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Em ol>cuiencia ao uh]>O~to .no art. 23; n. 1-tuo He~imcnto Interno do Senado venho mais uma 
-vez, dar-vos' conüt· dos trabalhos rcalisados durante <I 4.• scss1lo .da 5.• legislatur:\ 'ucsüt cdsa do Con-
gresso 1\linciro. 
. S/, depois de terem o ;SCJ;ado c a 9amara dos srs. Dcpn!arl.os r~alis_ado nove sessões . prepar:lto-

nas, ventlcou-sc r,umcro legal para a IU3tallação da 4.• sPssao ordlUarm d:1 5;•· le,islatura liO Con· 
grosso 1\lineiro,'que tovo Jogar a 21 do junho encerrando-se a 21 de setembro se<>nlnte. 

Alem das novo sessõr;s prcparatorias o Senado celebrou 53 ordinarias,· 13 rou7üüos o a sessão dr_l 
. r;nccnamcn to. 

Senadores reconhecidos 

Tendo-se rcalisado em todo E~tado,a 7 de março. do corrente anuo, .:keleiçií.o para prcenchimcntr} 
das vagas do senadores voritkadas com.a .. ronuncia do~ srs. dr.: Antonio cGomes_ Lima c .dr. !Jelflm 
.l\Ioreira da, Costa Hiboiro, .o-primeiro nomeado, prosidento do Banco do Credito Real do :1\Iinas Gera.cs 
o o segundo eleito deputado ao Congresso Nacional, foram eleitos e reconhecidos senadores os srs. 
drs. Leopoldo Corrêa o Joso',.Ganuido,do Sousa Vianna os quaes prestaram o compromisso c tonuu<ntL 
assento, este a 21J do junho e <V!uollo a 22 do mesmo mez. 

Apuração da eleição de Presidente do Estado 

Para tratar da apuração da eleição realisada a 7 do março do corrente anno, para os cargos dr: 
Presidente o vicc-P residente do Estado, reuniram-se as duas Cama r as em Congresso no1 dias 23 d-~ 
junho o ,i de julho. 

Finda a apnrftção separaram·Sil as Camaras, que de novo se reuniram em Congresso a 7 .de setem 
bro _para dar posse,ao Presidente e vice-Presidente do Bstado eleitos c reconhecidos, 

Posse presidencial 

Com toda a S'Jicmnidade, no dia marcado na Constituição do Estado, prestaram juramento e fo· 
ram empossados no~ cargos de Presidente c vice-Presidente do Estado os.cxmos. srs. Julio Du'lno Bran-
dão c Com mondado r Antonio Mttrtins Fcrreir:;. da Silva para servirem no (jlmtriohnio de 1\)10 a l~lll. 

Leis votadas em 1910 
,-' 

Foram estas as leis enviadas pelo Congresso a sanc<,lãO 'presidencial em lDIO. 
Auctorizando o governo a concorrer com eom contos de reis (IOO:OOú$1100) jmra acqui;;ição do nov'' 

couraçado «!Uachuclo>>, 
Auctorizand-:- a consolida,·i'io da divida do município de. Juiz do·Fóra. · 
Restabole,~cndo a pasta da: Agricultura. · 
Concedendo a Vieira Martins & Comp., o uso e goso de uma via ferrea que, partlnd:> da estaçu:o 

de Anna Floroncia, v a á sede do distric.to do. Jcquiry; 
Concedendo licença a diversrJs funcionarias judiciarios c admini;.;trativos. 
Abrindo ao governo diversos creditas supplcmentarcs. 
·Pcrrloundo ao r.cu Hranci3oo Jose' 'de:Araujo, ex-carcereiro, da cadeia de ltapeecrica do resto da 

pena quo- llw -foi imposta, ·em virtude de, processo· instauradomessa com:J.rca por crime de respons:l-
bilidado. 
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Perdoando o reu Secundino Antonio de Oliveira, do rc~to da pena que e~tá cumpr·indo na cadeia 
de Carangola. 

Auctorizando o governo do Estado a entrar em accordo com o da União afim de ;;ercm 
applicadas a disseminação da instrucção primaria, as subvenções e auxílios que forem decretados 
pelo Congresso Nacional, em virtude da reforma Jo ensino. 

Contando tempo para reforma ao tcnento-coroncl dtl Brigada Policial, .Jo1o Ignacio da C'Jsta 
Santos. 

Creando dua3 colonias correccionacs. 
Fixando o prazo para o pagamento do imposto de industrias c proííssões. 
Approvan,Jo U$ contas do e·xcrcicio de lúO(J. 
Crcando um A·wlo de mendigos rns proximidades d .. sta Capital. 
Concedendo privilegio para o cstabclccirncnto de barcas em alguns rios do Estado. 
Auctorizando a innovação de contractos com o Banco de Credito Iteal de Minas Geracs. 
Creando um<.~ linha de tiro no Gymnasio Mineiro, 
~<'ixando o subsidio ao": mcmln:os' do Congresso para a sexta leg·islatura e 110 Presidente e vice-

Presidente do E~tado para o período de HHO a 191-1. 
Creando o Museu l\lineiro na Capital do Estado. 
Concedendo licença a di versos funccionarios pu blicos. 
Auctorizando accordo com a dircctoria da Escola Agrícola de Lavras p:tra concessão de auxilio 

ao alumno que m<.~is se distinguir no curso da mesma escola. 
Adiando as eleições do senadores e deputados ao Congresso l\Iiueiro. 
Adiando as eleições mnnicipaes. . 

. Conec_dcr:tlo privilegio para a construcção de uma C$trada de ferro entre a crd:tde do P.t~sos e ;~ 
B')do do dratr1cto de Arcos. 

Concedendo privilc,io <I Vil! ela Fonseca & Comp,, para cxploraç:ío do mtm!;·ancz, ferro, ouro e 
outros mctaos, no distrlCto do TirMontes. 

Dando nova denominação ao districto de Ped~a Dr!lnea. , . 
Auctorizando pugamento do cus~as a?s fu~ccwnarr.os do foro d,t corm1rca de Bclypzndy. 
Instituindo o peculio legal dos 1unccwnar10s publrcos. 
Fixando a força publica do Estado para o ,exerci cio de l!Jl L. .. 
Orçando a receita o fixando a despeza do li-stado para o oxorcrcro ::lo l!Jll. 
Auctorizando garantia de juros nnrn banco que se fundar no Estudo pant operar sobre credito 

an·ricola . 
"' Dando um premio de 50:000$00.0 para fabrica de hanha de porco. 

Iteformando a Assisteneia a Alienados. 
Renulando o provimento do cargos de collcctores o escrivães. 
Au~torizando accordo coro as"nnmicipali~ad~s para ob1·as de s:,neamonto. 
Itogulando o pagamento do imposto terrrtorral. 

Renuncia de Senador 

Renunciou o mandato. de senador. o,noss_o distincto colloga dr. _Jose' Gon~~alves do Sousa Moreira 
por ter sido muito mcrecrdamente d1stmgmdo pelo exmo. sr, Presrdonte do Estado com a nomeaçi'io 
de Secretario da Agricultura. 

Senadores cujo mandato termina em l<JlO 

1-Dr .. Jose' Pedro Drummond. 
2-Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
3-Dr. \'irgilio Martins de Mello Franco. 
4-Dr. Francisco do Poula Rocl1a Lagoa. 
5-Dr. Jose' Gonçalves de Sousa, 
li -Olympio Julio de Oliveira Mourão. 
7-Coronel Francisco Ferreira .\!vPs. 
l:i-Commendador Francisco lUbeiro de Oliveira. 
!J-Dr. Gaspar Ferreira Lopes. 

10-Dr. Josino de Paula Brito. 
!1-Dr. Francis:o Nunes Coelho, 
12-Dr. Antero Dutr-a de Morao~. 

Congratulações 

<! Se~ado congratulou-s.e com o exmo. sr. m!lrechal Hermes da. Fonseca o dr. Wen)eJlau Bra7. 
P~re1r~ r_,omes por /erern s1dos prodttmadcs Presidente o vice-Presidente da Itopuhlica. plra 0 qna-
trienmo de 1010 a 1011, tendo-se vontlcado e~se a':ontr•dmr~nto cn, plena paz. 
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Voto de pesar 

()Senado consignou na a~h de suas "sessões um voto de pesar pelo falleeimento do oxmr), sr· 
dr, Vlrinto Mascarenhas•> 

Bibliotheca 

Com todo o emr,mho procuro org:wisar a bihliothor::a do ~cmtrlo e •'spr,ro 'JUC rlPntro do r•oucos 
anllrn :loja el l<t rllll<t dõw molhor''S do nosiJo Jl:stado, d•)Sdrl qu<l seja mantida no orç,nnento a verba 
para e.5SC iím IH:ces:::ai'hl. 

Secretaria 

C0ntinir~m, a ser rlcsempenk\llos co.Jn toda a regular!dado os serviços a car;;n rh "ocrct p·ia sob 
a habil o criüeriosa dirccção do sr. eomwendudr)l' Antomo An~usto Pereira da Costa, cmnJn·mdo o~ 
demais empregados seus dPveres. 

S:1o estas srs. senadores, as informações que julguei dov,,r prestar-vos em nome da l\Iesa o Ol'!l 
cumprimento do rnou doVPr. 

Pn~'o do Sen:tdo do Estado de 1\Iinas <3eraos, em Bollo llorizontc, :n de <lczemlJro de ]!1]11, 

O Presidente do Senado, 





EXPI~DIENTE 

s. s.-2 
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EXPEDIENTE 

Offtelos eXJledido8 J~eln Seeretnria do Senaul6 

A' C&m&r;\ uo• UI. Deputados ............................................................ ;.... 3& 
~-\.'Secretariadas F'inanças ••••.••.••••••••••••.••.•••.•.•••.••.•...•••••••••••••••••.•••••••• ,. lO 
A• Secretaria do lnterlor ••••.••••••••••.•.•.••.••••......• ,,;,,,............................... 8 
A diverso&,., ••• , .••••• , ••.. ,,.,., .•••••• ,., •.•..•.•••....•..••••••••••• , • 1 •• , , , , ••••• , •• , • • • • •• 20 
'relogvatumai (~xpedidos •••• , .•.......• , ••• , , •••••••••••• , .................. , . , ••. , •••.• , , •• • • • • • p; 

Offleios reeehitlos 

Da Secretaria d~~ camara doa sr.s, Deputados •••••.••••••••.. , • , , • , .•.••• , , , , , , , , • , , . , •• , , , , ,, 
Da Secretaria do Interior .•• ,,.,.,.,,,,,.,.,, •••••• ,~ ••. , •• ~ •. ,,,, ••••• ,,,,,., •• ~ ••• ,,,,,,,,,,,, 
Da Secrctaril da Agricultura ..••• , ••• , • , • , •••••• , , •••••••• , •••••• , , , ••• , , • ; ••• ; • , , , , ••• , ... , ~ 
De dlvertos ..... ,,, ••••••••••.•. , .,. ,. , .••••••••.••..• · .. · •..•. ; .,. ,, •••• ~. ,, ~,, •••• ; ~ ••• , , •• ,, • 

Re•tnerimentos 

De divertors, .••.•• ·••••• •••••• ,, ..••.. ,,, ,, ,,, ••••• ,. ,, ,, .• ,. , •• , .••. , ;,: , ''"'''" ••. , •. , • , •• , •• 

l\eJ)I'ef5entações 

'H 
2 
1 

l!J 

13 

De diverr.o• .................................... ,.,,.,, •• ,, •••.•••••.•••.••...•.•••••.••• ~ .••. ,.. 11 

TelegraJnmas 

De divertoc .. 1, ••••••••••••• , •••••••• , •••• , • , • • • • • , •••••••••••••••••• , •••••••• , ••••• , , , ~.,.,. tO 





.ANNBIXOHB . 

. PARECERES. DE COMMISSÕESt I~UW[E I~ADOS 





PARECERES NUMERADOS 

Da Commissão de Constituição re Poderes 

ltf.:~onhecenüo ~coadores O$ sr3. drs, Leopoldo Correi<t e .1 oão Can<!:tdo, dle s:ous<\ Vianna. 

Da Commissão de Instrucção Publica 

Opinando pelo indeferimento do requerimento em 'Jue .a :p.rot:eseor<t d:. L<tur:x. Eufrosin~ de Bd~·t 
pel!e nm anno do licença com todos 01 vencimentos. 





s. s.-a 





Indicação 
Do st·. Antonio Carlos vropondo que o Congresso dclihere sobre a representação do Congresso das 

ClaRscs Productoras, reunido na cidade de .Juiz de Fóra, no sentido da suppressão do imposto do ex-
portação do café e da sohre-taxa e a substituição de ambos pelo imposto unico de 4 franco• por 
sacca de cafe' exportado para os mercndos extrangclros e da reducçrto dos impostos de e:::porlaçi'lo 
sobre lacticlnios, 









lVIoção 
Do ~r. Antt'nio Carl~~ o outro_8 de;;la~ando que o ~~r'a')ú ·~Iir:eíru, <W receber a noticia tle i)U<' 

roram proclamaues Prcs1uont(' e V!Ce-1 resHlentc da Rcpubhcc:. pu;:. o futuro quatriennio o marech<~ J 
Hermes da Fonseca e o dr. \Venceslau Braz l'e!clr~ G(lme~, cor.g:~àtula-sc com esses illuslres llrns:-
Iciro~ e com a Nação por tfio faustoso :teonh,clmen.to veríhcl.•II} eo:· pl1,n,. paz. 





Projectos iniciados 

NA 

Camara Lios srs. Deptitados 
F. 

PE~DENTES DE SOLUÇÃO DO SENADO 

s. s,-4 





Projeetos iniciados na Oamara dos srs. Deputados c pendentes de 
solução do Senado 

llata 

o 
;:l 
;::1 

~ 

lDlll 18 de agosto 

HllO ~ de setembro 

1(Jl0 15 do setembro 

WlO lG de setembro 

uno lG de ,;ctembro 

lUto 17 de setembro 

"' o ... 
"' s ;;; 
z 

GB 

70 

77 

7~1 

A,;sumpto Ohscrvaaõe~ 

Coneedenrlo o auxilio de ... Ean 20 de agosto du H!lO, c' 
lG:OIHJ:i;UOO para a orehcstra· o pprova~o e,m, 1. • dise~ssao 
çl1o da opera lyrica·-Tira· c remettldo a Commis;;ao de 
dentes-do maestro Manoel Finanças de cujo parecer 
Joaquim de Macedo. est:1 pendente, 

Instituindo no Estado o ensino Ean l2 tle setembro de 1910 
agrícola ambulante. c' apvrovado em 2. • discus-

são, com mondas, c rcmct· 
tido ás cornmissões reunidas 
de Finanças e Agricultura do 
cujo 1Jarccer e;;tá pendente. 

Croando o [loga.r de 
legista na Cap1tal. 

medico I~Jn 17 do sotomhro de 1910 
e' otrerocido para ser sub 
mettido á 2. • discussão o 
fica sobro ú mesa para en 
trar na ordem dos traba 
lhos sendo dispensadas as 
formalidades regimentaes < 
requerimento do sr. Pedro 
Drummond. 

Dispondo sobro construcção Enl 16 de setembro de 1910 
de casas para fnnccionarios e' approvado em 1.• discus-
do Estado, da Prefeitura e são c rcmottido á Commis 
operarias da Imprensa OCfi- são de Finanças de cujo pa· 
cinl do Estado. roccr está pendente, 

Dividindc o Estado em ·1 re- En1 16 do setembro de Hm 
giões para d011tro de cada vae á imprimir-se para en 
uma dellas ser fundada nma trar na ordem dos traba 
escol a normal. lhos. 

Decln.rando quaes as estradas Enl 17 de setembro do l!Jll 
quo devem ser eonsideradas vao a imprimir-se para cn 
publicas. trar na ordem dos traba 

lhos. 





Projectos remettidos 
A' 

Ca1nara dos srs. Der)tltados 
PENDENTES DE SOLUÇÃO 





Proiectos remettidos ú Camarn dos srs. Deputados e pendentes de 
solução 

~-

Data til Assumpto] ,_, bscrvaçües 
o .... 

o O) 

;:1 s 
;:1 ;:l 
~ z 

v:m ~1 de agosto H Altera a economia interna e l~•n 9 de setembro de 1891 
externa do Internato do G,r- foi remettido á Camara do~ 
mna to l\Iineiro. srs. Deputados sob o n. 8, 

e não teve ainda solução. 

1~02 25 do abril 27 Itegula o serviço sanitario do Ean 9 do julho de 1892, foi 
Estado. remonttido, sob n. 21, a Ca-

mara dos srs. De tu tados, ,. 
Mo teve ainda so ução. 

