estado dos trabalhos. · 
para operar sobre 
credito agrícola. Etn 3, é, sem debate, ap-

provado em primeira dis-
cussílO e remettido á Com-
missão de Finanças, que, ob-
tendo urgencia, o offerece 
para ser submettido á •e-
gunda discussão, 

A' vista de requerimento do 
sr. Levindo Lopes, fica so-
bre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos, sendo 
para esse fim, dispensadas 
as formalidades rogimen· 
taes. 

J<Jn1 4, entra em segunda dls· 
cusaão, por artigos succes-
sivos. 

Ao art. 1.o o sr. Antonio Car· 
los fundamenta e o1Iereco 
as seguintes 

BMEND.\S 

Ao art. 1.0, substitua-se -
até G o/o pelas seguintes:-
de 6 °/," ouro, no maximo. 

Ao mesmo artigo, após a pa-
lavra- Estado- accroscen-
to-se :- ou ao Banco de Cre-
dito Ileal de Minas Geraes. 

Ao mesmo artif"o substitua-se 
a phrase fina a começar da 
palavra -sobre - pelas se-
crnintes : - principalmente 
~obre credito hypothecario 
e arrricoln, observadas as 
disposições da presente l_ei. 

Sala das sessões, 4 de setem· 
bro de Hl09.-A. Carlos. 

'··· 
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Assumpto Andll.mento ObSOI'VaçOes 

50 Auctoriza o Governo Apoiadas e postas conjuncta- Iniciado na Cama-
a g~rantir juros a mente em discussao, é esta ra dos srs. De-
um Banco que se encerrada sem mais debato, putados. 
fundar no JJ;stado sondo approvado o art. l. 
para operar sobro com todas as emendas. 
credito agricola. 

Em discussão o art. 2. •, o 
mesmo senhor fundamenta 
o olloroce a seguin ttJ 

Ao art. 2.• supprima-se. 

Sala das sessões, 4 de setem-
bro de 1900,- A. Carlos. 

Apoiada o posta conjuncta-
monte em discussão, à esta 
encerrada sem mais debate, 
sondo approvada a emenda 
e rejeih.do o art. 2. o. 

Em discussão o art. 3.o, o 
mes'llo senhor fundamenta 
o otferece as seguin tos : 

E~JEN!>AS 

Ao art. 3. 0, n. 1, lettra d -
substitua-se pelo seguinte : 

d) Do lettras do cambio e no-
tas promissorias de agricul-
tores. inuustriaes ou ex por· 
tadoros com gamntlns, 11 
juizo do Banco. 

Ao art. 3, 0, n, 2, leltl-a /J-
accre!ecntc-!O dPpols tla pa-
lavra- ostadoal, as seg·uin· 
tos «do productos agr1..:olas 
o industriaos•, 

Sala das sessões, I de sntem-
bro do 1009.- A. Carlos. 
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Assumpto 

50 Auctoriza o governo 
a garantir juros a 
um Uanco QUO se 
fundar no_ Estado 
para operar sobre 
credito agrícola. 

Andamento Observaçve11 

,\poiadas c P?Süt conjuncta- Iniciado C 
mente em discussão, é esta ra d na Ulll.!ll, 
encerrada som mais debate, puta~~ srs, Do-., 
sendo approvado o art. a.o s. 
com todas as emendas. 

Os arts. 4 ° a 13, são succes-
sivamente approvadoa som 
debate. 

gm discussão o artigo H o 
mesmo sr. fundamenta e 
oíl'ereco as seguinte& 

Additivas. 

Accrescentc-sc onde convier: 

Artigo. E' auctorizado o go-
verno a restituir uo Dauco 
do Credito lteal do J\linas 
Gcrucs as quantias pagas 
por novos o velhos direitos 
sobro o emprestimo já feito 
::o mesmo para o serviço de 
credito agrícola, isento o 
mesmo Danco do tal impos-
to quanto as prestações quo 
ainda tenha a receber, nos 
termos do respectivo con-
tracto. 

l'aragrapho uniéo. O tavor es-
tabelecido no artigo prece-
dente só so Jurá em~ctivo 
depois que O Danco fl'UUZir 
a juizo do_ governo, as quo: 
tas que ex1go para a avalia-
ção de imlllúYois nos casos 
de propostDs para ompre3· 
tituos hypothccarios. 

Artigo. Fie~ approvada a 
emissão do ~polices n'o valm-
de 10.557:0uO;SOOO (deL mil 
quinhentos c cmconta o sete 
colltOs uo Jéis) rN\lizada em 
virtude do dec. n. l.lii2 de 
17 do janeiro de 1~07, para 
substituição dos lit.ulos ao 
portudor, cnlittldos nos ter-
mos do deo. n. 1. ·133, de 21 
do dezembro de HJO~. 
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' ' 190!i 1 rle s•:tembro 50 Auctorizn o OO\'Pn:o Arb~·:o. ~\ .')r;t.t;~Lo Cétl!Jhhtl e~-:n- I nici<.~do na Cün:!ü 
a gcnautit· jmo:' u eu ti v,.{. :Joi·:'t llf<;ct·:_; -.~~.rb. de ra <los srs. Da 
um Banco que ,•:(• confornlidndu '~<'l" o dí.Jpo.:lo pnÜ\<Io:;. 
fundar no Esüulu no~ itri:>. !31 o,,_ :n ~ do t·(•gul. 
pnra operar sol no n. 7:37, do 2:, do llOVIJllJbi'O 
crorlito agric0L1. do 1850, e 4~ a Gl do decr<J-

to federal n. 2.011, de :n de 
dezemhro de HJO.~. 