18!>7 17 de agosto 12!) Iteforrna a Constituição do En1 22 de agosto de 1898, foi 
~stado na parte referente ás remettido, sob n. 102, á Ca-
aposentadorias. mara dos srs. Deputados d 

do cuja soluçilo ainda ost{, 
pendente. 

e 

1~!)7 3 do setembro 135 Auctoriza ao governo a con- Ean 8 de julho de 189.'l, foi 
tractar a eonstrueção de um remettido, sob n. 4D, ú Ca 
ramal forrao quo, partlntl0 mara dos srs, Deputados, d 
da estação de S. Francisco, euj<t solução est:í pendente. 
na E•trada do Forro Oeste 

c 

do Minas, vá a S. Gothardo. 

18!)!) 14 de agosto 170 Concede divcrws favores aos Em 5 de agosto de 1905, foi 
bancos mutuos que se orga- remettido sob n. 1·1:3, :í Ca 
nizarem no Estado. mara dos srs. Delntados, d 

cuja solução ain a estú pen 
pendente. 

e 
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Data <IJ 
Assumpto ( Jl,servações 

o 
'"' O) 

o s 
::l ::> 

"' z -< 

HJ03 25 do julho 205 Equipara os vencimentos d o Ent 14. de agosto do 1903, f<>i 
porteiro e continuo do Ex ter - .rcmettido, sob n. 133, á Ca-
nato do Oymnaslo Mineir o mara dos srs, D1~utados, de 
aos dos demais funccionario s cujo soluçn:o ain a está p••n-
de egual categoria das Se · dente. 
cretarias de Estado, 

1U03 I. o de agosto 208 Compreltende nas disposiçõe s J;:m 10 de agosto de 1003, foi 
do § 1.0 , do art. 21, da lei n . remettido, sob n. 13-J :'L Ca-

318, de l6 d'J setemhro .d e n;ara dos srs. Deputa os, de 
1901, todos os lentes cathc - cuja solução ainda está pen-
draticos da Escola de Phar · dente. 
macia de Ouro Preto, cujas 
.cadeiras foram supprimidas. 

1!!01 25 de julho 215 Contem a reforma da!admini~- J~m 20 de agosto dt• 100;1, foi 
tração municipal. remettido, sob n. J.IO, a Ca· 

mara dos srs. Deputad,os, de 
cuja solução ainda csiit pen-
dente. 

l!JOiJ 4 de agosto 229 Concede ffratuitamente ter- Em 30 de agosto de 10oq, !'oi 
ras devo utas aos syndica- remettido, sob n. 1!>2& Ca-
.tos agrícolas. marll. dos srB. Dqpttia s, ~ç 

cuja wluç1ío aind:t es 1~ 
pend,~nte. 

l!llO 19 de julho 2tí2 Regulando os recursos civeis 
d 1010, foi 

Enl lO de a?osto '. :a dos ars. 
de appellação ou aggravo f(~mettido a car~~ 1()7' UI' 
nos casos controvertidos. Deputados, so~nila· e,;tit pen· 

c.l!Jll solução al 
dente. 

1010 21 de julho 253 Regulando a substituição dos 
d 1010 foi Enl 10 do agosto. e ' 

membros do Tribunal , do .remuttido a Camara .d~~ 5!}~ 
.contas c contendo outras Deputados sob n. 196• 
di~posições. 

' · í:J sta 1wn· cuja soluç1lo am a e 
dente. 

---= 



---

PROJECTO INICIADO NO SENADO 
REJEITADO PELA CAMARA DOS SRSx DEPUTADOS 

s. s.-ti 



___ i 
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Prqjccto iniciado no Senado c r~jeitado pela Camara dos srs. 

- ·--- --. -

Data "' o .... 
o O) 

"" s 
"" ::I -< % 

l!J()!J 20 de agosto 247 

--

Deputados 

-- ·-

Aesumpto 

Auctorizando o governo a 
innonovar o contracto com o 
Banco de Credito Real de 
Minas Geraes sobre empres· 
timos agricolas 

--- - : 

Ohservaçiíes 

Ent 21 de julho de lVI.O 
rejeitado em 2.• diacuM:t 

é 
o 

pela Camara 
putados. 

dos llrs. De 

·----- -- ·. 

• 'V 
Cl • • 
~ 
(.) 





Projecto iniciado 
NA 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 
REJEITADO PELO SENADO 





Projecto iniciado na Camara dos srs. Deputados c rejeitado pelo 
Senado 

-- - -· 

Data "" 
Assumpto Oh~crvaçiJe.i 

o ... 
o "' "' a 
c:: :::; 
~ ?'; 

-- ·----

l!llO 27 de agosto ,_;:; Declarando instituição do uti- En1 31 de agosto de Uilll de-
Jidade publica a Academia pois de algumas observa-
Mineira de LettraS' fundada ções dos srs, Mello Franco 
na cidade do .Tuir. de Fôra. e Camillo do Britto é rejoi-

tado na l, • discussão e man-
dado archivar-se. 

- ------~---





ANNRXQ ... I 

PROJECTOS INICIÃDOS NO SENADO. 

s. s.-o 

E 

Arcbivados «CX·Vill do disllosto no art. 4. · tla Rcsolu~M n. H~ 
de 29 de auoslo de 1907 





ProjectoB iniciados no Senado e arehivados <{ex-vi~ do disposto 
no art. 4. · da Resolm~fLo n. 11, de 2 9 de agosto de 1907 

Data 

o 
1':1 
1':1 
~ 

1\)07 8 de julho 

1909 7 de agosto 

1909 27 do agosto 

1\HO 16 de agosto 

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

2:32 

Assumpto Obscrvaçõec 

I . 
Estabelece que nss e.•colas Ena :22 de julho de HJIJõ, en-

olem<'ntares sujeitas a tlsca- 1 trando em sogun<!a discus-
lisaçilo o ensino será sempre são, foi, a requerimento do 
feito na lingua brasileira. sr. Delfim Moreira, remet-

do :'t commissll:o de lnstruc-
ção Puhlica, de cujo pare-
cer está. pendente. 

246 Auctorisa. o governo do Esta- Ji:Jn 10 de agosto de 1909 é 
do a subvencionar com a approvado em primeira di~
quàntia de 2·i;000$000 an- cussão e remettido á com-
nuaes á Santa Casa de Mi- missão de Finanças, de cujo 
scricordia desta Capital. parecer está pendente 

218 RestalJelece os arts. 248 da Etn 4 de setembro de 1!)09, 
lei n. ·11, de 3 de afíosto de é approvado em segunda dis-
1892 o 24 da lei n. 2tH, de lG cussilo o flca sobre a mesa 
do outubro de 1899, sobre para entrar na ordem dos 
regalias a Escolas Normaes. trabalhos, depois de findo 

o intersticio regimental. 

25·1 Auctorisando o adiantamento Ent 19 de agosto de l!llO, 
das quantias necessarias á depois de algumas obsorva-
inscripção dos funccionarios ç.ões dos sr, Camillo de 
publicos do E1tado no Monte Brito é approvado em pri-
Pio dos servidores do Esta- meira discussão e remetti-
do. do á commiss1lo de Finan-

ças de cujo parecer cstfi. 
pendente. 



~I 
I 



ANN.elXO~J 

Projectos iniciados 
NA 

Camara dos srs. Deputados 
E 

Archivados ~<ex-vi» do disposto no art. 5: da Resolução 
n. 11, de 29 de agosto de 1907 



-! 



Projectos iniciados na Camara dos :-;r,-;. Deputados 
<<ex-vil> do art. Lt · dn Uesoluçfio n. 11, de 
de 1907. 

e ar chi vmlm; 
2 9 de agosto 

-----··~----~---:- -- -·--------- ----

Data U! Assumpt l Observaçc'ies 
o .... 

o "' >O s 
<=I 

I 
;:i 

< z 
I 

_l()()(l l.'l de setembro ·lfl Modilica a lei sobre o imposto Eau 4 de setembro de 1909 c' 
territorial. oll"erecido para ser submct 

tido a. segu_nd!' discussão € 
vae a nnprumr-sc. 

1G09 2 de setembro 52 Aue;torisa concessão de refor- Ent 3 de setembro de HM 
ma ao cabo dll esquadra do vae a ilnprimir-se para en 
1.0 batalhão da Brigada Po- trar na ordem dos traba 
licial, Manoel de Lamos Gui- lhos. 
marães. 

- -- -
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ANNE.XO-K 

Proposições do Congresso 
CONVERTIDAS EM LEIS 

NO 

ANNO DE. 18tJ 

s. s.-7 





Proposi(,~ões do Congresso convertidas em leis no anno Jo 191 O 

w o •/1 

'"'"' CJ!O 
S'"" 
::> '" "' 

251 

252 

251 

2iíG 

258 

Uentettidas á sn llC\!t1o ttelo Se1uulo 

Rcm<'Ssa á sancção 

25 de agosto ;)14 

25 de agosto 515 

:30 do agosto 516 

:l do setembro 51:-l 

G do setembro 51!) 

!J de sdem bro .')21) 

13 de setembro 522 

I:J de setembro 523 

lla ta da sanc;;1to 

26 de agosto 

26 de agosto 

:n de agosto 

6 de setembro 

13 dc;setembro 

13 do setembro 

r~ de setembro 

13 de setembro 

------·-· --~ -----· 

Assumptos 

Auctorizando o governo a concor· 
rer com . cem contos de reis p<ua 
acquisiçãO do novo couraçado 
«Riachuclo~. 

Auctorizando a consolidação da ~li
vida do município de Juiz de Fóra, 

Restabelecendo a pasta di~ Agricul-
tura. 

Concedendo <t Vieira Martins & 
Comp o uso e "Oso de uma via· 
fcrrea que, partindo da estação 
de Anna Florencia, vá ú séde do 
districto de Jequery. 

Concedendo licença a diversos func-
cionarios JudiCiarios administr<e· 
ti vos. 

Abrindo ao governo diversos crl>rlí• 
tos supplementares. · 

Perdoando o reu Franciroco Jose' de 
Araujo, ex-carcereiro da cadeia 
de Itapecerica do resto da pena 
que lhe foi imposta em virtude de 
processo instaurado nessa comar-
ca por crime de rcsponsabilid<etle. 

Perdoando o reu Secundino Anto· 
nio d'Oliveira, do resto da pena 
que está cumprindo na cadei& de 
Carangola. 



211 

2t33 

2G4 

2C5 

Itomessa ú sancção 

15 de seteml.ro 525 

16 de setembro 

19 de s~tembro 5!4 

19 de setembro 511 

19 de setembro 532 

19 de setembro 512 

19 de setembro 535 

19 de setembro 

~52-

Data da sancção Assumptos 

17 do sotemhro Auciorizando o gover:1o do Estado 
a entrar em aecordo com o go-
verno da Uniilo afim de serem ap· 
plicadas a diMeminação da ins-
irucção primaria as subvençGes e 
auxílios '1 ~e forem decretados pelo 
Congresso Nacional, em virtude 
da reforma do ensino, 

17 de setemhro Contando tempo para a reforma ao 
tenente-coronel da Brigada Po-
licial João Ignacio da Costa San· 
tos. 

27 de setembro Creando dua~ Colonias corrcr:cionaes. 

27 de setembro Fixando o prazo para o pagamento 
do imposto do industrias e pro-
fissão, 

21 de setembro Approvando as contas do exercício 
de 1909, 

27 do setembro Creando um Asylo Ja mendigos nag 
proximidades da Capital, 

27 de setembro Concedendo privilegio para to esta· 
belecimento de barcas em alguns 
rios do Estado. 

23 de setembro Auetorizando innovação de contra· 
cto com o Banco de Credito Iteal 
do Minas Geraes. 

Uemettítla.., u' l"'UJl('~!;io r~ela Can•;n•a 
38 3 de setembo tí21 13 de setcmhro Creando uma linha de tiro no Gy· 

G de setembro 517 

4(1 13 de setembro tí28 

41 14 de setembro 52"J 

6 do setembro 

20 de setembro 

20 de setembro 

;:nnasio Mineiro. 

Fixando o subsidio dos membros do 
Congresso para 6. • legislatura c 
ao Presidente o vice-Presidente 
do Estado para o periodo de 1910 
a 191-1, 

Crcando o Museu Mineiro na Capital 
do Ei!ado. 

Concedendo licença a diversos func· 
cionarios publicos, 



Hcmesssa it sa'lcção 

·12 14 de setembro 

·13 H de setembro 

41 1! d.: setembro 

·15 17 de setembro 

.t(i l7 de setembro 

.J7 21 do setembro 

21 do sotcmbrr_• 

21 de setembro 

50 21 de setembro 

51 21 de setembro 

52 21 de setembro 

2! de setembro 

.. 
o .... 
Ol s ::; z 

f>30 

527 

52G 

?í'll 

53 i 

513 

538 

51~ 

5:33 

536 

-53-

Data da sancção 

20 de setembro 

17 de setembro 

17 de setembro 

27 de setembro 

27 do setembro 

27 de setembro 

27 de setembro 

27 de setembro 

27 de setembro 

21 de setembro 

27 de setembro 

27 de setembro 

Assumpto 

Auctorizando aecordo com a dire· 
ctoria da Escola Agrícola de La-
vras para concessão do auxilio 
ao alumno quo mais so distinguir 
no curso da mesma Escola, 

Adiando as elei',~ões de Senadores e 
Deputados do Congresso Mineiro. 

Adiando as eleições municipaes. 

Concedendo privilegio para a cons-
trucção de uma estrada. de ferro 
entre a ciilade do Passos e a séde 
do districto do Arcos. 

Concedendo privilegio a \"ilella Fon· 
seca & Comp. para exploração 
de manganez, ferro e outros me-
taes no districto de Tiradentes. 

Dando nova denominação ao distri 
cto de !'odra Branca. 

Auctorizando pagamento de custas 
aos funccionarios do foro da co· 
marca de llaopendy. 

lnsti tuindo o peculio legal dos fanc 
cionarios publicos. 

Fixando a força publica do Estado 
para o excrcicio de 1911, 

Orçando a receita e fixando a des~ 
pesa do Estado para o cxercici· 
de 19ll. 

Auctorizando garantit\ de juros a 
um b;mco que se fundar no E;;ta 
do para operar sohre credito 
agricola. 

Dando nm premio de 50:000$000 para 
cada uma das tres fabricas de ha 
nha de porco que forem fundadas 
com o capital mini mo dE>, ••• , 
500:000$000. 
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Remessa ú sancção "O 
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21 do setemhro iíf,~ 

21 de setembro 531 

Zl de setembro ~~ IG 

21 de setembro 5!7 

-54-~ 

Data da sancçfio Assumpto 

--· 

27 de setembro Itoforrnando a Assistencia de Alie· 
nados. 

2! do setembro Itegulando o provimento de cargos 
de collectores o escrivães. 

27 dJ setembro Auctorizando aceordo com as mu-
nicipalidadcs para obras de sauea-
monto. 

27 do setembro Iteguland•; o pagam<:!ntoodo imposto 
l<'rritorial. 

-' -



ANNEX0 ... 1 

COiviJVIISSÕES PERMANENTES 





C!o117 111 i ssões penijttfjeq fes 
.A.NNO :DE 1910 

Policia 
PrcBidente-Dr. Antorio Gonçalves Chaves, 
Vice-Presidente- Dr. Chrispim Jacques !lias Fortes. 
1." SecJetario-Dr. Jose' Pt>dro Drunannond. 
2.') S1;cretario-Dr. Gomes Freira do Andrade'. 
Supp 1en tos dos Secrctarios-IJr. Corll0llio Vat. de Mello. 

e dr, Camillo Augusto Maria de Dl'ito. 

Constituição e Pcderes 

Dr. Jose' Cantlitlo de Souz<t Vianna. 
Dr. Antonio Carlos ltibeiro de Andratl<t. 
Commendador Antonio Martins Ft;rreira 1la Silva. 

lll'. Chrispim .Jacques Uias Fortes. 
Dr. Pedro da l\latt<t l\Iacha<lo. 

Finanças 

Dr- Levindo Ferreira Lopes· 
Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, 
Dr. Jose' Gonçalves de Souza. 

Justiça e Legislação 

Commcndador Antonio Martins Ferreira dã Silva, 
Dr. Virgílio M. de Mello Franco. 
Dr, Camillo Augusto Maria de Brito. 

Obras Publicas, Terras e Colonização, Correios e Telegrapho:s 

Dr. Francisco de Paula Itocha Lagoa. 
Coronel Francisco Ferreira Alves. 
llr. Gomes Freire de Andrade, 

Iustmcção Publica 
Dr, Virgilio Martins de Mello Franco, 
Dr. Cornelio Vaz de Mello. 
Dr, Gomes Freire de Andrade. 
s. s.-s 
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Camaras Municipaes 
Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Commendador Francisco Ribeiro de Ollveira. 

Dr. Pedro da Matta Machaào, 
Dr. Antero Dutra de Moraes. 

Força Publica 

Commendador Francisco RilJeiro do Oliveira. 

--·~· 

Agricultura, Commercio, Industrias, Artes, Minas e Florestas 
Dr, Nuno da Cunha Mello. 
Dr. Francisco Nunes Coelho, 
Dr. Leopoldo Corríla. 

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

Requerimentos de Partes 
Dr. Nuno da Cunha Mello, 
Dr. Cornelio Vaz de Mello, 
Olympio Julio de Oliveira Mourão. 

Dr. Levindo Fer.rõira Lopes. 
Olympio Julio de Oliveira Mourão, 
Coronel Joaquim Baptista do Mello. 

Redacção 



, 

CúlviM lSSÕ t1~S lvllXTAS 
-

"TRIBUNAL ESPECIAL 

Scmulor-Dr, .Toso' Pedro Drummond.. 
" -Dr. Camillo Augusto Maria d.o Brito. 

····· ······························· ······ 

DeJ•ntad.o-Dr. Heitor do Souza. 
- Augustinho Jose' Pereira. 

» -- Pr. Waldomiro d.c Barros Magalhães. 

Ilesomhargad.or-Dr. Antonio Luiz Ferreira Tinoco. 
, -Dr. Theophilo Pereira da Silva. 
•> -Dr. Frandsco Jose' Alvos do Alhuquerque. -

Leis não saccionadas 

Dr. Antonio Carlos lUbciro de Andrada. 
Dr. Levind.o Ferreira Lopes. 
Dr. Carnolio Vaz de Mello. 
Coronel João Luiz Campos do Amaral. 
Coronel Francisco Paoliolo. 
Dr. Antonio da Silveira Brum. 
Ilr, .João Antonio Lopes de Figueiredo, 

.. 





MEMBROS DO CONGRESSO 





MEfviBROS DO CONGRESSO 
SENADORES 

-~----------______ ,,-,----

!'\ames Itesidencüt> 

1 Dr, Antonio Gonçalves Chaves ............................ Dello Horizonte. 
2 Dr. Chrispim .Jacques Dias Fortes .......................... Barbacena. 
3 Dr. Jose' Pedro Drummond ................................. Dello Horizonte. 
4 Dr. Gomes Freire do Andrade, ...... , •..• · ................ Marianna. 
5 Dr. Cornelio Vaz de Mello .................................. Bello Horizonte. 
6 Commondador Antonio Martins Ferreira da Silva, ........... Ponto Nova. 
7 Dr. Antonio Carlos H.ibciro do Andrada .................... Juiz do Fóra. 
8 Dr. Camillo Au~usto Maria do Dl'ito ........................ Dello Horizonte. 
!J Dr. Pedro da 1Iatta Machado ................................ Diamantina. 

10 Coronel Joaquim Baptista de Mello ........ : ................. Varginha. 
11 Dr. Nuno da Cunha l\lel!o .......... , ... , ................... Arassuahy. 
12 Dr. Levindo Ferreira Lopes ................................. Bcllo Horizonte. 
13 Dr. Virgilio Martins do Mello Franco ........................ Bello Horizonte. 
l1 Dr, Josino do Paula Brito ................................... Tros Pontas. 
15 Dr, Gaspar Ferreira Lopes ............................ , .... Alfenas. 
lG Dr. Francisco do Paula H.ocha Lagoa .•.••.••.•.....• , ..•.• Ouro Preto. 
17 Commondador Francisco IUboiro de Oliveira ........•..•••. Entre Rios. 
18 Olympio Julio de Oliveira Mourão ... , ...................... Diamantina. 
19 Dr: Jose' Gonçalves de Souza ..................... , ............ Pitanguy. 
20 Coronel Francisco Ferreira Alves ...... , .............. , .. .. . . De !lo Horizonte, 
21 Dr. Francisco Nunes Coelho ................................ Guanhães. 
22 Dr. Antero Dutra de Moraes ............................... S. Pedro do Pcquer,v. 
23 Dr. Leopoldo Correa ............................... ·; ......... Itapocerica. 
2-t Dr. Jo~e' Candido do Souza Vianna; ........................ Abaete'. 
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DEPUTADOS 

~ornes Uesidencias 

1 Pharmaceutico Bernardino de Senna Figueiredo ..•••.•••••. Barbacena. 
::! Dr. Antonio Martins dtt Silva .............................. Ponte Nova. 
3 Dr. Carlos da Silva Fortes ................................. Palmyra. 
4 Dr. Aristoteles DL!tra de Carvalho .......................... Carangola, 
fi Dr. José Tavares de Mello ................................... Qneluzs 
G Dr. Americo Ferreira Lopes ................................ Bello Horizonte. 
7 Dr. João Baptista Ferueira Velloso ................. ' ....... Ouro Preto. 
8 Dr. Abelard ltodrigues Pereira ... ,~ ........................ Lagoa Dourada.. 
!) Dr. Francisco do Campo~ Valladares ........ · ...... ·•• ..•. Juiz de Feira, 

10 Dr. Poricles Vieira de Mendonça .... · ........ · .. • · .......... S. João ~epomuccno. 
11 Dr. Heitor de Sou2a ........................ ·• .............. Cataguazcs. 
J'.l Dr. João gvangelista Barrozo; .............................. Ubá. 13 Dr. Antonio da Silveira Blum ..................... ·. · .... S. Paulo do Muriahé. 
14 Dr. A"ostinho José Pereira ......................... • · · ...... Mar de Ilespanha. , 
lfi Coron~l Jnvena~ Cocl~to de Oliveira Penna .... : ... ......... S. Jose do Além ParahyÇa, 
16 Commendador I•redenco Clnnann, ... · ..................... , Itajubá. 
17 Dr. Raul de Faria ... ·.· ....... · • • • • · •. • •: • ... · ..... • · • ...... Bello IIorizonie. 
18 Coronel 1\Ianoel Alves ~o Lemos·~ ........ •: ............ • ..... S. Gonçalo do Sapucahy. 
Hi Dr. José ltibeiro de 1\Ilranda Jumor ........... ; ............ Onro Fino, 
'>IJ Dr Zoroastro de Alvarenga.·· .... ·· ....................... Lavra11, 
l2 Co~onel l~duardo Carl?s Vi~he~a do Amaral ........... , .... Pouso Alegre. 
22 Coronel Joil.O de Alm~rda. Lu boa· ........................... Villa de Aguas Virtuosas. 
23 Coronel Simeão Stylrta Cardoso ............................ Jaguar.v. 
2-1 Coronel João Luiz Campos do Amaral. .................. : •. S. Sehastião do Panüzo, 
35 Coronel Jayme de .Sousa Lemoa ............................... Bello Horizonte. 
26 Coronel Fra-:rcisco Paoliolo ....... ~ ......................... Muzambinho. 
27 Dr. Valdom:ro d? Barros Magalhaes ........................ Monte Santo. 
2S Coronel Garrhaldr do Mello .• , .. , .....•. • ....•.• ···•···•• • •. Prata, no 'l'riangulo Mineiro. 
2~ o r. Argemiro de Resende Costa ............................. Llello Horizonte. 
'30 MDjOr Jose' Galdino dos Passos ............................. Campo Bello, 
iJl Dr. Jose' 'fOC(jtllJVillo ~e Carvalho .......................... Areado, do município de Alfenas, 
39 Dr. Alfonso Penna Jumor" .... }., ................... · ...... Bel! o Horizonte. 33 Coronel Julio de Vasconcellos Teixeira da Motta .••..••••.• Ta(1uarassú, 
31 Dr. Joaquim Pedroltosa ................................... Itahira. 
35 Dr. Jose' Alves Ferreira e Mello ................ ; .... · ...... Bello Horizonte. 
3(\ Dr. Anto!lio ~o Prado .Lopes Perm.ra. •;": .................. Bello Horizonte. 
3í Co nego hancr~co ,Xavr~r de Almerda l,olrm............... Curvcllo. 
38 l'r, Adolpho I~rberro Vmnna ................................. S, Lu ia do Rio dos Velhas. 
3!l Coronellgnacw Carlosl\Iorerra l\Iurta ...................... Arassuahy, 
•!O Coronel Pedro Lahorne ..................... , ................. Grão Mogol, 
41 Dr João Pinheiro de Miranda Fran<;<\ ............ , ........ ::llinas Nova. 
42 Dr: Edgardo da Cunlm Pereira Sobrinho ............ ,., .... Peçanha. 
4~3 Dr. Nelson de S.enna ... · .... ~ ... ·.: .. · ....................... Bello Horizonte. 
4~ Dr. João Antomo Lopes de .I•Jguerrdo .• " ................... Theophilo Ottoni, 
•15 Coronel Edmundo Dlum .... · ................................ ltio Pardo. 
·16 Dr. João Porlirio 1\Iachando ................................ Salinas. 
47 Major Antonio Le~o l\Iont~iro d~ Moura ..................... Serro. , 
48 O r. Alfredo Martms do L r ma Castcllo Branco .............. S. JoEé d Ale'm Parahyba. 
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PESSOAL DAS SEGRETARI ~S DO CONGRESSO 

Secrelana do Senado 
Directur, commendador Antonio Augusto Pereira da Costa. 
Suh-director, major Antonio Cesario de Lima. 
OfTicial e hibliotherio, dr. Emilio Jacob 

» da contabilidade, Francisco de Paula :IIarinlto. 
e archivista, Antonio Gonçalves Chaves .Junior. 

:o Augusto Pantaleão. 
" Aureliano Augu>to de Souza. 
,, Antonio de Paula Castro. 
, Arthur do Castro Leite. 

Amanuense, Auguato Carlos de Brito, 
'fachygrapho-chefr, dr. Salomão de Vasconcellos. 

" auxiliar, Alfredo \Valter Heilbuth 
Porteiro, Americo Benicio Pinto Coelho. 
Continuo, Benjamin Rezende do :\Iagalhães. 
Correio-servente, Jose' Maria da Costa, 

Secretaria da Camara 1los srs. Betmtados 
Directoria da Secretoria 

Director, major Castorino hlagalhães. 
OJiicial archivista, Antonio Augusto do Souza Paraizo, 

,. dr •. Tono Baptista de Freitas. 
» Saturnino Hiheiro do Nascimento 
" João Alfredo Furst. 
" bibliothecario, Antonino Gentil Gomes Candido, 
» encarregado do resumo dos debates e do extracto das sessões, Joaquim :llendes <le 

Oliveira. 
Amanucnsc, Acrisio de J\Ioura Costa, 
Porteiro, Francisco Jose' de Araujo. 
Continuo, Lindolpho da Fonseca Barreto, 

» Antonio Mathias Moreira. 
Servente, Mario Lourenço Dias 

,. Adolpho Pereira Brandão. 

Directoria dos serviços das sessões 

Dircctor, mttjor Alexandr<> de Souza Coutinho. 
Taclligrapho-chpfe, Jose' do Oliveira Costa. 

" auxiliar, Jose' Maria Rozenhurg. 
Amanucnsc, Joaquim lldefonso Pinto Coelho. 
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PROJECTOS INICIADOS NO SENADO EM I~ I O 





Projectos iniciad0s no Senado em 191 O 

nata ·~ Assumpto An<lamento Observ:.1ç0es o ... 
o Q) 

1=1 8 
1=1 :::: 
~ z 

--·--·----~-------· 

1910 19 do julho 251 A~.liando as cleic;<:íes En1 10 de julho de 1\.llO, de- 1 )o sr. Camillo d 
municipaes para o pois de apoiado, vae a im- Brito, 
dia que o governo primir-se para entrar na or-
designar. dom dos trabalho~, 

Uau 21. depoís de orarem os 
sr~. Mello li'ranco e Camillo 
ele Brito e' approvado em 
1. • discussão e remettido á 
Commissilo de Camaras l\Iu-
nieip1es que, obtendo ur-
gencia o úll'erece para ser 
submcttido á 2.• discussão. 

Dispensadas as formalidades 
rcgimcntaes, a requcrimen· 
to do ar. Ribeiro de Olivei-
ra, flca sob~e a mesa para 
ordem dos trahallxos. 

Eau 22, entrindo em 2. • dis-
cussão, o sr. lU beiro de 
Oliveira, pdr part~ da Co~-
missilo de Camaras Mum-
cipaes, olfe~ece a seguinte 

i 
EM)]NDA 

' ' 
Ao artigo unieo-depois da 

palavra designar i- accre-
sccnte-sc:-logo depois de i feita a revisão da divisão ' administra ti v a. ( 

S. R. I 

Sala das sessi\ics, 22 de julho 
de HHO, -lli'Jeil·q de Oli· 
vei1·a,-Antonio 1.Im·tíns. 

S, S,-10 



Da h 
o 

~ 

1\JlO 19 de julho 

"' o ... 
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~51 
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Assumpto 

Adiando as eleições 
municipaes para o 
dia quo o governo 
designar. 

Andamento Observações 

Estando apoiado, é posta con- Do sr. Camillo <h 
junctamento em discn~slio, Brito. 

Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão e, flroccdendo-so a 
votação, e' approvado o ar-
tigo unico com a emenda. 

·?op1ado em 2." para passar 
á 3.• discussão, vae o pro-
jeeto ,com a emenda appro. 
vada a commbsão de Cama-
raa :Municipaes. 

•~•n 30, c' offerecido para ser 
submettido á 3.• discussão e 
vae a imprimir-so, 

E1n -! de agosto entrando em 
3. • discussão, o sr. Antonio 
:Martins, por parte da Com-
missão de Camaras :Munici-
paes, offereco a seguin1e 

EMENDA 

Ao artigo unico-dopois da 
da palavra-presidente, ac-
crescente-so: o membros. 

Sala das sessões, ·I de agosto 
do 1910.-A. Martins.-Nu-
no_Mello.-Forreira Alves, 

Estando apoiada, e' posta con-
junctamento em discussão, 

Depois do orarem os srs. 1>Iollo 
Franco e Camillo de Brito 
encerra-se a discussão fi-
cando adiada a votação por 
falta de numero legal, 
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Data "' o l.ESUrn;.Jto Andamento Observações ... 
o "' ~ s 
~ ::l 
~ z I 

1\llO 19 de julho 251 Adiando as eleições I ~.n 8 de agosto procedendo- I )o sr, Camillo d municipacs para o se a votação da emenda oiTo- Brito. dia CJ no o governo recida e' a mesma approva-clesignnr. da e bem assim o projecto 
o qual depois de adoptado 
em 3." discussão vae a Com-

c 

missão de Redacção que, 
obtendo urgcncia, o11crccc 
a redacção final a qual e' 
approvada, sendo n'essu 
mesma data remettido a Ca-
mara dos srs, deputados ~ob 
n. 1G5 

B1n 30 e' devolvido pela Ca-
mara acompanhado da Ee-
guintc 

E) !E:-> DA OFFE!tECIDA E .IPPRO-
VAD.I PELA CA)IAIU DOS !JE-
PvTAJJOS A' PROI'O~IÇÃO N, 1G5 
1>0 ~ENADO, 

Accrescente-se: 

Art ..• Fica designado o dia 
18 de dezembro do corrente 
ar::no para a realizaçlo das 
eleições de senadores e de-
putados ao Conyresso Mi-
neiro ú G.• Legís atura, 

Sala das-sessões da Camara 
dos Deimtados do Estado de 
Minas Geraes, em Bello IIo-
rizonte, aos 27 do agosto de 
l!JlO. O presidente, Antonio 
do Prado Lo pe~ Pereira.-0 
1 o secretario, Amerieo For-
reira Lop3s.-O 2.0 secreta-
rio, Argemiro de lte~ende. 

Esütndo impressa e distribui-
da fica sobre a Mesa para 
a ordem dos trabalhos. 

Eut 31, entrando em discns-
são unica e' esta adiada por 
5 dias a requurimento do 
sr. Jose' Gonçalves. 
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Assumpto 
Andamento 

Observações 

Adiando as eleições Eru 12 de Ee1embro conti- Do sr. Cami!lo de 
municipaes para o nuando a discusano depois Brito, 
dia t

1ue u governo de algumas consideraçõe3 
d.esignou, do sr. Antonio Martins e' a 

m~sma encerrada o proce-
dendo-se a votaçn:o e' re-
geitada a emenda, sendo 
nessa mesma data devolvi-
do á Camara dos srs. depu-tados. 

Ent I •I ~· remet.tido pela Ca~ 
mara a sancçilo, sob n, H, 
redigido de accordo com a 
deliberação do Senado .• 

Sanccionado 

Lei n, 526 de 17 ·de setembro 
de 1910. 

252 Regulando os recur- E'ru l!) de julho de 1010 de- Do sr. Mello 'l<'ran. 
SOil CiVeis de appel- pois de apoiado, Vae a im- CO, . 
laç:to ou aggravo primir-se para entrar :na or-
nos casos contro- dem dos trabalhos, vertidos. 

Etn 21, e' approvado sem 
debate, em 1. • discuss1lo e 
rem~ttido á Commissilo 'de 
Jnlhça e Legi~lação, 

I·:m ll de agosto, e' offereci-
do para ser submettido a 
2. • discussão e fica sobre a 
mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos, sendo dis. 
pensadas as formalidades re. 
1-!imentaes, á requerimento 
do sr. Antonio Martin•. 