S. it. 

I Sala das se~sf1es, -1 do setem-
bro de l~J(J~l.-A. Carlos. 

Apoiadas o posta~ conjnncta-
monto em discussão, c esta 
encerrada sem mais debato, 
sondo approva<lo o arligo H 
com todas as emendas. 

Adoptado, ern segunrht. para 
passar a terceira discus~:lo, 
vae o pr~jccto com as emen-
das approvadas á commiss:lo 
de Finanças que, obtendo 
nrgoncia o otlereco para ser 
submettido a terceira · dis-
cussão. 

A fOI{Uorimento do sr. Lo-

I Vindo Lopes, fica sobro a 
mesa para rntrar na ordem 
do dia S('!);uinto sondo para 
esse ilm dispensadas as for-

I 
malidados regimentaos. 

I 

J.:nt 5, entra em terceira dis-
cussão conjunctamento com 
as emendas já approvudas 
em segunda. 

I o sr. Antonio Carlos funda-menta e otferece as seguiu-tes 

E~ lENDAS 

Additiva. 
I 
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Assnmpto 

50 Auctoriza o Governo 
a garantir juros a 
um Banco que se 
fundar no Estado 
pura operar sobre 
cacdito agricola. 

Andamento Ohservaç<>es 

E' uuctorizado o governo a Iniciado n;:. C~t· 
rever o contracto com o mara dos n!"l:l. 
Banco do Credito Real de Deputados. 
Minas Geraos sob empresti-
mos agricolas para os se-
guintes t1ns : 

1. u, elevar a cinco annos o 
prazo para os contractos de 
omprestimos sobre hypo-
thecas. 

2.", excluir do contracto as 
clausulas relativas a cm-
prestimos ás Camaras l\Iuni-
cipaes o ás empresas indus-
triaos, salvo, quanto ás Ca· 
maras, os podidos de em-
prestimos já auctorizados 
pelo poder executivo. 

Ao art. 8. 0-Supprima-se. 

Sala das sessões, 5 de ~etem
bro de 1900.-A. Carlos. 

Apoiadas e conjunctamcnto 
em discussão, é esta encer-
rada sem mais debate, sendo 
approvadas as emendas e 
hem assim o projecto que, 
depois de adoptado em ter-
()eira discussão, c' remettido 
;'t commissilo de ltedae1.~ão 
que, obtendo urgencia, oífe-
rcce o e' approvada a re-
dacçiío tlnal, sendo nessa 
mesma data devolvido á Ca-
mara dos srs. Deputados 
acompanha1o das seguintes 

El\IEND.\S 

Ao art. 1. · Sub~tituam-s•J as 
palavras - «ate' G "/0», pe-
Jas seguintes : de ll 0/,_, ouro 
no maximo. 
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Assumpto Andamento Obsorvaç1Jes 

--·--7-------------~--~----------------!----------------------~-------------
50 Auctoriza o Governol 2 1 tl.e setembro 

a garantia juros ali 
um Banco (]UC se 
fundar no Estado Ao mesmo artigo, ap63 a pa-
pant operar sobre lavra - Estado -- accres. 
credito agricola, cente-se : -ou ao Banco de 

Credito Real de Minas Ge-
raes. 

3 

Ao mesmo artigo substitua-
se a phrasc final a começar 
da palavra - so/Jre- pelas 
seguintes: - rJrincipalmen-
te soúre credito hypotheca-
rio 13 agrícola, observadas 
as disposições da pre;;onte 
lei. 

·l 

Ao art. 2. • Supprima-se. 

5 

Ao art. 3. • n, I, lettra d-
sul>stitua-se pelo seguinte : 

d) De lettras de cambio e no-
t~s promissorias de a"ricul-
tores, industriaes ou 'Oxpor-
~a?ores, com garantias a 
JUizo do Bauco. 

Ao art. 3.. n. 2 - lettra b 
--: accrescente-se : _ depois 
da palavra - estadual -, 
as seguintes: de l'Jrotluctos 
agricolas e industriaes. 

7 

Ao art. 8, 0 Supprima-se. 

Iniciado na Cama 
ra do• srs, De 
putado3. 
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Assumpto Andamento Observações 

50 Auctoriza o Governo 8 
li . ·. I C meia! o na ama· 

a garantir juros u 
um Banco que se 
fundar no Estado Accroscente-se onde convier: 
para operar sobre 
credito agricola. 

Artigo. E' auctorizado o go-
verno a restituir ao Banco 
de Credito Iteal do Minas 
Geraes as quantias pagas 
por novos o velhos direitos 
sobre o emprestiino já feito 
ao mesmo para o serviço 
de cre 1ito agrícola, isentan-
do o mesmo Banco de tal 
imposto quanto ás presta-
ç!Jes que ttin<ht tenha a ro· 
ceher, nos termos do respe-
ctivo contracto. 