J;;•u D, entrando em 2:• dia-
cus!ão o artigo unico o sr. 
Mello I<'ranco fundamenta c 
ollerece a seguinte 
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1910 19 de julho 252 Regulando os recur- EMENDA 

sos civeis de .appel-
laçilo ou aggravo 
nos casos con tro-
vertidos. Nas acçõrs e execuções hy-

pothecarias, si os bens hy-
pothccados forem insuffl-
c1entes, depois de excuti-
dos, para a solução da di-
vida, cabe ao credor " 
ac<;ão r<'guiar e competen-
te para, em virtude de 
sentença, haver seu paga-
monto sobre outros bens 
.do devedor. 

Sala das sessões, D de agosto 
de l!l!O. -\'. M. de Mello 
Franco. 

E' apoiada e posta conjuncta-
mente em discuss1lo. 

I Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis-
cnssão e, procedendo-se á 
votação, e' approvado o ar-
tigo uni co com a emenda. 

Adoptado em 2.• para passar 
a 3. • discuss:ro, v ao o pro-
jecto, com a emenda appro-
vada, á commissão de Jus-
tiça e Legislação que, ob-
tendo urgcncia o oHerece 
para ser submettido á 3 • 
discussão. 

DiRpensadas as formalidades 
regimcntaes, á requnrimcn-
to do sr. Mello Franco, fica 
sobre a mesa para a ordem 
dos trabalhos. 

I I I 

Observações 

Do sr. Mello Fran-
co. 

1 
! I .. 
I 

t 
f ,. 



Data 

lU lO 21 de julho 

1910 21 dojulho 

o .... 
"' 2 

-78-

Andamento Observnçlíes 
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2'í2 1tegubmdo os r••cnr- En• 10, e' approva<lo, sem Do sr.Mello Fran-
sos civeh <10 ap- debate, em 3.· discu,sao o co 
pcllaç:~trJ ou '1ggnt- rernctticlo ú cornmis~ão de 
vo no~ ca&os con- Redacç;\o qtw, ohtendo nr-
travcrti<lo~. gencia ofrercce e e' appro-

vada a redacçüo final, sen-
do nessa mesma da la remei-
tido á Ca111ara dos srs. De-
putados soh n. !fi/. 

2:í3 ltegulando a sbstHui 
\'àO <103 !llolll hro; 
do TJ·ihunal di' 
Contas e contPndo 
outras disposiçl•es. 

Eua 21 <le jull10 do HiliJ, de- Do sr. :Mello Fran 
pois de apohvlo, vae a im- co 
primir-~e p,.na ennar na ' 
ordem dos twhalhos. 

Eau 23, é encerrada, sem de-
bate, a 1.• discms<lo e 
adiada a votação por falta 
de numero lt•gal. 

I~n1 8 de agosto e' appro-
vado em L • !li:>cuss~lo e 
remettido á C<Jmlldss;lo de 
Justiça •l Lcgislaçao que 
obtendo urgen•·üt o otrere~ 
co para ser submettido á 
:2. • discussão. 

Dispe.nsadas as formalida<les 
regt entae~, a requc•rimen-
t.o do sr. Antoniu Martins 
fica sobre a mesa !Jara J'a~ 
ZCI' part<l da ordc·m do dia 
da ses~rt~J seguin tt•. 

Ent !J, ontranclo r·m 2." dis-
euss;lo o art. 1.0 u sJ·. ;\lel-
lo. Franco J'undau.enta e 
oilcrcco as S<'guin tes 
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HJIO 21 de julho ~53 Regulando a suhsti- E)!END~\S Do sr. Mello Y1·m tuição dos mem- co. JJros do Tribunal 
de Cont~s e con- I tendo outras dispo-

Artigo. Para a installação do I sições. 
'l'ribur.al de Conta9, compra\ 
de mobilia, livros e mais per-i 
tences, fica o governo au-
ctorizado a despender a 
rgumtia que for nece;s<lria, 
não excedente de cinco eon-
tos de reis. 

Ao artigo, 
fine: 

accr<)scente-se in· 

As nomeações de car1orario, 
porteiro e continuo silO da 
competencia do presidente 
do Tribunal. 

Artigo. rEsta lei entrará em 
e:~"ecução logo que seja pu-
blicada pelo Orgão Otlicial 
dos Poderes do Esta 10. 

Sala das sessões do Senado tni-
neiro, 9 de agosto de 1910.-
V. M. de Mello Franco. 

São apoiadas e ficam sobre a 
mesa para serem postas em 
discussão com os art. 2. · 
e 3. • 

Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis· 
cussão e, procedendo-se a 
votaçllo, e' approvado o 
art. 1. · 

' 
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Assumptb 
Andamento • Observações 

1 

rte•rulando a substi- Os arts. 2. • o 3. · são snccessi- Do sr. Mello Fran t~1iç1to dos mem- vamente approvados sem. de- co, 
hros do Tribunal bate com bS emendas o1Iere. 
de Contas e conten- cidas· pelo sr. MolloFranco. do outras Ji~posi-
çõcs. 

Adaptado em 2. • para passar 
á 3. • discussão, vae com as 
emendas approvadas, á com-
missão de .lustiç!t e Legisla-
ção quo, obtendo nrgencia 
offerece para ser snbmetti-
do á 3.• discussão, 

Dispensadas as formalidades 
regimentaes, a requerimen. 
to do sr. Mello Franco, fica 
sobre a mesa pura entrar 
na ordem dos trabalhos. 

E:ua 10, depois de algumas ob. 
servaçiJ,.s dos srs. CamilJo 
de Ilrito e 1\Icllo l?ranco, é 
approvada em 3,• diecnssão 
e rcmcttido· ú Com missão de 
Redacção que, ohtt•ndo ur-
gencia o1!erece o c' al!prova-
da a redacção final, sendo 
nessa mesma data remcttido 
a Camara dos srs. Deputa-los sob n. lGG, 

25·1 Auctorizando.oadian. E:m. lG do agosto de HJJO, de- Do sr. Camíllo tio t~mento das quan,- po.Is ~e apoiado, vae á im- Brito •. 
tias ncccs~arias a prlmir-se para entrar na or-
inscripção dos func- dom os trabalhos . cionarios publicos • 
do Estado no l\Ion. 
te Pio doa Servi-
dores do Estado. 

E:tn 1!), dop,ois do. nlgumas 
observações do sr. Cmnillo 
de ilrito o' approvado em 
1.• discussão c romcttido á 
Commksão. do Finanças. 

Pende de parecer d;~ Commis-
srro dq Finançag 
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Auctorisanuo cor,b- Ent 19 de ag-osto de 1~HO vaJ Da Com missão de 1\JlO 16 de agosto 2:)5 

s~ s.-11 

gem de temp) j;ar<J a imprimir-se para entrar Força Puhlica 
a reforma dll te- na ordem de·~ trabalhos. 
nente - c<Jronel da 
Brigada P o I i c ia! 
.Joãoig:Jacio da Cos-
ta Santos. 

Ent 22, depois de algumas 
olJSI·naeiJes dos srs. J\lello 
Franco ê Antero Dutra, e' 
approvailo em 1 " iliscussi\o 
o remettido á Commissão de 
Força J> uhlica. 

lE1n 23 e' oflerecido: para ser 
suhmettido á :2." discussão 
e fica sobro á me>a para a 
ordem dos trabalhos, dis-
pensadas as formalidades re-
gimcntaes a r<•qu,crimcnto 
do sr. lt:lxiro de Oliveira. 

B~nD :21, cn1ra em 2." discus-
são por artigos succcssivos. 

O art. l,'l e' nppravado sem 
debate, em escrutinio secre-
to, por 10 votos contra 3. 

O art.' 2. 0 e' iamhmn appro-
vado sem deha te. 

' 
Adoptado em, 2.• para passar 

á 3.• discu~são, fica sobre a 
mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos, depois de fin-
do o intl'rsticio r<)gimontal, 
visto não Ülr soJIJiido alte-
raçDcs. j 

Ent 26, entrando dm 3." dis-
cussão o sr. Hibeiro de Oli-
veira fundamentou e offe-
rece a seguinte : : 

' 1 
' i 
! 
I 

i 
' 

I 
I 

: 

!' 

i 
!. o 
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Assumpto Andamento 

Auctori~ado conta- E~IEND.\ ,\o ,\JlT, 1. · 
"em de tempo para 
~ reforma do te-
nente - coronel da 
Brigada 1' o 1 i c ia! Depois das palavras -s erviç0 
.Júi"io Ignacio da da polieia-accrcs~eute-so:-

~ Costa Santos. sómcnte para os efleitos da 
reforma c ficando sem direi-
to a reclamação algum:\-, 
o mais como est[t. 

Sala das commissõcs, 26 do 
aqosto de HJIO.-IUboiro do 
Oliveira. - Nuno lllollo. -
Olympio Mourão. 

Estando apoiada entra con-
junotamente em discussão, 
que e' encerrada serr. mais 
debate. 

Procedendo-se á votação da 
emenda, o' a mesma appro-
vada. 

Procdeendo-se á votação do 
projecto, em escrutínio •e-
ereto, são recolhidas 13 ce-
dulas o e' o mesmo appro-
vado por a votos contra l. 

Adoptado em 3,• discussão, 
vae o projecto com a emen-
da approvada á commissão 
de redacção. 

l~:.n 27, o' offcrccida e vae a 
imprimir-se ~a .redacçllo fi-
nal. 

En1 30, e' approvada a reda-
cçll:o final sendo nessa mes-
ma data rcmettido á Cama-
ra dos srs, Deputados sob 
n, 168, 

Observaç<•o~ 

DJ. CüillllJÍSSé(O rk 
Força Pul,Jica. 
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Auctorisando a con- Bn1 13 de setembro c' devol-
tagcm de tempo vido poht Camara dos srs. 
para a reforma do Deputados acompanhado da 
tenente-coronel da seguinte 
Brigada Policial 
João lgnacio da 
Costa Santos. 

J·:ME:\IlA OFFEJ:Et'IDA E ,\!'PRO-
VADA I'J<L.\ CA~L\ILI. llOS SHS. 
llEJ>UTAilOS ,\' PllOI'OSH;:\o N. 
168, 1>0 SENADO. . 

Nas mesmas coniliçõcs serú 
contado ao director das ban-
das de musica da Brigada 
Policial, tenente Jose' Nico-
demos da Silva, o tempo 
que esteve fóm em disponi 
hilidade, desde L" de junho 
do liS~JU ate' 11 de janeiro 
de 1J03, em quo foi nomeado 
para o Ioga r quo occupa. 

Sala das sessüos da Camara 
dos Deputados do Estado do 
Minas Gcracs. em Bcllo Ho-
rizonte, U do setembro de 
1010.-0 presidente, Anto-
nio do Prado Lopes Pereira. 
-0 l. • secretario, Argemi-
ro de Rezende Costa -0 2. · 
secretario, Edgardo da Cu-
nha Pereira. 

Em virtude de urgencia re-
querida pelo sr. Camillo de 
Brito o' lida c posta em dis-
cussão. 

Não havendo quem p<>Çtt a pa-
lavra encerra-se a discussilo 
c procedendo-se a votação 
em escrutínio secreto 8ito 
recolhi(!Ds 15 cetlulas c c' 
approvada por l·i votos con 
tra 1 e rcrncttida, com o 
projecto, á commissão de 
Redacção. 

Obsetvações 

Da commissão de 
Força Pnblic<~. 



1910 

1910 

-84-

.. ~.,, _______ --=~ ================= 

lG de agosto 

Assumpto Andamento ohscrvaçiJcs 

25G A~ctorizando conta- a~n1 16, e' ofl't:recitla c appro- Da Commiss1ír,l de 
gem do tempo para vada a r{'dacç:\o final, sendo Força Publica. 
a reformei do te- nes~a Jileswa da ta rt:rne ttido 
ncnte- coronel dii á s;;ncção presidencial sob 
IlrigadaPolicial n. 260. 
João fgnacio da 
Costa S;ntos, 

Sanccionado 

Lei 11. tí2-l dll 17 rio eetemhro 
do l~JlO 

z::;r; Auctorizando inno- Em 2-1 de a~o~to de l!JIO, de- Do sr. Antonio 
vação dos contra- pois de apoiado vac á im- Carlos. 
ctos celebrados em prirnir-sc para entrar mt or-
1898 e 1008, com o dcm dos trabalhos. 
Banco de Credito 
Itcal de Minas Ge-
racs. 

En1 ~G, o approvado, sem de-
ha to, em I." discnseão e ro-
lllef.tirlo á commis.~ão do Fi-
natJ~as. 

E•n 2 de setembro é offcrcci-
do para ser submettido {L 
2. • discussão c v ao á impri-
mir-se. 

Etn ;5, entra em 2. • discussão 
por artigos successivos. 

O art. 1.'' ó approvado depois 
do~orar o sr. Pedro 1\latta. 

Os arts. 2. • e 3." sDo succes-
sivamonte approvados som 
debato. 

Adoptado em 2.• para passar á 
3." discussão, fica sobro a 
Mesa para a ordem dos tra-
balhos da sessão seguinte, 
sendo para esse fim dispen-
sado o interstício regimen-
tal, a requerimento do sr. 
Antonio Carlos. 

r_ _.:1 
L .. -·.-..:-t: ,:·J 
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191(1 21 de agosto I 251) Auctorizando inno- 1 ~tu G, entrando em 3.• dis- Do st~. Anioni vuçJ.o dos contra- cussão o sr. Pedro Drnm- Carlos. ct.os celebrados em mond fundamenüt e oil'erece 
18~-':í e HJOS com o as sPgnintes 
Ban~o de Credito 

o 

l'eal de .Minas Ge-
raes. 

E~,,lcudas 

1.• 

Ao nrL l.' lettra rr, onde se 
lê ti"/,_,, diga-se 8 li~ "lo. 

2." 

llem, lPf t r a c, C;l\110 se lê, me-
bde, di~ a-se: lj:J (nm terço). 

3.' 

Item, 8 2. • leitra _a, ondo se 
lô <'CJm e garautJa» d1ga-se: 
podendo ser com a garantia 
de uma sú firma,r.etc. 

4.· 

Item, lettra ?J, onde ~e lê 2 
annos, diga-se : e de ü a 12 
mezcs. 

5.· 

Item, item, lettra e, onde se 
lê, metade, diga-se: um ter· 
ço. 

G •• 

Item, item, lettra !h suppri-
ma-se. 
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As~umpto Andamento 

I I 
u\.uctorizando innova- 1. 'Dosr. AntonioCar-
1 ção do~ contractos l1 los. 

I 
celebrados em lS~S 
o 1()118 com oDanco Item, item. lcttra h, ac<;l·cs-, 

1 •lo crc,Jito Real de cente-so in-fl!le: que !'orem 

I 

Minas Geral'S, pagos pelo Banco. 

Sala das i1es~õ:B, (j do sotoru· 
h1·o do Wl O. - l'. Drnm-
mond, 

Apoiadas c postas conjuncta-
men te em discus;<lO o sr, 
Antonio Carlos fnndltmenta 
c 1nanda, ú l\les;:.t ú seguiu te 

8,. 

No contracto do innovação ii-
ea livre ao govnnw estipular 
dentre as clausulas acima 
referidas, as quo reputar 
convenientes e a cxip-ir ou-
tra3 van tagons á'::l êlasscs 
productoras, não preYi~tas 
ne3ta lei. 

Sala das sessões, 6 do setem-
bro de l!JlO. -Antonio Car-
los.-.José Gonçalves. 

Apoiada o l'osta conjuncta-
mcntc em di~eussfio o mes-
mo sr. Antonio Carlos en-
via 5, 1I(;sa o scguin te 

ltcqueiro o adiamen !o da dis-
cn~sflo do projccto n· 25G, 
do Senado, por !'l horas, 

Sala <las sessões, li <lo setem-
bro do 1~110,- Antonio Car-
los, 

E' apoiado " posto em <liscus-
sào. 
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Auctoriz<11ldo innoya- :\Tão lt:rv<·ndo quem Jl<.•<;:c a p:J

1

D<Jsr. Antonio Car-2~)G 

Ç'lO dos contrados l;wra, enccrra-so a tliscus- lo:;, 
colobr;vlos c·m 1"~:8 :·.~o o proccrlewlo-sc ;Í vota-

1 " 1008 com o Banco çao do requerimento, o' oi 
Credito lteal de l\li- mcsnto approvado c arJi<,_<Ja 
nas Gerncs. a <hscussao. 

l~nt 10, continuando a 3.· dis-
cussão o sr P. Drnmmond 
pede e obtem a rctirad<~ das 
emendas que ofl'eroccu. 

Não havendo !llaisquem peça a 
pal:wra, encerra-se a cliscus-
~1\o c, procedendo-se á vota-
ção da emenda n. 8, oflere-
cida pelo sr. Antonio Carlos, 
é a mesma approvada assim 
como o prcjecto que, depois 
de adoptado em 3. · discussão 
é remottido á commissão de 
Redacção, que obtendo ur-
geneia ollerece e é approva-
da a redacç[o final sendo n' 
essa mesma data remettido 
á. Camara dos srs. Deputa-
dcs sob n, 170, 

E1n 1 i, é devolvido pela Ca-
mara dos srs. Deputados 
acompanhado da seguinte, 

E)JENDA OFI1EI\CIDA E Al'I'I\0-
VADAS PELA CAMARA A' PRO· 
POSIÇÃO N. 170 DO SENADO. 

Ao art. 2, ·: 

Accresceute-so depois das pa· 
lavras «reputar convenien-
tes•: 

... nomeadamente a obriga-
çllo por parto do Banco de 
Credito Real de Minas Ge-
raes, de fundar uma agen-
cia em Porto Novo, arrabal-
dc da cidade de S •• Tosê de 
Além Parahyba. 
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Assumpto Andamento Observações 

Auctorizando innovaJ Sal<t das scssilcs (ht Cama r a DJ sr. 
ção dos contractos dos deputado;·, 17 do sotem- Carlos. 
colchrados em 18~18 hro do 1010.-0 presidente, 
e lVIl8 com o Danco Antonio elo Prado Lopes Pc-
Credito Real de :lli- rcira.-0 J. · secretario, Ed-
nas Geracs, gardo da Cnnl!a l'en·ira -

O 2. · secretario, Valuorniro 
uc Barros Magall!ãcs. 

r~w virtude uo urgcnda re-
querida pelo sr. l'. Drum-
monu entra em dis,3ussão 
quo se encerra sem dcllatc 
c, procod~ndo-sc a votação 
o' approvada a emenda e re-
mettida com o projecto á 
com missão dr· lteúacção que 
obtendo ur~encia oiltJroce e 
o' approvada a redacção fi-
nal. 

Eru 19, o' romotlido á san-
q'lo presidencial sob n. ~Gt!, 

Sanccionado 

Lei n. 510 de :J de setembro 
- 1010 

Autoniu 

Auctor:zando conces-
são de privilegio ao 
capit1lo Antonio Vi-
eira dos S a n t o s 
para o transporte 
de passageiro.s c 
cargas no rio Ara-
suahy. 

En1 :JO do agosto do 1010, es- Do sr, 
tando apoiado, vao á impri- lo. 
mir-so para a ordem dos tra-
balhos. 

Nnno Mel-

Enl 1.· do setembro o' ap-
provado som d('hato ~m 1._-
discnssão o remcttldo a 
commissão do Obras Publi-
cas. 

l~rn 2, o' olferecido. para ser 
submcttido á 2. · discussflo 
acomtnnhado do. seguinte 
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1910 30 de agosto 257 Auctorizando conces- PAREfJER Do sr. Nuuo Mpl s::o de privilegio ao ·lo. 
cr pitilo Antonio Vi I cir<t dos S<tntos-

f I ara o transporte A commiss~o dP Obras. Publi-d.e passageiros e cas, a que foi presente o 
: cargas no rio Aras- projecto n 257, do Senado, suahy. auctorisando o governo a 

conceder ao capit1l.o Antonio I Vieira dog Santos, privilPgio 
: .. " par1 es1abelecer ho rio 
i A 1 assuahy o transporto de 

'assageiros,jiv b pprovado em 
I 1. • discussD.o,: e' do pan~cer 

que seja submcttido á 2.· 
'~ ' .. com a seguinte emenda : 

I 
Ao art 1. ·, substitnajn-so as i palavras-sirga e reboque-

pelas seguintes:- barcas ca-.. ptivas. ; : : ! 
~ 

Depois da palavra- m'argens, i 

diga-se :-na cidadu de Aras-
suahy. 

: 

: ~ i Sala das ccrmmissões, 2 de se- I 
i tembro de l!llO.-R. Lagóa. 
I 

\J ·' -Ferreira Alves. -:Gomes 
I Freire. 

\ 
I i 

Fica sobre a Mcm para a or-
•' c!Pm dos trabalhos' ~endo ! dispensadas as formalidades : regimentacs á reqnedmnlto 

do sr. Nuno Mello. 
., ! 

En1 3, o' approvado Rem c1c- I 
hate em seguúcta di>cusóào. I 

: por artigos SUCCPSSi\'OS, Cülll 
: as emendas olferecida" p<'la 

commiss~o do Obras Pnhli-
cas, a quem e~ do novo eu-

-· ·.·}! 
;,, '" viado, depois :<lo H<lop1atlo _ .. 

para passar á! :3 • dbcussào. i 
I ( ' Em 5. e' offereciclo pura sPJ· 

suhmetli~to á j3. • di~cussilo 
i o flca sohrn ~ Mesa1para u i 

I ordem dos tra alhos dispt>n- I 
sadas ai form;\lidaclc:~ rc•gi- i 

I i .. I -~ ·, .· . mentues a re1juerim~ntu do I 
1 I ·l~ I ' sr. r\uno Mellp, ! ! 

_, 
I ; I 

I 
I I I s · s.-12 
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l!JlO 30 de agosto 257 Auctorizando conces- J<::m 6, e' approvado, sem de- Do n. Nuno Mel 
scssllo de privilegio bate, em 3. • discussao e re- lo. 
ao capitão Antonio mettido á commissa:o de H e-
Vieira dos Santos dacç1io que, obtendo nrgen-
para o transporte cia o11crece e e' approvada 
de pasrageirpa e a redacça:o final. 
car~as no rio Aras ... 
11ua y, 

f 1n 7, e' remettido á Camara 
dos srs. Deputados aob n. 
169. 

Em 17, e' devolvido pela Ca-
mara acompanhado das se-
guintes 

E~IENDAS OFFEHECIDAS E APPHO· 
VADAS PELA CAMAltA " PitO· 
POSIÇÃO N. 169, no SENADO, 

N. 1 
i 

Depois da palavra •Araesua· I 

hy» accrescente-HI: ao major 
Hermelino da Silva Gusm!Io 
e ao cidad1io Antonio Agos- : 
tinho Lopes, para estabele· 
cerem, aquclle sobr(1 o rio 
Jequitinhonha, no ponto da 
povoaçllo da ltinga, do mes- ; 

mo municipio, e estjl sobre ! 

o rio Sapucl!lly, no Jogar de- i nominadll •Barranco. Alto», 
no municipio de Alfenas, o 
serviço de transporte de 
passageiro• e cargas por 
meio de barcos presos a ca-
bo'l de arame! 

I 

N. 2 

Accrescente-se onde convier: 

Art •.•. Fica rgualmente con-
'· Cl'tlido a Carvalho Pires, 

Silveira, Ram(JB & Comp., o 
priYilegio por 25 annos para 
construcçllo. uso e gC>so de 
uma linha de bondes no dis- I tricto da cidll.de ds Cata-
guazes. 

' 
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2;)7 Auctorizando <'onces- Sala das s~ssões da Camara Do sr. Nuno Mel 
sl'io de privilegio dos Deputadus, 17 de setem- lo. 
ao capitão Autonio bro de 1913.- O presidente, 
Vieira dos Santos Antonio do Prado Lopes Pc-
para o transporte reira.- O I, • secretario, Ed-
de passageiros e gardo da Cunha Pereira.-
c:~rgas no rio Aras- O 2. 0 secretario, Valdomiro 
suahy. do Barros .Magalhães. 

Em virtude do ur!!encia re-
querida pelo sr. P. Drum· 
mond entrou em discusslto 
quo se encerra sem dl'bate 
e, procedendo-se a votação 
silo approvadas, sentlo re-
mettidas com o projecto, á 
Commiss!l.o de Redacçllo, 
que. obtendo urgencia o!Ie-
rece e é approvada a reda· 
cção final, 

Em 19, e' remettido á san-
cção presidencial sob n. 265. 

Sanccionado 

Lei n. 535, de 27 de setem-
bro de 1910, 

258 Auctorizando a con- -..~ .. , 2 do setembro de 1910 Da Commissão de 
cessão de privilegio sendo dispensadas as for- Obras Publicas. 
para a construcção malidades rcl!imentaes, are· 
de uma estrada de querimento d0 sr. Gomes 
ferro entre a cida- Freire, fica sobre a mesa 
de do Passos e o para a ordem dos trabalhos. 
districto de Arcoe. 

E1n 3 e' approvado sem de-
bate em 1.• discussão, sendo 
remettido á Commmissão de 
Obras Publicas. 

E•n 5 e' ofl'erecido para ser 
submettido á 2.• discussão 
e vae á imprimir-se. 

En1 1!, entra em 2.• discussão 
por artigos successivos. 
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Assumpto 

Auctorizando conccs· 
silo de privilegio 
para a construcção 
do uma oatrada de 
ferro entre a cidade 
de Pa~sos e o dis-
tricto de Arcos. 

Andamento· ObservaçOes 

Os arts. I.o, z.o to 3. 0 são Da commissão de 
snccessivamente approvados Obras Publicas. 
aem debato. 

Em discussno o nrt. 4.0 o sr. 
c..:ornelio de Mello funda-
menta e otlercce a seguinte 

Art. Fica concedido a Villela, 
Fonseca & Con p , ou a em-
preza que orguuízar, pelo 
prazo do 25 anuo>', privlle· 
glo para exploração, de 
manganez, ferro, ouro, arêas 
monazlticas o outros me-
taes, no districto do Tira-
dentes dcstfl Eslado, com 
todos os favores que têm 
sido concedidos em taes ca-
sos, !nclusi v e o de desapro-
priação por utilidade publi-
cd, ratificada assim a con-
cessão que aos mesmas foi 
dada pela Camara Municipal 
daquello município. · 

Sala das comrnissoes, !J de se-
tembro de l!JIO.-Cornclio 
de Mello.-Olympio Mourão. 
-Nuno Mello. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente l'ID discussão, 
que c' encerrada setn mais 
debate. 

Procedendo-se á votaç1lo do 
art 't • e' o mesmo appro· 
vado o bem assim a emenda. 

Adophdo em 2.• para passar 
á 3. • discussão vae com a 
emenda ~pprovada á Com-
missãO de Obra! Publicas, 
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l!JlO 2 de setembro 258 Auctorizando conces- E1n 10, e' oflcrecido para •er D'a commissão 
são de privilegio submcttido á :3.• discussão Obras Publica 
para a construcção acomp"nhado do seguinte 
de uma estrada de 

de 
s. 

ferro entre a cida-
de de Passos e o 

' districto de Aras- I'AHECElt 
suahy. 

A Commissão de Obras .I' uh li-
cus, a que foi presente o pro-

I jecto n. 258, do Senado, já 
approvado em 2.• discussão, 
c tto parecer que seja suh- i : mettido á terceira redigido 

! do seguinte modo: i 

i 

I o Con<>rcsso Lecrislativo do 
i Estado de Mina~ decreta: 

: 

Art. 1. · E' o governo aucto-
rizado a conceder a Lucas 
Tobias de Magalhães, ou a 
quem mais vantagens offc-
recer, privilegio para cons-
trucçllo, uso c goso de uma 

: estrada de ferro de bitola 
de um metro, entre trilhos 
de traeção a vapor ou ele-
ctrica, que, partindo da ci-

I dado ào Passos e pa•sando 
I 

pela margem esquerda do 
I ' Rio Grande e pelo municipio 
i de Piumhy, vá terminar no 
I ponto mais conveniente da i 

E. F. do Goyaz, no districto 
de Arcos. 

I 

: 

I : Art. 2.• Ao concessionario são 
concedidos os favores ge-
ralmente facultados as em-

; presas do vias-ferreas para 
trafego publico, do accordo 
com a lei quo regula a con· 
cessão do privile!(ios. 

I 
! 

Art. 3.0 No contracto quo se 
firmar serão estabelecidas 
as clausulas que obi'iguem o 
concessionario a construir a 
estrada e as ruultas em qur 

: 
possa incorrer. 
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1910 2 de setembro 258 Auctorizando conces- Art. -1. • Fica concedido a Vi- Da Commissã.o de 
são de privilegio lella Fom;eca & Comp., ou Obras Publicas. 
para a construcção á empreza que organizar, 
de uma estrada de p~lo prazo de 2) annos, pri-
ferro entre a cida- vilegio para exploração de 
de de Passos e o manganez, ferro, ouro, arêias 
districto de Arcos. monasiticas o outros me-

metaes, no dlstricto de Ti-
radentes, deste Estado, com 
todos os favort-s que ti\m 
8ido concedidos em taes ca-
s s, inclushe o do desapro-
priação por utilidade publi-
ca, ratificada assim a con-
cessão ~ue aos mesmos foi 
dada po a. Camara 1\Iunici-
pai daquelle municlpio. 

Art. 5.0 Revoga in-se asJdispo-
sições em contrario. 

Sala das commissões, 10 de 
setembro de 1910.-Gomes 
Freire.-Ferreira Alves. 

Fica sobre a mesa para fazer 
parte da ordem do dia da 
sessão seguinte sendo dls-
pensadas as formalidades re-
gimentaes a requerimento 
do sr. Gomes Freire, 

E tu 12, entrando em 3. • dis-
cussão o sr. LeC'poldo Cor- i 
rêa fundamenta e offerece a 
seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 258, art. 1. ·, 
em vez do-no dlstricto de 
Arcos-diga-se;-na. sédc do 
districto do Arcos . 

. ';ala das sessões, 12 de setem-
bro de 1910.-Leopoldo Cor-
rêa. 
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1910 2 de setembro 258 Auctori1.ando a con- E' apoiada e posta conjuncta- Da Commissrlo de 
ceasão de privile- mente em discussão, que se Obras Publicae. 
gio para a conatru- encerra sem debate. 
cçao de uma estra-
da de ferro entre 
a cidade de Passos 
e o districto de Ar- Procedendo-se á votaçlo da 
cos. emenda, c' a mesma appro-

vada. e bem assim o projecto 
gue, depois de adoptado em 
3. • discussão, e' remcttido 
á commisaão de Redacção 
que obtendo urgencia oJfe· 
rece e e' approvada a re-
dacção final. 

Em 13, e' remettido á Cama-
ra doa ars. Deputados aob 
n. 171. 

En1 17, c' remettido á san-
cção, pela C11mara, redigido 
de accordo com as emen-
das do Senado, em 2 pro-
posições distinctas. 

Sanccionado 

Leis n. oo 531 e 537 de 27 de 
set11mbro de 1910. 
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Pr~jectm; iniciados no Senado em 1099 e que tiveram anda-
mento em 1 91 O 

Data 

HJ09 1\J de julho 

lf) 

í:; Assumpto 
"' 5 
"' ,.-; 

2,12 Restabelecendo com 
diversas modifica-
ções as leis ns. 
li do 18 de outubro 
do 1892 e 152, d~ 
2-t de julho de 18!l6. 

Andamento Ohservaçõe~ 

Vide Synopsc de 1.'!09, Do sr. ll'ello Fran·· 
pags. 0:1 co. 

l~tu \J de julho de 1910, c' ap-
provado, sem debate, em 
3. · discussão c remettido á 
commissão de Redacção que, 
obtendo urgencia, ollerece e 
e' approvada a redacção fi-
nal, sendo nessa. mesma data 
rcmettido á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 16,!. 

Elll23 de agosto e' devolvido 
pela Camara dos srs. Depu-
tados, acompanhado das se· 
guintes 

EEENDAS O!IIIERECIDAS E APPRO· 
VADAS PELA CAMARA DOS srs. 
DEPUTADOS ,\ l'ROI'OSIÇÃO N, 
1()4 !lO SENADO. 

SUBS'l'LTUTIVAS 

Artigo. Fica rPstabolecida. 
sob a denominação de SE>-
cretaria da Agricultura, In· 
dustria, Terras, Viação <· 
Obras Publicas, a Secreta· 
ria da Agricultura, Commer· 
cio e Obras Publicas, creada 
pela lei n. 6, de 16 de de· 
zembro de 1891, e supprimi-
da pela. lei n. 318, de líl de 
setembro de 1901. 
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1909 19 de j,ulho 2·12 Restabelecendo com Artigo •.• O governo organisa- Iniciado na Cama 
diversas modifica- rá a referida Secretaria com ra dos srs, De 
ções as leis ns. (] os serviços administrativos putados. 
de lS de outubro que, por seu ob,ecto c ma-
de I8\J2 c 152, de 21 teria, lhe competirem sup-
de julho de 18!JG. primindo os cargos dcsne-

cessa rios c ex pedindo ·o r e-
gulamento vreciso para a 
eflectividadc dessa organi-
sação. 

Al·DITII"AS 

Artio-o .•. E' o governo do Es-
tado auctorisado a suppri-
mir lambem, nas demais Se-
cretarias de Estado, 01 car-
gos desnecessarios. 

Ariigo, • Os Sccrdtarios de Es-
tado perceberil~, além dos 
vencimentos actuaes,' mais 
a quantia do trescntos mil 
ro'is (300$000) mens8ics, a 
(! ual se incorporará aqucllcs 
vencimontos. 

Artigo ... Os offlciacs do gabi-
note dos Secretaries de Es-
tado serão por estes escolhi-
dos dentro ou ifÓra do fun-
ccionalismo publico, compe-
tindo, neste ultimo caso, á 
pesso 1 quo for nomeada, o 
YPncimento mensal de! qui-
nhcntos mil réis (500$000). 