Paragrapho unico. O favor 
estahcleci<lo no artigo pro-
cedente só se fará efl'<3ctivo 
depois quo o Banco reduzir, 
a juizo do governo·, as quo-
tas que exige para a ava-
liaçao de innnoveis nos ca-
sos do prop•Jstas para em-
prostimos hypothecarios. 

Accrcscente-se onde convier : 

Artigo. F i c a approvada a 
cmiss;1o do apolices no va-
lor de 10 517:000$000 (dez 
mil quinhentos e cincoenta 
c sete contos de ró s), rea-
lizada em virtude do dec 
n. l. \.172, de 17 do Janeiro de 
1Uü7, para substituição dos 
títulos ao porlador, emitti-
dos nos termos do dec. n. 
1.43:l. de 21 de dezembro 
de lUOO. 

10 

Accrcscente-se : 

ra dos srs, De· 
putadoa. 
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Assumpto Andamento Observaçues 

l Auctoriza o Govorno Artigo. A ucção executiva, Iniciado na Cama· 
a g<.rantir juros a que compete ús lotl'as de ra dos srs.- De-
um Banco que se camhio o notas prornissorias putados. 
fundar no Estarlo (dcc. federal n. 2. 011, de 31 
para operar sobre do dezembro de l!JOS, arts. 
credito agrícola. -HJ a 51), será pror:essada de 

conformidade com o dispos-
to nos arts. 310 a :n7 do 
ftegul • n . 737, do 25 de no-
vembro de 1850. 

ll 

Accrescente-se : 

Artigo. E' auctorizado o go-
verno a rever o contracro 
celebrado com o Banco do 
Credito Real de Minas Ge-
raes sobro omprosiimos agrí-
colas pttra os Iins se<>uin-tes: e 

l. · Elevar a cinco annos o 
prazo para os contractos de 
emprestimos com garantia 
hypolhccaria; 

2.' Excluir do contracto as 
clausulas relativas a cm-
prestimos á.B Camaras Mu-
nicipacs c a empresas in-
dustriaes, salvo, quanto ús 
Camaras, os pedidos de cm-
prestimos já auctori:r.ados 
pelo poder executivo. 

J~na 13. o' remottido á san. 
c~ão, pela Camara, sob 11 
2ü, redigido do accordo com 
as emendas do Senado. 

Sanccionado 

Lei n · 5ot-:, de 22 de sotem hro 
de l!lo\1 

' 



Data "' o ... 
<ll 
8 
::::: z 

-247-
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1 de setembro 

1!)09 I 
1 de setembro I 

50 .Auclorir,a o Govnrno l!;m viriuclo uo uclilJel'<l')fíü do lniciudo ·na. Ca.1:.~ ... 
a garanlit· ju!'OS '" Congresso, a-; í'UJ(.!lHla~ lL'J. ]'(.!, do~ Ll~E': .. n.~~ 
um Banco <JUO se S, !!, 10 o 11 sn1J1ram a san- putado.~. 
fundar no lCstado cç:Io em tres proposi<;Oos 
para opcr<tr sobro distinctw, suh ns. 27, ~8 o 
credito agrícola. 2\l. 

A proposição n. 28 foi devol-
vida pelo governo por já ha-
ver disposiçiio de lei egual 
(omissão de apolices). 

Sancdonada.i as de ns. 21 c 
29. 

Leis ns. 503 e 501, de 22 de 
setcmhro de 11100. 

51 Modifica a lei sohro l~u• 3 do setembro vaca im- Iniciado na. Ga.m:v· 
reforma do ofl'iciaes primir-se para entrar lU! or- ra dos sr-s. Oe.-
o praças da Briga- ctem dos trabalhos. putudos. 
da Polichd. 

Eut '!, é approvado, sem de-
bate, em primeira discussão 
e remettido á commissão de 
Força Publica. 

Eu• 6, é oilercciuo para ser 
suhmottido á segunda dis-
cussão e fica sobro a mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos, sendo para esse 
11m dispensadas as formali-
dades regimentaos a reque-
rimento do sr. IUhoiro de 
Oliveira. 

E•n 7, entrando em sognnda 
discussão por artigos succes-
sivos, são approvados 01 
arts. 1.0 a ll.0• 

Em discussãO o art. 7.0 o sr. 
Bias Fortes fundamenta c 
ofl'crccc as seguintes 



Dat.'\ 

1009 1 ue setembro 

-248-

Assumpto Andamento 

51 Modifica a lei sobre E~IENDAS All!JlTIVAs 
reforma do olliciaes 
e praças da Briga-
da Policial. Oífcreço como additivo ao pro-

jccto n, 51 da Camara o do 
n. W, da mesma Camara, 
sobre approvaçilo de contas 
do J.;;staoo referentes aos ex-
ercícios <.lo l\JOl c 1\!08. 

Sala das scssi)cs, 7 de setem-
bro de 1.\JO\J,-llias Fortrs. 

Artigo, I~' o Presidente do 
Estado auctorizado a con-
tractar do i s veterinarios 
para o estudo o tratamento 
das divsrsas oplzoot1as IJUO 
costumam atacar as diver-
sas raças do animacs do Es-
tado. 

Senado Mineiro, 7 do setem-
bro de 1\100- Bias For\cs. 

Apoiadas o conjunctamente 
em discussrro, ó esta encer-
rada sem mais debate. 

Procedendo-se i votação do 
art. 7.0

, e' o mesmo appro-
vado ~om todas as emondas. 

Adoptado em segun(la para 
passar á terceira uíscnssáo 
vac o projecto com a~ 
emendas appro va das ft 
co_mmíssào do Força Pn-
bhea que, obtendo lll'gencht 
o otfMece para ser ~.ubmot
tido á. terceira discussão. 

A' vista de re(jucl'imcnto do 
sr. ltiho1ro de Oliveira, Hca 
sobre a mesa para entrar 
na ordem uo dia sc<>uinte 
sendo para isso disp~1sada~ 
as formalidades re"itnon-taes. " 

Ol>servaçõe~ 

Iniciado na CO.• 
mar<\ dos srs, 
Deputados. 
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Assumpto ··., Andamento Ohservaçõeli 

51 Modifica a lei sobre Ern 7, é offereCido para ser Iniciado nr.; Cama<~ 
reforma de officiaes submettido á terceira dis- · r a dos 'lsrs; 'Diij~ 

.. e praças da Briga- cuss1lo e ílca sobre a mesa putados',: " 
da Policial, ' para entrar na ordem dos · · 

. trabalhos, . sendo para esse · · 
fim dispensadas as formali-
dades regimentaes a reque-
rimento do sr. Itibeiro de 
Oliveira. 

Em 8, e approvado sem de-
bate em terceira djscussão 
e remettido á commissão de 
Itcdacção. · 

O sr. Dias Fortes, requer e é 
ap~rovado, que o projecto 
n . ..,3 da Camara, SLbre ap-
provação de contas .c otte-
recido como additivo, soja 
destacado e redigido sepa-
radamente alim de ser re-
mettido à sancç1l.o. Sendo 
nessa mesma data oflereci-
da o approvada a rodacção 
final e' devolvido á .Camara 
dos srs. Deputados acompa-
nhado dtt seguinte 

miENDA 

Art. • . • E' o Presidente do 
Estttdo auctórizado a con-
tractar d o i s veterinarios 
para o estudo e tratamen-
to das diversas cpizootias 
que costumam atacar as di-
versas raças 'do animaes do 
I~stado. i 

Ern H e• remettido ú san-
cção, pela Camara, sob n, 
3ü, redigido do accordo com 
n emenaa .do Senado. 

Sanccionado 

Lei n. 500, do 21 de setembro 
do 1909 1 

I. 
; 

'i 
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Data 

2 do sctemlJro 

2'·'de setemhro 

8 do setembro 

Assumpto Andamento Observações 

52 Auctoriza conces:lãO Ent 3 de -;etomhro vae a im· Iniciado na CamÚ· 
de reforma ao cabo primir-se para entrar na ra dos srs. De-
de esquadra do 1.• ordem dos trabalhos. putados. 
batalhão da Briga-
da Policial, Manoel 
de Lemos Guirna-
rltes, Pondu de andarno11t.o 

· 53 Approva as contas do l~nl 3 de setembro v ao a Iniciado na Cama· 
l<]stado re la ti Yas imprimir-se para entrar na ra dos srs. ec-
aos exorcicios de ordem dos trabalhos. putado3, HJO< e 1<108. 

li:na 7 e' otl'erccido como au-
ditivo ao projecto n. 51, 

l~an 13, e' oflerecida e appro-
valla a redacção final. 

•~•n ll, e' rernettido á san-
cção sob n. 24U. 

Sanccionado 

Lei n. ·l97, de li do setembro 
do 1009 

54 Crêa na Capital 0 .Mu- l~m 1,3 d 
seu Mineiro ~. . · . e soü,mbro Yao a Iniciado na Cama-

' lrnprimlr-so para entrar na ra dos srs. De· 
ordem dos trabalhos, puta<'oL 

Pende de andamento 



PROJECTOS ENVIADOS 
l'lU,A. 

Camara dos srs. Deputados 
AO 

Senado lHineiro em 1908 

E 

QUE TIVERAM ANDAMIUNTO EM 1909 
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Cama r a 
1008 e 

Projectos enviados pela 
ao Senado Mineir·o em 
mento em· iGu~L 

dos srs. Deputados 
que tivera~-n anda-

= -
'I •' I 

I ; .,., ' 
Data 

,, 011. 

Assumpt<>~ Andamento Observações .O 
'I' I' ..... 

o "' ! s 
;:J z 

I,' 
' ., ' l 

1908 7 do agosto 2·1· Auctori~a o Governo V:ide:·Synopse! de 19()8, pags. Iniciado na Cama· 
a mandar pagar ao 8.') ra dos srs. De· 
aetual porteiro da puta dos. 

' Imprensa Official, 
Americo Vieira de 1~111 6 de agosto de 1909, e' 
Brito, a dlfforença ofl'erecido para segunda dis-
de vencimentos doi:\ cussão e vae a imprimir-se. 