Ar ligo ... Os vencimentos do 
Citefo de Policia do Estãdo 
serão !lo doze contos de re'is 
(U:OU0$000) annuaes. 

Artigo ... W o presidente do 
Estado auctori.sado a n·or-
ganisar a Secretaria de Po-
licia, de modo a attonder 
melhor o serviço publico, 
adaptando as .medidas quo 
entender necesaarias. 
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ltestabPlecendo com Artigo ... Esta lei entrará em Iniciado na Cama-
diversas ~odillc<;· vigor na data de sua publi- ra dos srs. De· 
ções as leis ns. 6, cação, fica do o governo pntudc s. 
de IH ele outubro desde jú auctorisado a abrir 
de 18~12. e l:JZ, de o credito necc~s:.nio á sua 
21 de julho de 1896. cxecuçã?. 

Sala das scs~ões d:t Camara 
dos Doputados do Estado de 
Minas Gr.,raes, em BeiJo Ho-
rizonte, 23 de agosto de 1910. 

O Presidente, Antonio do Pra-
do Lr pcs Pereira -0 1.· Se· 
crn1aric>, Amerieo Ferreira 
Lopes. -O 2. • ~ecretario, 
Edgardo ela Cuuha Pereira. 

Viio a imprimir·so para a or-
dem dos trabalho~. 

l~n1 25, entrando em discus 
são as emendas o sr. Camillo 
de Brito oppõe-se a appro-
vação da 1." parte da emen-
ela additiva que auctoris:. o 
poder executivo a supprl-
mir, nas Secretarias de Es· 
tado os cargos desnecessa-
rios, por enh'nder que essa 
é uma attribuição do poder 
cxPcutivo. 

Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis· 
cussao. 

Annunciada a votação. o sr, 
Antonio Carlos, obtendo a 
palavra, pela ordem, requer 
quo a parto da emenda a que 
eo referiu o sr, Camillo de 
Brito, seja destacada e vota-
da separadamente. 
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I Iniciado mt Cama HIO() I!J de julho 2tZ 1 Reslabelecendo eon 1 Approvado esse requerimento 
di versas modifica - e procedendo-se á votaçllo ra dos srs. De 
ções as !e ls ns. 6 das emendas, são todas llp- putado;,;. 
de lti de outubro provadas, menos a parte que 
de 1802 e 152, de auctoriza o poder executivo 
21 de julho de 1896 . a supprimir nas secretarias 

de Estado os cargos dcsne· 
cessa rios. 

Volta o J:>l"O!ecto com todas as 
emendas Camara dos srs 
Deputados. 

Hu1 30 e' devolvido pela Ca-
mura dos srs. Deputados vis-
to ter sido confirmada, por 
aquella corporação, a sua 
decisão quanto a parte da 
emenda additiva rejeitada 
pelo Senado. 

' Fica sobre a mesa para a or-
dom dos trabalhos. 

Em virtude de ur~encia re-
~uerida pelo sr. tibeiro de 

liveira entra em discussão. 

Depois do orarem os srs. Mel-
lo Franco e Jose' Gonçalves 
encerra-se a discussão o pro-
cedendo-se á votação e' ap-
provada a emenda na parte 
que havia sido rejeitada pelo 

~;::o~0do~0~::S18pr~:en~~~~ 
o remettido á Com missão de 
Hodacção. 

O sr. :\!o !lo Franco envia a 
seguiu 1e 
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212 Restabelecendo com I DECLAR \ÇÃo nE voTo IIn'.~hl'lo na Ca·na 

divers4s modiflca-
1 

ra dos srs. De 
cões as leis ns. 6 de I putados. 
18 de outubro de 
189:~ e Hí2 de 2 I de 
julho de 18\!6. «[)~claro que votei pêlaj 

cn,cn1l st:pincs<Y.L dJ ::'c-
nadJ :i d.\ C:t 11:1.ra, qac <lc.l 
lc;:;:t ao ;:;cnra:> a racu~tladt· 
(:(' .n~p;)t·imir o.l CmtJrCf;05. 
dcsncccs.;arics n:u Sc~reta
ri:ts de E>Lldo, c assim Y,> 
lei, em ob~crvJncia ao art. 

, 31 da Constituição l\lineira, 
que dispflc pcrtcucer priva-
tivamente ao Poder Lc"ÍS· 
!ativo a crcação c suppfps. 
são dos empregos publicos, 
dar-lhes attribuições e fl. 
xar-lhos vencimentos. Ac-
cresco que a mesma Cons-
tituição, art. :32, veda dele-
gar ao Presiúente do Estado 
o exercício de qualquer das 
attribuições (JUe clla lhe 
confere. 

Corno bem pondera o dr. João 
llurbalho, nos seus com-
mentarios :'t Constituição Fe-
deral, a Facu!-ladc de sup-
primir empregos, concedi-
da ao governo, importa num 
accrescimo do poderio e in-
lluencia dos detentores do 
poder c pela submissão dos 
empregados, que se tornam 
servis pelo natural receio 
do soilrorem as conscquen-
cias do seu desagrado, e 
assim ficando, a um só aceno 
seu, doceis o attentos. E' 
do mesmo pensar A. Milton, 
nos seus commentarios á 
Constituição da ltepublica. 
E do mesmo modo opinou 
na Consti tu in te de S. Pa nlo 
o senador Paulo Egydio. 

!<;' o sentir geral de todos cons-
titucionalistas, que sabem 
dar o devido valor a theo-
ria da divisão e harmonia 
dos poderes publicos, como 
suprema garantia dos direi-
tos dos cidadãos. 
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Assumpto Andamento Observaçües 

2-12 Itestabelecen<lo com Votando contra a emen<la da fniciado na Cama 
<liversas modifica- Camara, devemos ser cohc- ra dos srs. De 
ções as leis m. G rentes, até mesmo para rnan- putados. 
<lo 18 de outubro ter illeso o conceito que 

2H 

<lo 1897 e 152 <le 21 merece o Senado Mineiro e 
<lo j ulho<le 18\JG. os crerlitos desta casa do 

Poder Legislativo.» 

Crean<lo um Asylo 
de mendigos nas 
proximida<les d a 
Capital, 

Em virtude cde urgencia re-
querida pelo sr. Olympio 
i\Iourilo e' oll'erecida e ap-
provada a redacção flnal 
sendo nessa data rernettido 
á sancçil.O presidencial sob 
n. 253. 

Sanccionatlo 

Lei n. 516 de. :n de agosto do 
l!HO. 

Vide S:;nopse de J[I().'J, lJ<~!f>. Do sr. Itibciro de 
7fj Oliveira. 

1-:an 17 de setembro do 1910 
e' <levolvido pela Camara, 
acompanhado das seguintes 

E)lENDAg OFFEI\Ef)lDAs E .\Pl'J\0-
V.\DAS PELA C.IJC\HA DOS DI·> 
I'UTAllOS, I'ROI'OSJI};\.o N, 1G3 
llO ~ENADO, 

I.• 

Ao art. 1. 0 diga-so: E' o go· 
verno do Estado auctoriza-
do a crear nas immcdiaçõcs 
desta capital, sob :t deno-
rninação de "Asylo Atl'cmso 
Penna» nm instituto desti-
nado a indivíduos de ambos 
os sexos !J.Ue, por molestia, 
velhice ou defeito physico, 
estivcr~m eondemnudos á 
invalider,, 
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l\10() 2? <lo julho 2H Creando um Asylo de ') o Do sr. l',ibeiro d ~. 

meudigoil nas pro- Oliveira, 
ximidades di\ Ca-
pital. Ao art. 2. j Os asvlados sem-

pre que o seu estado o per-
mittir, serão empregados 
em trabalhos compativeis 
com as suas for<;as c edades, 
marcando-se-lhes gratifica-
ção modica e profissional, 

,, . 
"· 

Art. 3.0 O asylo terú um di-
rector e um porteiro almo-
:xarife e um servente, com 
os ordenados, respectiva-
mentt>, de 3:GOIJ$000, 1:800~ 
e 1 :20IISOCII • 

. [." 

Art. ·1.0 Sem embargo das 
disposiçües anteriores o. go-
Ycrno podcrú entrar em ac· 
cordo com· a Santa Casa de 
l\Iisericordia desta Capital, 
para a construcç:lo e manu-
tenção do Asylo «AITon<:o 
Penna•, dcspendendo, an· 
nualmentc; em tal caso, até 
a quanti2. de 10:000$000. 

! 5.• 

Art. 5.0 Numa e noutro hy-
pothesc, fica desde já abcr-

' to o c r e di to necessario para 
a exccu\~1to desta lei. 

Sala das Sessões da Carr..ara 
dos Dopntados do Estado 
de Minas Goraes, em llello 
Horizonte, aos li de setem-
bro de l'JI0.-0 presidente, 
Antonio do Prado Lopes 
Pereira. - O 1'.0 secreta-

: rio, Edgardo da 1;unha 
Pereira.-0 2.o secretario, 
Valdomiro de Barros Maga-
lhflcs. 

s. s.-14 
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Crcando um Asylo de A' vista de urgencia requeri- Do s_r. _Ribeiro de 
men<ligos nas pro· da pelo sr, .P. Drumond oliveira. 
proximidade~ da entram em discussão que se 
Capital. encerra sem debate c pro-

cedendo-se a votação são to-
das approvadas e rcmctti-
das com o projccto á Com-
missão de Redacção que, 
obtendo urgcncia o1l"erecc c 
c' approvada a rcdacção fi-
nal, 

Em 19, o' remcttido á san-
cção presidencial so h n. 261. 

Saneei o nado 

Lei n. 5l2 de 27 do setembro 
de Hl!O 

241 Auctorizando o go- Vide Svnapse de l!JOO, pags. Do ~r. Antonio 
verno a innovar o [)3 Carlos. 

2·10 

contracto com o 
Banco de Credito 
Real de Minas Ge-
raes -sobre !lm- Etn 21 de julho de 1910 e' re-
prcntimos agrtco• jeitado em 2.• discussão pela 
las. Camara dos srs. Deputados. 

Instituindo o pcculio 
legal dos funcc!o-
narios publicos do 
Estado. - ..... ' 

- ,...·.~~"" -~ 1,1 

Vide Synopse de JIJOIJ, 
pags. 93, 

Eut 20 de arrosto de HllO de· 
pois do orarem os srs. Mel-
lo Franco e Antonio Carlos 
é approvado em 1. • discussão 
c rcmettidoá Commissão de 
Finanças. 

1~111 5 de setembro é oJlereci-
do para ser submottido 2.• 

discussão, e vao a imprimir-
se, acompanhado do seguinte 

Do ,;r. Antonio 
Carlos. 
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l90D l. · de setembro 2·1H Instituindo o peculio P,ll\Ei.'El\ Do sr, Antonio legal dos funccio- Carlos. na rios puhlicos do 
Estado. 

Tem o n, 187 o projecto do 
Senado reformando a Consti-
tuição do Estado, na parte 
referente ao art. 106, ~ue 
trata do «peculio legal os 
fnnccionarios puhlicos·. 

Ao ~o proced<'r á segunda di~:-
cus•iio desse projecto ('m 

I Hl02, o sr. senador ?IIollo 
Franco, relator da commis-
são que sobre elle emittira 
parecer, em substancioso 
discurso, expoz de modo in 
cisivo, o pensamento da 
cornmissão em relação a pal-

~ pitan1e questão. 

Fazendo o historico da insti-
tuição congenere na União 
rrecisando os pontos rogu-
adores de sua organização, 

moldada nas disposições do 
dec • n. 912 A de 31 de 
outubro de 18~JO,frisou s. exc. 
a circumstancia logo notada 
do crescente e inquietador 
avolumar dos <'neaffios que 
della advinham a nião si-
tuação com vivas tintas do-
sonhada pelo eminente mi-
nistro da Fazenda, sr. dr. 
Joaquim Murtinho. 

Assim sendo e convindo, para 
facilidade de exito do insti-
tu to em vista, a hrir-se a 
restricção constitueiat ai de 
inexistencia de onus para 
o Estado, frisa sua Pxc. 
o pensamento que guiou a 
commissão no par,•ct>r- a 
exacta determinação da ex-
tensão desw onus. 
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Assumpto Andamento Observaçi'Jes 

Instituindo o peculi o Passando a fstudar · 
legal dos funccio 
narios publicas d 

- nagem a que. a FO 
a en"rc- Do sr. Antonio 
u ve;", se Carlos. 
plano da 

Estado. 
o dt-verá. ajustar o 

in>tituiçllo, diz ser inadmis· 
sivel eoualt!ade d 
buições~ desJ.resada 
dições de e ade c d 

o c.ontri· 
s as con-
e saude, 

devendo o monte-pi o se cin-
mutuali-gir as normas das 

dados. ter por fun 
os principias card 

damento 
eaes que 
es do tal regem as sociedad 

natureza e se amold ar as in-
dicações de uma ta boa de 
mort<~lidadP, como 
resultar da lei que ~ 

devorá 
ora rcs-

peito organisada. 

As commissões reunid as,de Fi-
o e Pode-
ro,o pro-
resonta-
scussão, 
iticando 

norcs eu· 
aç!io jul-

nanças, Ç0nstit.uiçã 
re~, em parecer sob 
jecto P emcndaa adJ 
dos em segunda i 
inicia seu estudo cr 
as instituições conge 
ropéas, cuja organls 
ga vlciusa, attcnto a 
após dado praso, ha 

qul', so 
bilita-se 
rcepç1ío 
lho silo 

de inva-

o fnnccionario á pc 
das vantagens quo 
facultad~:s em :caso 
li dez. 

Limita em seguida · 
silo do onus do Est 

a extcn-
ade que 
á contri-
rio din'-
o na for-

não dPverá exceder · 
buição do funcciona 
ctamentc interessad 
maçilo do peculio. 

Precisa depois as bast •s sobr!' 
ar o in· quo se devo Msent· 

stituto em vista. 

«E' intuito nosso•, diz o parc-
ulio quo 
ario quo 

depois 

cor «f\lltdar um poc 
«forneça ao funccion 
«se tornar invalido 
«de corto numero d 
«de serviço, e :a wa 
•nO caso do Jallcc 

o annos 
familia 

!monto, 
mo uma 
quo rc-
tiuiçõcs 

•certa renda c mes 
«parto do capital a 
•Sultar das contri 
•do funccionario•. 
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219 Instituindo o peculio Alvitrando o regimen mixto Do sr. Antonio 
kgal dos funccio· de uma contribui<;ao do fun- Carlos. 
narios publicos do ccionario e uma subvenção, 
Estado. no maximo, e~ual, por parte 

do Estado, via o parecer a 
Constituição por tal forma, 
do um capital, em nome de 
cada funo:cionario, capaz de 
lhe proporcionar uma renda, 
em caso de invalidez varia-
Vi'! cem o tempo d•• serviço 
eflectivo, devendo tal.sub-
ven~ão ce::sar desde que jl)S· 
~ivel ~eja attingir essa ren-
da ao valor de um terço de 
seus vencimentos. 

A parte rlo peculio, correep1n-
den te ús subvenções do Es-
tado, beneflciarú pela renda 
a viuva, ftlhos .menores ou 
invalidas e filhas solteiras 
de f'unecionari<lF, reverten-
do (, caixa geral do peculio 
na falta destes interessados. 

A parte reatante correspon-
dente :'ts contribuições do 
funccionario eonstítuir(t pro-
priedade sua, passados que 
que sPja c.tres annos da vi-
gencia dessas contribuições 

Attendido pelo projecto, hoje 
ll'i daE aposentadorias, o 
caso de invalidez justo se 
torna que se desonere o Es-
tado do encargo da subven-
';{ilo que se p3derá tornar 
nulla, j:'t que 1he foi apenas 
fixado o maxirno. 

Nullificada quo SC'ja rs~a sub-
V<'nção, da lei addicional n. 
4, quo reproduz as conclu-
slles do parecer citado, só 
restarão a regular em lei 
ordinaria as c•mtribuições 
a cargo do funccionario e o 
peculio correspondente des-
tinado á familia por seu fal-
lt•cimento. 
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JOOU 1." dP setembro 2~!1 lnslifuin lo o peculio Qual, entretanto, o elo 'fUe Do sr. Antoni 
legal dos funccio- os deV•' unir I Carlos. 
narios pnb\icos do 
Estado, 

o 

Ser/! e .te o simples valor accu-
mulado das contribuições a 
juro julgado ruzoavPI ou de-
verão antes estas represou-
tar-entradas-em urna mu· 
tualidad", onde do concurso 
de todos, em proporções va-
riaveis com a cdade e de-
eorrentes do calculo, result<' 
opportuno e humanitario 
concurso úquelles, qtw, cedo 
colhidos pPia morte, não po· 
deriam d<' outra tórma legar 
ú familia meios destinados 
a lhe auxiliar a suhsisten-
c ia! 

I 
Não o diz a lei addicional ! 