' 
I ·carC'os de continuo 
) ! oportelro daquelle 

estabe lo ci men to 
' durante o : temp~ l~•n 9, entrando em segunda 

em que sendo con- discussão o~ art. 1. • o sr 
i 

· 'tinuo, exerceu tam- OI.ympio Mourão, pela com: 
bem cumulativa- missão de Hequerimento de 

I mente'as funcções Partes, fundamenta e ofl'e-: de porteiro• roce á seguinte 
I, : 

I 
.,., 

IL 

: E) lENDA 

I 

Artigo. l•'ica egualmonto o ~o-
verno auctori~ado a man ar 

I •I 
pagar aos chefes de secção 
da Secretaria da Policia a 

I 
di!l'erença do vencimentos 
entre esses cargos o os de che-

~ r I . • fes de secção das Secretarias 
. i ~ ,. de Estado, no poriodo decor· 

rido do 1. • de janeiro do 
189? a 31 de dezembro de 
190G. (S. R.) 

•I ., 
I ... 

'. 
Sala das commissões, 9 de 

' agosto de HJ09.- Olympio ., I MourM.- Nuno da Cunha 
' Mello. 

·' 
I . ' 

,. Estando apoiada o ~endo pos-
ta conjunctamente em dis-

I• cussão. o' esta encerrada ,·, sem mais debate. 
., •, 

; 
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Assumpto Andamento Observações 

I 
A uctoriza o Governo Procedendo-se a votação do Iniciado na Cama-

a mandar pagar ao art 1.0, em escrutínio se- ra ·dos srs. De· 
actual porteiro da ereto, são recolhidas 13 ce- putados. 
Imprensa Oftlcial, dulas e e' o mesmo appro 
Americo Vieira de vado por 11 votos contra 
Brito, a diflerença dois. 
de vencimentos dos 
cargos de continuo Procedendo-se a votaçilo da 
e porteiro daquelle emenda, e' a mesma appro-
estabe le ci men to, vada. 
durante o tempo 
em que sendo con· O art. 2.0 e' approvado ~em 
.tinuo, exerceu tam- debato. 
bem cumulativa-
mente as funcções Adoptado em segunda para 
de porteiro,· . passar á terceira discuss1l0, 

va"-' o projecto, com a 
. emenda approvada, a com· 
missilo de Finanças. 

; ; 

1;' 

Ean 10, e' olferecido e vae a 
, imprimir-se para ser sub· 

mettido a terceira discus-
são acompanhado do se· 
guinte . 

PARECE!t 

Ao projecto n. 24, da Cama-
ra dos srs. Deputados, foi 
offerecida uma emenda ad-
ditiva, pela commissilo de 
Petições, auctorizando o go· 
verno a mandar pagar aos 
chefes de secção da Secre-
taria da Policia a di1feren-
ça de vencimentos entre 
esses cargos e os de chefes 
de secçlio das outras Secre-
tarias do Estado, no perio-
do decorrido de 1. • de ja-
neiro de 1897 a 31 de der.em-
bro de l!),G. 

O projecto e a emenda foram 
approvados pelo Senado em 
segunda discussão. 

A commissão de Finanças 
tendo examinado os doeu: 
mcntos e razões em que se 
has~iou a commiss1lo de 
Petições para iormular a 
sua cmend~ additiva, ofl'e-
rece o proJecto para tercei-
ra discyssão, e é de parecer 
9\!e seJa approvado, como 
foi votado pelo Senado em 
segunda. 

Sala das commissries, 10 de I agosto de ID09.- P. Matta 

I 
Machado.- José Gonçalves 
- Camil!o ·de Brito.- An: 
tonio Martins. 
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Auctoriza o Governo E•u 12, entra conjunctamen- Iniciado na Cama-
a mandar pagar ao mente em terceira discus- ra dos srs. Dc-
actual porte1ro da silo com a emenda offereci- putatlos. 

· Imprensa Offlcial, da pela commissM do Ite-
Americo Vieira do querimonto de Partos. Nilo 
Brito, a differença havendo quem peça a pala-
de vencimentos dos vra encerra-se a discussão. 
cargos de continuo Procedendo-se a vota.;ilo em 
e porteiro daquelle escrutínio secreto à o pro-
cstabe lo cimento, jecto approvado por 13 vo-
durante o tempo tos contra um e remettido 
em que, sendo con- á. commissilo de Redacçilo. 
tinuo,exerceu tam-
bem cumulativa-
mente as 'funcçõcs 
de porteiro. Em 18, o' oll'erccida e appro-

vada a redacção final, sen-
do nessa mesma data devol-
vida á Camara dos srs. De-
putados acompanhado da 
seguinte 

Accrescente-se : 

Artigo. Fica egualmente o 
governo auctorizado a man-
dar pagar aos chefes de se-
cção da Secretaria da Po-
licio a d Jl'crença de venci-
mentos entre esses cargos e 
os de chefe de · secção das 
Secretarias do Estado no 
período decorrido de 1:0 de 
janeiro de 1897 a 31 do de-
zembro de 190G. 

Etu 2 de setembro e' remet-
tido á sancçilo, pela Camara, 
sob n. 18, redigido do ac-
cordo com as emendas do 
Senado. 

Sanccionado 

Lei n. tíl2, de 11 de outubro 
de 1909 
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1908 20 de agosto ,27 Conta ao capit1lo ci- Vide Synopso do: HJOS, pags_; Iniciado na Cama. 
rurgiào do 1.• ba- 109. ' ra dos srs, Do· 
talhão da Ilri"ada putados. 
Policial, dr .. Ilgnja· 

Eau ·8 de j'u!ho do HJOO, en-ITlin. Targiny Moss, 
, para os o !feitos .de trando em discussão o art. 
nu tiguidado do pos- l.'!,o sr. Ribeiro de Olivo;ra 

I to, , o pcriodo .do oll,'oreco o seguinte 
tempo d~corrido d~ 
25 de j urtho do 189;> 
a 2 lto j anoiro :do 

': '1807. ' In:I/UEIU)m:-<TO 
I 

Roqueiro o' .adiarr.onto da dis· 
cussão do projecto n. 27, 
por ·!~horas. 

Apoiada e em discussão, o' 
esta encerrada, depois do 

,, algumas observações do sr. 
P. Drummond, sendo appro-
v a do o requerimento o .adia· 
da a discussão do projecto. 

l~nt 10, depois do algumas 
; ,;., ohsorvaçoes dos srs. Itiheiro 

do Oliveira e Mello Franco 
é approvado em segunda dis-

',' cusfláo o fica sobro a mesa 
1,,• ' para entrar na ordem dos 

" trabalhos depois do findo o 
,, intorsticio r<'gimontal, :visto 

'I'/ não ter soll'rido modifica-
,! ções. ' 

EUJ liJ, o' approvado em ter-
coira discussão Íl romottido 

, á commissão do Hedacçno. 
' 

Ent 16 o' olferecida o appro· 
vada a redacç1lo llnalro ro-
mottido a saucção sob n. 
21i. 

i Sanccionado : 

' 

: 
Lei n, '137, do 16 do julho 

tle l!J09 

I 
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30 A uctoriza o Presi-
dente do Estado a 
entrar em accordo 
com o do Estado 

Vide Synapse tle 1908 pags. Iniciado na Cama .. 
112 ra dos sr!. De .. 

do Espirito Santo, Eau 8 de julho de 190tl, de-
para submettcr a pois de algumas obsorv<t· 
arbitragem a que- ções do ~r. Camillo de Bri-
stão do limites en- to, é rejeitado em primeira 
tro os dois Estados. discussito e vao a archi-

var-so. 

putadof!'. ·, 

:32 Concede ao dr. Fer-
nando Alex:tndre 
Villela de Andrade 
ou á emprcs<t que 

Vide Synopse de iDOS, pags. lniciauo na Cam<h 
112 ra dos sr=, n~ .... 

organizar privilegio 
para a exploração En1 0 do julho de 190~), do-
de uma linlm do pois de algumas observa-
automovois~ ligan- ções do sr. Mello Franco é 
do Uherabinhct e approvado em primcua dis-
lrar:t á cidade de cussrro o remettido á com-
Monto Alegro. missão de Obras Publicas, 

l~•n 28 lle ngosto é otrerecido 
partt ser submottido á se-
gunda discuss::io e vao a im-
primir-se acompanhado uo 
seguinte 

PAin:crm 

A commissão do Obras Publi-
cas, a que foi presente o 
proj c c to n. :l2, da Cama r a 
dos Deputados concedendo 
ao dr. Fernando Alexandre 
Villola do Andrad:t ou ern-
prcstt quo orgtmizar, privl· 
lcgio para exploração de 
uma linha de automoveis, 
ligando Ubembinha o !rara 
á cidade de Monto Alegre, 
j<Í approvado em primeira 
discussão, é do parecer que 
seja submettido a segunda 
com o seguinte substitu-
tivo: 

O Congresso Lo"'islativo do Es-
tado do Min'às Geraos de-
creta : 

putados, · · 
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1903 3 de s•,tC:Hil>ro 32 Concede ao ur. F e r- Arl. I.· Fictt o <>oV(•l"lJO t!o I niciado r'' Cama· nando Alexandre Estado auctoriz;!do <t con- r•t dos srs, De· 
Vi!lela de Andrttde ceder ao dr. Ft>rmmtlo 1\le- pula•los. 
011 Ú CllljJI'CS'• que xandro Villola de Anc!rade, 
oqanizar privile- ou a quem molhorcs vanbt-
gio para a explora- gons oll'crccPr, privill•gio 
ç"-0 de uma linha por 25 annos para coust.rn-
d<J automovcis, li- CÇ1iO, uso c go~o de urru 
gando t'berabinha estrada )<al'<l trare '<li' ttn•a 

I 
e !rara á cir.LHle dü linha ele antomov~)is CJUl'1 Monte Alegrl'. partindo do ponto lllais eon 

vcnientc da l•~stt-adtt do Fo1·-

! ro Mogyana, cntn• IJlP)l':t-

I hinhn. o !rara, vá ;, ci•l:ul" 
I Montü Alegre, ü dt:stu dois 

1 
ramaüs um par•t Abbac!ia do I Born Successo o <•uil'o para I I 
Villa Plati,,a. 

Ar L ;!_• O pri vileçi•J un·;·, con-
cedido de accoi·do cem; ae 
dispo~i,·i)·)s contidas no dec. 
n. l.OJH, do :lO de mar\~<> rl<· 
l~U7 o sem onus para o 
!•.~lado. 

I 
Art. :~. ') Itevog;un-sc as dis-

J•O~iç,·,,".' em cuntrari•J. 