De feiçilo evidentemente mais 
pratica e aliás mais consen· 
1anea com os princípios de 
humanidade, e' a segunda 
intelligencia que parece re-
saltar do parecer, em cujas 
conclusões se moldou a ei, 
quando, ao em vez de firmar 
o primeiro ponto de vista, 
de estabelecimento summa-
rio e simples, diz de modo 
p sitivo que «as emendas 
«das commissões reunidas, 
trazendo limites a or~ani-
,,sação do pcculio, dmxam 
«todavia, a legislatura ordi-
«naria a necessaria liberda-
de de acção para combinar 
•os systemas quo mais con-
•venientes pareçam». 

No projecto sehmettido a~ s:u 
parecer, folga a eommJSB''o 
de ver congregadas, em um 
todo harmonico, disposiç0cs 

···mnltiplas que permittem a 
creacção do instituto nas ha-
srs de mutualidade, como o 
l1avia esboçado pela fú~ma 
vista, o illl stro sr Renador 
l\lello Franco. 
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Assnmpto Andamento ObserVtlÇÕes 

lnsti tnindo o pccu- rtespeitanllo-lho a <;Structura I Do sr. 
lio legal dos func- c modificando-o t'.o fõómcn-

1 
Carlos. 

cionarios publicas t() co mol!O a c:ret:mscrc-

1 
do Estado. vel-o acs limitrs e assentai-

o scb as bases constantes' 
da J c i addicioeal n. ·1, for· 
mu!ou a corr; miss:Xo um pro.

1 
jecto n:bst:tdiYo que aprc· 
senta ú np1 e2bçiio c ap;lro-
Y~Iç:lo t!o Scnat!o 

São ('stcs os pontos capitaes 
de ma organização: Deflni-
do3 no art. l. 0 o fim-e no 
art. 2. 0-os elementos cons-
titutivos do patrimonio da 
Instituição, traçl o art. 
3. · as .!!armas de eu a forma-
ção, da qual são ('Xcluidos 
os funccionarios interinos ou 
do simples com missão. 

E' a instituicç:Xo, nos termos da 
lei addicioual, obrigatoria,. 
salvo para os funccionarios 
do quo trata o ~ 7. · do ar ti· 
go unico dessa lei. 

Prevê o art. ·1. • a hypothese 
de fallccimcnto ou demissão 
antes de decorridos tres 
annos da inscripçlo ao pe-
culio, caso em que torna-se 
este insubsistente, sendo os 
premias pagos, devolvidos, 

Moldada, embora, a engrena-
gem do instituto pela indi· 
cações do uma tahoa do 
mortalidade referente a ca· 
heças não sujeitas ú iospe-
cção medica, tom, entretan-
to, o dispositivo o alcance 
do elil;;inar grande parte 
dessas cabcç111 em que a 
inspecç1!o reconheceria mau 
estado do saudc,-E' demais 
freio a possivcis abusos. 

Antonio 
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1\JO~ l. • de setembro 1219 Instituindo o peculio Traça o art. 5.· os limites Do sr. Antonio 
legal dos funecio- dentro dos quaes e' livro ao Carlos. 
narios publicas do fimccionario a flxaçilo da 
Estado. som ma de reculio. Entro o 

maximo o miniuo estipula-
dos, cabe-lho a escolha da 
somma, desde quo; nilo su· 
perior ao quintuplo dos ven-
cimentos, della nào resulte 
premio superior à quinta 
parte do.s vencimentos un-
nuaes do funccionario. 

Precisa o art. G.'' os elemen-
tos para o calculo. dos pro 
mias, calculados sob a base 
de mais rigorom segnraoça, 
sob a vigencia de suppo;ta 
taxa de juros, por· corto in· 
ferior a que w verificará 
r1a pratica, e na f,',rma das 
indicações de uma. taboa de 
mortalidade., de foição sen· 
si yclrnen te pessimista. 

Fórma o art. 7 ,o o principiO 
de que aos premias por 
qualquer motiYo em atrazo 
serão contados juros a seis 
por cento ao anno, eapitali-
zados no fim de cada trimes-
trl', 

Na hypothesc de resgate do 
peculio abater-se-á o debito 
do producto desse regato. 

No caso do liberação, cal-
cular-se-á qual o peculio 
due com a, im por.tancia do 

ebito, reputada p r e rn i o 
unico, resultaria ao funccio-
nario, caso, esse peculio f os-
se instituído no momento da 
liheraçilo e :para a; 
q ne esta se ~e fira, 

edadc a 
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19W 1. • de setembro 249 Instituindo o peculio Abatido tal peculio do produ- Do sr. Antoni legal dos funccio- cto da liberação abstrahido Carlos. : narios publicos do o debito, ter-se-á evidente-EstadQ, mente o producto da libe- I 

! ração, producto liquido re-
~ se r v ad o ulteriormente a 

quem de direito .• 

No caw de fallecimento do 
funccionario, sob a vigen-
cia do debito, será este de-
duzido do peculio. 

: Traça o art. 8. o as regras para 
o calculo do resgate ou da 
libera\)ao, sendo de notar 
que o rc··eio da e lado inicial 
e a reducç1lo, pela rcstri-
cç1lo es1ipulada, do tempo 
decorrido só favoravclmen-
te influem no calculo,: 

Accresco notar que ha 'ainda I I 
a vantagem, p .. l'J. o lnstitu- I to, do vinte por cento do 
quantum um indicado pelo 
calculo, na f01ma da reda-

: cçào usual e de caracter 
: previdente que as socleda-

d~s de seguro têm por I a-
btto estipular no caeo ce 
operaç1lo de naturrza idcn-

I 
I tica. : 

i 

Dá o art. 9.0 a faculdade ao 
funccionario ele' accreséer ou 
reduzir seu peculio, dentro 

' da11 lllnita~ões ahi e~t.il uta. 
das-Só podem accrp~cer o 
J•eculiu os funccionurios lllO· 
norcs de sesscntl anuos. 

O peculio total rcsn11ante e o 
prPmio tina! a carg • <lo l'unc-
ci. nal'io devem ser i~;f<.Jt·io-
res aos maximos constante~ 
dlJ art. 5, ·, ca lcul11~o no 
IIH•mcnto o vcncim< nto an-
nnal do t'unrcionarin. appll 
cada, q11at:do "lli)('rtnnn, ll 
disposição do P<nagraho uni· 
co de::tso artigo. 

:S. S,-15 
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I 
Instituindo o peculio Ao envrz de acerescer, pode- Do sr. Antonio 

legal dos funcciona- rá o funccionario reduzir o Carlos. rios publicos do Es- peculio. tado, 

t,: t 

O .. premio se reduzirá segundo 
as indicações do calculo, 

O decrescimo do peculio tem 
P!lrém, u.m limito traçado 
para que se não burle o ca-
racter obrigatorio decor. 
rente da lei addicionul, 

Este mínimo serái dado pelo 
menor dos dois valores-ou 
o valor mínimo estipulado 
no art. 5.o ou a som11.a do 
primeiro peculio instituído. 

A' vista do exposto a com-
missuo, ofl'erecendo o subs-
titutivo descrlpto, e' de pa-
recer que seja o mesmo ap-
provact<! na segunda d!&cta-
são que se v ao iniciar. 

SUBSTITUTIVO AO l'ROJECTO N, 
~4U DO SENADO 

O Congresso Legislativo do 
Estado de.)\linas Ger~cs de-creta: 

Art .. 1.0 A instituição do pe-
cuho legal dos funccionarios 
Publicos do Estado de Minas 
Çleraes se destina a amparo 
as fatnilias dos lll~>sn:.os func-
cionatios em caso de seu 
fal!eclrnento. 

A~ art •. 2.· O patrimonio da 
lllstttutção se comporá de: 
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1909 1. · de setembro 249 Instituindo o peculio a) premios constante desta Do sr. Antonio 
legal dos funccio- lei, Carlos. 
narios pnblicos .lo 
Estado. ' 

b} peculios extinctos por falta 
de competente beneficia-
rio. ' 

-:) subvenções e mais bene· 
fi cios 

d} renda do capital assim for-
mado, 

.. 
Ao art. 3.0 E' obrigatorio a 

inscripçllo ao peculio, salvo 
pa1a os funccionarios a que 
~e refere o § 7. · do artigo 
unico :.la lt>l addicional n. 
4 de 16 de setembro de 1902. 

Paragrapho unico. Não se po-
der!!.? inscrever os funccio-
narios interinos ou de sim-
pies com missão. 

Art. 40. Serllo restituídos os 
premios pagos, Tt!pntada 
nulla a inscripçllo, quando 
entre I'Sta c o fullccin'1~n1o 
ou a dt>missão do l"ll!JCciona· 
rio medear um periodo de 
tempo menor que tred au-
nc~s. 

Art. 5.° Cabe· ao fnnccionario 
fixar a somma do l·cculio, 
destinada por morte a fd.-
wilia ou a expresso hNH'fi-
ciario, dc·ntro dos limites 
1\e-um maximo ;dJsc,lnto-
tlo vinte contos elo r;,is, do> 
maximr·S relativos corres-
pendentes a uml~ somnHt:-
quintupla e a um pl'emw 
c•gual ao rtuinto do~ vPnci-
!llentos ;1nnuac• do cargo e 
,le um miuimo corre,pon-
dente aos vcncinJento~ de 
Ulll annr. 

' 
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Instituindo o pcculio Paragrapho u~lco. Para os1

1

oosr.AntonioCar-
legal dos funcciona- cargos de vencunentos total\ los. 

·1909 1, • de ,setembro 2-10 

rios publicas do gg. llilo prefixado em lei; tomar- ' 
tado, se-á para· vencimento an- , 

nua! o valor médio apurado 
no ultimo tdennio. 

Art. G. 0 O prelnio annual de-
Vido por mezes vencidos é 

, o que resulta da theoria de 
seguros do vida, Eob as ba-ses: 1 

a) premio, por anr.o3 venci-
dos, em vidn; do funcciona-
rio e limitado a vinte an-annos, 

b) mortalidade regulada pela 
taboa-do Duvmard, 

c) taxa do jul-os do quatro 
por conto a~ anuo. 

' 

d) oblto~ do anno suppostcs 
occorrrdos no inicio do !lU· no. 

e) odado do funccionario ro-
gul~da pelo ultimo anniver-
sarro anterior a inscripção. 

f) premio fixo, em cada quiu-
quennio, no valor referente 
á cda~o mais alta do quin. qucnmo, ; 

o) primeiro quinquennio rela-
tiva ao periodo do 21 a 25 
annos inclu&ivó. 
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Instituir.do o pcculio Paragrapho unico. O paga- Dosr.Antonio Car-
Jegal dos funcciona- wento dos premios dos func- los. 
rios publicos do Es- cionarios de folha se fará 
tudo. por desconto nos vencimen-

tos da folha. 

Art. 7 o Em caso do irregula-
ridade de pagamentoi, serão 
-aos premios em atrazo-
accrescidos juros, a razão 
de seis p:!r cento ao armo, 
trimestralmente capitaliza-
dos. 

§ 1. n Por occasião do resgate 
on de liberação do peculio, 
será o rtebito abatido do 
producto da operação, con-
vertido, no segundo caso, 
em - prculio a prenlio unico 
egual ao debito-sob as ba-
~cs de- edade a que se refe-
rir a liberação c lettras b, 
c, d, f, g, <lo art. 6. 0

, 

§ 2, • Fallecido o funccionario 
' será o dobtto-abatido do 

peculio. 

Art. 8.0 Pas~ados cinco annos 
de exercicio ~tl'<Jctivo, cabe 
ao funccionario direito ao 
resgate ou á liberação do 
peculio na forma da theoria 
de seguros e paragraphos 
seguintes: 

§ 1.0 Tomar-se-:'\ para edade de 
inscripçilo o nuntero inteiro 
de armas, multiplo de cinco, 
egual ou immcdiatamente 
inferior ú. edado constante 
do titulo do inscripçllo. 

§ 2. · Contar-so-ú o tempo de-
corrido pelo numero inteiro 
do annos, multiplo de cin-
co, egual ou immediatamen· 
to inferior ao tempo de-
serviço ctfecti v o o pcriodo 
subsequen1o a dcmissM 
acaso verificada. 

i • 
' 
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249 Instituindo peculio o § 3. • Não serão na contagem Do sr. Antonio 

peculio legal dos deduzidas as faltat~ por mo- Carlos. 
funccionarios pu- lestia, até seis mezes por 
blicos do Estado. quinquennio, 

§ 4.° Far-se-ão- resgate e li-
beração-na base de oitenta 
lJOr Centó dó Valor dado pelo calculo. 

Art. 9.0 Poderá o funcciona-
rio accrescer ou reduzir o 
premio annual a que lSiá sujeito. 

§ 1.
0 

Em caso de accreseimo, 
será-este-premio de novo 
pcculio instituído sub as li-
mitações do-edade no ma-
ximo egual a sessenta an-
nrs c- pcculio e premies 
flnaes não superiores aos 
maximos - constantes do 
art. 5.0

, attentos os venci-
llJentos apurados no mo-
mento ao l'unccio!lario na 
fórma :lo mesmo artigo. 

§ 2.o Em caso dü reducção 
rep~tar-se-ão liberados, ; 
partir do ultimo os peculios 
successi~os na _ proporçao 
nc_cess3.ria a haJxar o pro-
filo total a.o valor J eduzido 
e_m v:sta, limitado o pecu-
l~o final a urn minirno-, s-
tlpulado no art. 5.· ou egual 
ao valor do peculio inicial. 

Art. lO. O director •la <<insti-
tuiç1o do r,ecullo lel!al dos 
funecionari. s pnblicos do 
llstado de Minas Geraes 

' ' ' que exercera -as-fm:cçl'ies 
de consultor lcchnico da Se-
cretaria das Finanças, S'orit 
nomeado l'clo goverr:o <~en
tro <.s engonheircs do Es-
ht•1o1 com ordenarlo o uma 
ftrat1fleação do idcntico va-
or egnal aos vencimentos 
a~tnacs des;es funcciona-nos. 

';Jiil 



----------------- ---·· 

Data 

1()09 1, ·de setembro 

w o .. 
"' ~ z 

2W 

-119-

Andamento Observações 
' ,, 

Instituindo o peculio Paragrapho unico. O governo Do sr, 
legal dos funccio- em regulamento organizara Carlos. 
narios publicos- do a instituição c sujeitará essa 
Estado. organisação á approvação 

do Congresso, limitado a de-
:wlto contos sua despesa an-
nual, incfusive a gratifiça-
ção ao director. 

Art. ll. Revogam-se as dis-
posições em contrario. 

Sala rlas eommissões, 4 de se-
tembro de 1910. - Antonio 
Carlos. - Matta Machado. 
-Nunes Coelho, - Levindo 
Lopes. 

E10 O, entra em 2.• discus-
silo, por artigos succAssivos, 
o aubstitutivo offerecido 

pela Commissão do Finanças. 

O art. 1. 0 depois de algumas 
observações do sr. Mello 
Franco e' approvado, 

Os arts. 2. · a 11, · são succes-
sivamente approvados sem 
debate. 

Adoptado em 2.• para passar 
á 3." discussilo, fica sobre a 
Mesa para a ordem dos tra-
balhos, depois do ílndo o in-
terstício regimcnh.l. 

En1. 12 entrando em 3.• clis-
cussllb o sr. Mello Franco 
funda meu ta e offcrece a se-
guinte emenda 

Antonio 
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190\J 1. • de setembro 24!1 Instituindo o pecnlio E~IENDA Do sr. Antoni 
legal doa funccio- Carlos. 
narios publicas do 
Estado. · 

o 

Depois do art. 3. • e antes do 
paragrapho ur.ico accrescPn-
te-se:-e para os que já se te-
nham inscripto, antes da 
presente lei, no monte-pio 

I instituído para os funcciona-
rios da União, dos servido-
res do Estado, ou demons-
trem ter contracto de segu-
ro de vida em companhia 
fiscalizada pelo governo fe 
dera I. 

Sala das sessões, 12 de setem-
bro de 1\JlO.-V, l\1. de Mello 
I•'ranco.-E' apoiada e posta 
conjunctamento em discus· 
s1l.o. 

O sr. Antonio Carlos funda-
menta e o!l'erece as seguin-
tes 

EMENDAS 

2 

Ao art. ;:;,o Em vez de- aos 
vencimentos do um anno-
diga-se -ao menor dos dois 
valores-vencimentos de um 
anuo ou trcs contos de reis. 

3 

. 
Ao art. 6. 0 - Suhstilu 1-se o 

paragrupho unico por: O rc-
gulamellto indicará. a 1<\rma 
de cobrança dos premias, 
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Data "' Assnmpto Andamento Ohservaçõo!.l 
o ... o ~ 

~ a 
~ ::> 
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I 190~ 1, · de setembro 2HJ Insti tnindo o peculio ·1 Do sr, Antoni legal dos funnccio-
Carlos, narios publicos •do 

Estado, 
Ao art. 7.'' Depois do §I, o, di-

g<t-se: § 2.•-Considerar-se ú 
extincto o peculio, desde que 
attinja o ·debito :'t som ma de 
resgate, ou ao premio total 
de um biennio, para exerci-
cio cfl'ecti v o inferior a cinco 
annos-e altere-se a numera-
ção. 