Saia <Lls scs-s?ios. 28 <J1~ an·oBÜJ 
rlo lU(ID.- Hoclut r,.,,~a--

I 
Porroira Alves.- G 8tn e s 
Preiro. 

l 
I~Ul 2 cl0 SdOJnhro, (: ;:<)lll li<)- . 

l I h:tt•J ~~~l<!ct·mda a S<'glltl<la 
d:scug,ao o :.uliada a vot;t-I çao l'l'r f.t!t;t de nun,ero 
1cgal. 

§~nl 3 de setmnhro, é appro-
vaclo Ol~l sl:guncla discusSC~o 
o substitutivo oflrJ re ci do 
pela commissilo e fica sobre 
a mesa para entrar na or-
d~m dos t:ahalho~ depois . ' de findo o lrttorsticio ro"i-
mont;~l, ficando prejudica7Io 
o prOJ8cto. 

Bau 5, é approYaclo s••rn de-
bate em terceira cliscussilo 
e remettido {~ Commissão 
do Hedacção que, ohtcntlo 
nrgenciu, oJI'crccc c é ap 
provada a rec!acç1io final 
sendo nossa me:;rna data do: 
volvido á Camara 1!os srs. 
Dopl!tados acompanhado da 
segumte 
I' .. J 
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IIJOS 3 de se tem hro 

lUOS :l de se tem hro 

32 Concede ao dr. For- E\IENJJA 
nando Alexandre 
Yillela de Andrade 
on :'t emprcs~t que Substitua-se o prejerif• l'')]O 
organizar pri vil c- seguinte : 
gio para a eXJJlora-
ção de uma linha O Congresso Legislativo úo 
de automovcis, li· gstado do Minas Geraes dél· 
gando Obcrabinha ereta : 
e !rara á cidade de 
Monte Alegre. Art. 1.° Fica o Governo (lo 

Estado auctorizado a couro-
der ao dr. Fern,mdo Ale-
xandre Villcla de Andrade, 
ou a quem melhores vanta-
gens ofl'crecer, privilegio 
por 25 annos para constru-
cção, uso e goso do uma es-
trada para trafegar uma 
linha do automoveis que, 
partindo do ponto mais con-
veniente da Estrada de For 
ro Mogyana, entre TJbera-
hinha e Irara, vá á cidade 
de Monte Alegre e desta 
dois ramaos, um para Ab·· 
badia do Bom Successo ') 
outro para Villa Platiua. 

Art 2.0 O privilegio será con-
cedido de accordo com as 
disposições contidas no dec. 
n. l.OUl, do 30 de março de 
1807 c sem onus para o Es-
tado. 

Art. a.o Hevogam·SC as dis-
posições em contrario. 

Etn H de setembro, é remot-
tido á sancção pela Camara, 
sob n. 37, de accordo com 
a deliberação do Senado. 

Sanccionado 

Lei n. 50G, do 22 do se tem hro 
do IDO~l 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

1 
3:l Estahcloce quaes as Vide Synopse de J.':o8, 1H,r1 

disposições que dll· 113 
vem ser observa-

.,rmci:·.~1o na Cama· 
r a dos srs, De· 

: 11ntado.~. 
das nos contlictos 
de jrrrisdicç~o cn· Hna u dt' julho, !lepois d'Jjl 
tro .. a~Jctorldadc:s algumas observaçO~s do ~~· 
J~dicw.rm~ c adrm· ?llello Franco, é rPjeibdol 
mstratJvas. em primeira discussão e nr 

chivado. 
I 

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

/ 
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7 do julho I 1 l\Iouiflca divol'sos ar- l~m 7 de julho, depois de Do sr .. Mello Fr:o.:c· HJO\l 
tigos do Itcgimento apoiado é remcl tida á com- co. 
do Senado. missM de Policia. 

En1 17, é oilcrccida c vac a 
imprimir-se para ser sub-
mettida a primeira discus-
~ão, acompanhada do se-
guinte: 

' ' I 

I PAHECEH 

' A commissão de Policia, a que 

I foi presente a Indicação n. 
1, do sr. senador l\Iollo Fran-

' co, modificando alguns dos 
artigos do Itegimcnto Inter-
no, na part.o referente a or-

I 
dem dos trabalhos, conside-
rando quo as modil\caçõcs 
propostas facilitam a dis-
cussflO e votação do proj e-
ctos qne, pela sua natureza 
c importancia, dependem de 
exame minucioso, é de pa-
recer quo a referida indica· 
ção soja suhmettida á dis· 
cussão c approvada, nos ter-
mos da ultima parto do art. 
102, do Itogimonto Interno. 

Sala das commissôcs, 16 de 
julho de 1\liJD.- Chrispim 
Jacquos Dias Fortes.- José 
Pouro Drummond.- Fran· 
cisco Ferreira Alves. 

En1 27, é encerrada, sem de-
bate, a primeira 'discussão, 
o adiada a votaçio por fal-
ta de numero legal. 
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1:\Iodillca diversos ar-
tigos do ltogimento 
dó Sena•lo, 

Andamento Observaçnea 

En1 28, c approvada em pri- Do sr. l\Iollo Fran .. 
moira discnssilo o romotti· co. 
(h\ á commistüv de Policia. 

l~ru 5 de agosto é otl'erecido e 
vae a imprimir-se o se-
guinte 

E.\1\EC'E!t 

A com missão do Policia, a que 
foi preoento a indicação n. 
1 do sr. senador l\Iello Fran-
co, moditleando alguns ar-
tigos elo ltcgimcnto Interno 
do SPnado, já. approvada em 
primeira discus•ão, ó de pa-
recer qucst'ja a mesma sub-
motti<la :Í. Stlgnnda UÍSCUSS1\0 
o approvada com a seguinte 
emonda: 

Art. E' auctorizada a Mesa 
do S<mado a modificar, de 
nccor!IO com us necessida-
d<'B do serviço publico, a 
llesoluç~o n. l:l, do :w do 
agosto de 1Q08, expedindo 
para esse fl rn novo regula-
mento. 

Saltt das commissões, 5 de 
agosto de l!JOll.- Chrispim 
.Jacques ilias Fortes.- .José 
Pedro Drummond.- Fran-
cisco Ferreira Alves. 

Bau 7, entrando em s<•<>unda 
~Jiscns~;'lo, por artigos~ con-
.Junctamonte com o parecer 
da eomrnissão do l'ol :cia ó 
esta encerrada ~~m ddmtc 
e adiada a vota<;lio por fal-
ta du numero legal. 

IHan D, ó approvada em se-
gunda discussno e hem as-
sirn a eu,en la a mesma of-
J'orecida pela eommi~s~o de 
l'olicia, sendo amhas re-
lllettidus á commiss:to de 
lteuacção. 
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A~surnpt.o AIHlamonto 

1 :Modifica diversos ar- Etn 21, e' ofl'erecida e ap- Do sr. 1>1ello Fran· 
tigos do Regimento provada a seguinte co, 
do Senado. 

UED.ACÇÃO FINAL 

A commissão de Hedacção oi· 
fercce para a discussão a 
seguinte redacção final da 
resolução approVc!da pelo 
Senado sobre !tltcraçõcs do 
sen Regimento Interno. 

O Senado do Estado de Minas 
Geraes resolve : 

Art. 1." As disposi<,~0es do 
Hegimento interno serão ob· 
servadas com as seguites 
alterações: · 

r. Quando se tratar da re-
forma constitucional (art. 
~2l da Const_ituição), de pro-
JCCtos do leis organicas ou 
regulamentares sujeitos á 
approva<,•i'io do Poder Legis-
lath·o, a primeira, segunda 
e terceira discussões deve· 
rào ser adiadas, salvo caso 
de urgencia premente, para 
se continuarem em dias e 
horas designados, por uma 
ate' duas horas, a juizo da 
mesa, enunciado na ordem 
do dia;' · 

!
li. :\ó> casos mer.cionados no 

nümcro antecedente a dis-
enss(ln o· votat;ãO de cada 
artigo sep;tmdamente não 
poderão abranger mais de 
um titulo ou c~pitulo, con-
forme sua importancia, a 
juizo da mesa, e dt! accordo 
l:om a comn1iHsão a que per-
tencer o prcje~to. ' 

Art. 2.'' Fica a mesa aucto· 
rizada a modificar, do ac-
cordo com as necessidades 
do serviço publico, a reso· 
luc,:ão n. 13, do 26 de agosto 
de HOS, expedindo para 
esse flm novo r<'gulamento. 

S~la das connnissões, ~1 de 
agosto do 1!)09. - Levindo 
Lopes.-Baptista de Mello. 
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~909 3: de setembro 

1909 :3 de setembro 3 

Propondo que o Se- gstaudo apoiada e sendo posta Do sr; GomoJ · 
nado, por intorme- em discl1ssilo, e' e3ta. cncer- I~rlltre. 
dio da Mesa, repre- rada sem debate e appro-
sente ao Congresso veda unanirnemo_nte, mau-
Nacional e ao sr, dando o sr. Presrdente que 
Ministro da Viação se telegraphc ao Congresso 
sobre a convetüen- Nacionol e ao Hr. minhtro 
c ia o necessidade da Viação. 
de serem conclui-
lias as obras, inter-
rorn pi das dos de , 
1 ~96, do prc longa-
monto do ramal fer-
reo de Ouro Preto 
á cid" de de Marian-
na, E. F. Central 
do Brasil. 

Propondo que o Se- Estando ~poiada e sondo pos- Do sr. Cantillo dE> 
nado, dirigindo ao ta em dJscussllo,é esta encer- Britto 
exmo. sr. dr. Nilo rada sem debate, e unanime· • 
Peçanha votos de mente approvada, teleO'ra-
louvor pelos actos phando-se a r e s p oito" ao 
de seu govern? con- ex mo. sr .. dr. Nilo Poça-
cernentes ás mdus- nha, prestdente da Repu trias do paiz, sobre- bllca. 
tudo. a sidorurgica, 
torno relevante o 
esta belo ci mcn to 
das usinas om Mi-
nas Geraes quo, en 
tre S. l!'rancisco e 
o Rio Doce, tôm as 
jazidas mais impor-
tantes do metal 
cujo teôr attinge a 
95%. 

Secretaria do Seitado Mineiro, Bello ltorizonte, 31 de dezembro de l90tl, 

O Sul)·Director, 

étnto-mo- eeiá~t(} olt. Ji~. 
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