Sala das sessões, 12 do setem-
bro de llllO.-A Carlos. 

Silo apoiadas e postas conjun-
ctamonte em discussão, que 
se encerra sem mais d:ebate. 

Procedendo-se :i votação das 
emenda, são todas approva-I 
das e bem assim o projecto ' que, depois de .adoptado om i terceira discussão, é remet-; tido a commissão de Ite-
dacçilo que, obtendo urgen-
cia, offereco e o' approvada 
a re'.!acção final, 

1;:1u 13 e' romettido á Cama-
I ra do's srs, Deputados sob 

n. 172. 

Ent 21, o' remetiido pela Ca-
mara :'1 sancção presidencial, soh n, .HJ. 

Sanccionado 

I Lei n. 538 do 27 do setemb r o de 1\110 

S. S.-IG. 
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1!10\.• 7 de julho 250 Auctorizando o go- Vide Synopsr: de 1909 
vcrno a fundar uma '{Ja[J, .'13, 
colonia concccio-
nal em qnc sejam 
recolhidos os vaga- E1n 15 de setembro de 1910 
bundos incursos no e' devolvido pela Camara 
art. 391 do Codlgo acompanhado das seguintes 
Penal e o~ falsús 
mendigos, 

E)JENDA OJ.'FEHE'~U>.\ I•; Al'i'ROV A• 
DA PEL,\ C.DIARA nos DEPUTA-
DOS A' PHOI'OSIQÂO :-i, 162, DO 
BENAI>O. 

Art ... Continua em vigor a 
lei n. 141, do 20 do julho 
de 1895, excepção feita ape-
nas dos arts. 2.", 9, o, 10.o, 
ll. 0, 12.'' c 13. 0, que ficam 
expressamente revogados 
por esta lei. 

Art .•• Cada colonia terá um 
director, quo, a um tempo, 
será mestre de agricultura 
pratica o professor de in-
strucção primaria, perce-
bendo os vencimentos an-
nuaes de trea contos de re'is 
(3:000$000), hem como um 
escrevente auxiliar daquelle 
em suas funcções, mediante 
os vencimentos do um conto 
o oitocentos mil re'is ...... 
(1:800$000) por anno. 

Art •.. Fica revogada a tahella 
dos vencimentos a quo se 
refere a citada lei n, l·tl, 
de 1895. 

Art ... O art. 1. 0 em vez de : 
«fundar uma colonia corre-
ccional», diga·so: fundar 
«Ouas cdonias corroccio-
nacM. 

Art ... Poderão egualmente ser 
recolhidos ús colonias cor 
rcccior.aeJ os menores de-
linqucnte~;· 

Do sr. C:unillo d(' 
Brito. 



Data til o ... 
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l\)11\l 7 de julho ~2511 

-- 123 -

Assumpto Andamento 

Vão a ímprímír-w para cn· 
trar na qrdem dos traba-
lhos. 

Ent 16, são approvadas sem 
debate " remotti•las com o 
projeeto a commissllo do Re-
dacçilo. 

En1 l'i, e' ofl'erecida e appro-
vada a redacção final, 

En1 lD, o' rcmottido a san-
cção sob n. 261. 

Sanccionado 

Lei n. 514 do 27 do setembro 
d•.~ WliJ 

Observaçõc:> 
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PROJECri'OS ENVIADOS 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 
Ao 

SENADO MINEIRO EM 1910 





Projectos envi;ulo,., pela (:amara dus srs. I leputtlllos ao Semvlt) 
:Mineiro em HH O 
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ê 
~ 

Assulltpto Andamento 

I 
r 

Oh~CI'Yi\ÇÕCS 

f>G Anctorizando o go- E na lG de agosto de HllO vao1 Iniciado na C<llll<l 
vorno a concorrer á imprimir-s,• para ontrat· ra dos srs. dü 
com cem contos na ordem dos trabalhos. pulados. 
p a r a acquisição 
do novo couraçado 
•Riacholo. 

l~rn 1\J, o' approvado, sem de 
hate, em 1. • discussão o 
romettido ú Commiasão de 
Finanças. 

Ern 22, e' otferecido para ser 
submettido á 2.• discussão e 
Hca sohre a mesa. 

Eru 23, é approvado, som de-
bate, em 2.• discussão c fi-
ca sobro a mesa para en-
trar na ordem dos traba-
lhos depois do findo o in-
terstício regimental. 

l~ru 25, é approvado, sem 
dchate, em ::J. • dia<~ussão e 
remettido â Commissão de 
Itedacção que, obtendo ur-
gencia oflereco o o' appro-
vada a redacção final aendo 
nessa mesma data enviado 
á s:mcção presidencia I wb 
n. 251. 

Sanccionado 

Lei n. 5H de 26 d(• agosto de 
1910, 
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Assnmpt? Andamento Ohaerva;ões 

Cre.mdo uma 'linha E1n l!J de ·agosto de lf!l(J, es- Iniciado na Cama-
de tiro em cada se- tando impresso e distribui- ra dos srs, De-
cç1lo do 'Internato ·do fica sohre a mesa para a putados. 
e Externato do ordem dos trabalhos. Gymnasio Mineiro 
e contendo outras 
disposições 

Ean 20, e' approvado sem de-
bate. em 1 • discuss1lo o ro-
rnottido á Commiss1lo de 
.Finanças. 

Ent 22, e' oflorecido para 
»er submettido á 2.• discus-
sao e fica sobre a mesa. 

Etn 23, entrando em 2.• dis-
cuss1lo, s1lo approvados sem 
debate os arts. 1 e 2. 

Ao art. :l. ·o sr. Antonio Car-
los fundamenta e oll'orcco a seguinte 

Accrescente-so onde convier: 

Art. ·L· Continua mantido o 
Externato do Gymnasio Mi-
neiro de Barbacena, nno se 
admittindo á matricula se-
não os alumnos tllhos fa-
milia domiciliada o residen-
te naquel!a cidade. 

Sala das sessões, 2:3 de agosto 
de 1910. -Antonio Carlós.-
Riheiro do Ulivoira.-Nunes Coelho. 

E~tando apoiada, entra con-
J nnctamente om discussão 
com o a!'t, 3.''· 



Data 

uno 18 de agosto 

S. S.--17. 

- 12~-

Assumpto Andamento Observa,.ões 

5G \Creando nma linha Não havendo mair quem peça Iniciado na Cama-
de tiro em cada a palavra, encerra-se a dis- ra dos srs. De-
secção do Interna- cussão. putados. to e Ex terna to do 
Gymnasio Mineiro 
e contendo outras 
disposições. Procedendo-se á votação, e' 

approvado o art. 3, ·o bem 
assim a emenda. 

Adoptado em 2. • para passar 
á 3. • discussão, vac com a 
emenda approvada, á com-
miss~o do Finanças, qne ob-
tendo urgencia o offtJrece 
para ser •ubmtttido a 3.• 
discussão. 

Dispensadas as formalidades 
regimentacs, a requerimen-
to do sr. Antonio Carlos, 
fica sobre a mesa para a 
<;rdem dos trabalhos. 

E1n 2-1, e' approvado, sem 
debate, em a . discussão c 
remctti<lo á Commissão de 
ltedacçào, 

~~•n 25, c' offrlrecirla e ap;no-
vada a redacção linal. 

I~n1 26, e' d•·volvido á Cama-
ra •los srs. D<'puta<llJs acom-
panhado da seguinte 

E~m~DA 

AccrescPnte-se onde convier o 
seguinte 
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5G Crcando uma linha de Art ... Continúa mantido o ex- Iniciado na Cama-
tiro em cada secção terpato no G;yrnnasio l\li- ra dos srs. De-
do Internato c Ex- 11ciro de Barbacena, não se pntados. 
ternato do Gymna- admittindo á matricula sc-
sio Mineiro e con- não os alumnos filhos de fa-
tondo outras dispo- milia domiciliada o residente 
sições. naquclla cidade. 

Em 3 de setembro ó rcmet-
tido pela Cumam dos sro. 
Deputados, a sancção presi-
dencial, sob n. 38, redigido 
d'accordo com a emenda do 
~enado. 

Sanccionado 

Lei n. 521 de 13 de set~mhro 
do l!JlO 

57 Fixando a forçn, pu- l~n• I!J ele agosto de Hl!O, os- Iniciadocna C<tma 
blicado Estado para tanclo impresso c distribui- ra dos sr:; De 
o exercício de l!lll. do fica sobre a !\lesa plm a putados. • 

ordem dos trabalhos. 

Eau 20, e' approvarlo sem dc-
ha te, em 1. · discus~ão c re-
mcttido a cornm issilo de 
Força Publica. 

Ean 24, e' offcrccido para ser 
sumettido á 2, • discmsão c 
fica sobro a Mesa para en-
trar na ordem dos traba-
lhos, sendo dispensadas as 
formalid~des regimentaes, 
a rcqucrunento do sr. lU-
beiro de Oliveira. 

En.• 25, ~entra em segunda 
d.Iscussao por artigos succcs-
SIVos. 
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"' o ... 
"' 8 
::l 

;..-; 

Assumpto Andamento Ohservaçõea 

57 Fixando a força pu- O;; arts. 1. 0
, 2.0, 3, 0 , -!. 0 e5.0 Iniciado na Cama 

blica do Estado são successivamento ~pp1·o- ra dos srs. De 
para o cxorcicio de vados sem debate, putados. 
1n1. 

Em discus'ião o art. 6,oo sr, 
IUheiro de Oliveira funda-
menta e offerece as seguin-
tes 

E)IEND.\S AO I'HOJEUTo N. :í7, IJA 
C.\:UAIL\ 

Substitua-se o art. 6." pelo se-
guinte : 

Art.... A guarda civil da 
Capital do Estado. 110 <'Xor-
cicio de l()Jl, o' flxada em 
180 guarJas civis dos quaes 
oito servirão de flscaes e 
percehriio mais !l0$000 por 
mer. de gr~titlcaçào, Ao 
guarda quo servir como se-
eretario da lnspector·i, ser:\ 
abonada egual gra!Jficaçiio. 

Os guardas civis serilo diviuo& 
em tr11s cJagscs-100 de 1.•. 
50 de 2. • o !liJ d1' ~l. •, ]JCree· 
hendo, respectivamente, •••• 
1 :H0:5uuo, 1 :~uu:t;ooo e ....... 
1;02t,::-oou por anuo. 

Accrcsc• nte-se on 1e convim· 
o segum te : 

Art ... Ficam elevados a ..... 
5:U00$000 annna1·s os venu-
mentos do inspcct~>r da 1-!Uar-
da civil e t\ :J:OOIJ:f;OOO os do 
r<-specti v o adjunto 

Sala das commissõr~. 25 dr 
agosto de 1\)10-Hiheiro de 
Oliveira e Antero lJutru, 
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Assumpb ·Andamento Observações 

57 Fixando a força pu· Estando apoiadas, entram con- Iniciado na Cama-
blica do Estado junctament~ em disc.ssão. ra dos srs. De-
para o exercício do putados. 
l\Jll. 

Depois do algumas observa-
ções do sr. Antonio Carlos 
o sr. Antero Dutra offerece 
a seguinte 

Accrescente·se onde convier o 
seguinte 

Art... E' creado desde j!t 
o Jogar de dentista da Bri-
gada Policial, o qual será 
exercido por um profissional 
diplomapo, cem a gradua-
ção do tenente e o ve·~ci
mento annual de 3:000$000. 

As suas func\~ões serão regu-
ladas pelo governo e da fór· 
ma mais conveniente ao ser-
viço. 

Alterem-se a tabclla do ven-
cimento~ e o quadro da dis-
tribuição da for.;a de modo 
quo o cirurgião dentista Il-
rJUC collocado abaixo do au-
rlitor, no estado-maior d:t 
Brigeda. 

Sala das commissõrs. 25 do 
agosto de !010.-Itiheiro do 
Oliveira.-Antero lJu tra. 

Estando apo:ada, entra eon-
junctameute em discussão. 

Não havendo :nais qnem peça 
a palavra, encerra-se a dis-
r.:ussil.o e, procedendo-se á 
votação, são approvadas to-
das as emendas, Jlcando pre-
judicado o art. G •. 
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Assumpto Andamento Observações 

57 Fixando a força pu- O art. 7. 0 e a tabei!R. são ap- Iniciado na Cama-
blica do E st a1d o provados sem debate. ra dos srs. De-
para o exorcicio de putados. 
Wll, 

Adaptado em 2· 0 para passar 
,·, 3. discussiio, vae com as 
emendas approvadas :'t com-
missão de Força Publica. 

Etn 12. e' offerccido para ser 
submettlda a :l.· discussão, 
e vae a imprimir, acom-
pangado do seguinte 

I'AHECER 

A commissão de Força Publi-
ca a que foi presente o pro-
jecto n. 57, da Camara, o' 
de p'Lreccr que seja o mes-
mo dado á 3." discussão com 
as seguinte emendas j:'t. ap-
provadas pelo Senado em se-
gunda discussão. 

Ao art. 6. 0 -suhstitua-so pelo 
seguinte : 

Art... A Guarda Civil da 
Capital do Estado, no e~er
cicio de 1911, o' fixada em 
1:-:0 guardas civis, dos quaos 
oito servirão de' flscaes o 
percPherão mais 30:i;OOO por 
mez de gratificação. 

Ao guarda que servir como se· 
cretario da lnspectoria será 
abonada cgual gratificação. 
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Assumpto Andamento ubservações 

Fxando a Força Pu- Os guardas civis serão dividi-~Iniciado na Cama 
hlica do Estado dos em tres classes-100 de ra dos srs. De-
para o exercício de 1.", 50 de 2.• e 30 de 3." per· putados, 
19ll. cehendo respectivamente, 

l:ll0$000, 1:~00$000 o .•.••. 
1:020$000 por auno. 

Accrescente-se onde convier 
c s seguintes artigos: 

2.• 

Artigo .. , Fica elevados a .... 
5:000:j;ü00 annuaes os venci-
mentos do inspector da 
Guarda Civil o a :J:OOO~OOd 
os do respectivo adjuntÓ. 

3,· 

Artigo ... E' c roa<! o desde j(t 
o Jogar do dentista da Bri-
gada Policial o q na! será 
exercido por um profissional 
diplomado com a graduação 
do tenente e o vencimento 
annual do 3.000$000. 

As suas funcçu<'i serão rcgu-
larJas pelo governo e da !!'>r-
ma mais conveniente ao ser-
viço, 

Alterem-se a tabolla ele ven-
cimento;; e o quadro da clis· 
tribuição da força do Jl!Otlo 
quo o cirurgilo dm:tist.a H-
quo co !locado alJaixo do au-
•1itor, no estado-maior da 
Ilrigat!a. 

Sala d11s commi~sõe~, 12 de se-
tembro do 1910.-ltiheiro ele 
Oliveira.- Antero Dutra. 
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Assumpto Andamento Ohservaçbes 

Fixando ~' Força Pu- Ban 14, Pntrando em 3. · clis· Iniciado na Cama-
blica do Jns t ad o cussão;o sr. l\lelto Franco ra dos srs. De 
}lara o exnrcicio fundament<t e ofl"erecc a se- pntad~ ~. 
de 1\Jll. guinte 

E~JENDA 

N. 1 

Artigo. Fica o governo au-
ctot·izallo a contraclar para 
cada um dos batalhOcs da 
Brigada Policial um cirur-
gião dcniista diplomado, a 
quem confcrirú us honras 
do posto de tcnen te o os 
vencnnentos de tres contos 
c seiscentos mil reis por 
armo. 

O cxercicio de suas foncçõe 
odontologicas e trabalhos 
prolissiouaes, junto a cada 
batalhão, serão lixada em 
regulamento, da forma mais 
conveniente uo serviço con-
tractado. 

Sala das sessües do Senado 
Mineiro, U de setembro de 

__ 1\JIIJ,-V. M. tlo Mello,)<'ran-
co. 

Depois de apoiada entra con-
junctamchto em discussão. 

O srs. Itlbciro d'Olivcira, pre-
cedendo de al~umas consi-
derações envia á mes~ a sc-
guintej 
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1910 18 de agosto 57 Fixando a força pu- E.1IE:'-/DA Iniciado na Cama-
blica do Estado ra dos srs, De· 
para o cxcrcicio de putados, 
1911. 

N, 2 

Art ... Fica o governo do Es-
tado, auctoriMdo, si julgar 
conveniente, a rever os re-
Tiulamcntos da Brigada Po-
icial c da Guarda Civil, 

para fazer as modificações 
que julgar ncccssarias S. IL 

Sala das commissões, 1·1 de 
sP.tembro de 1910.- Ribeiro 
de Oliveira, Antero Dutra. 

r~stando npoiada entra conjnn-
ctamente em discuss:lo, quo 
se encerra sem mais debat•J. 

Procedendo-se á votação das 
emendas, o' rejeitada a do 
n. l e approvada a do n, 2, 
e sendo otn seguida appro-
vado o projecto quo, depois 
do adaptado em terceira 
dlscussào, e' remcttido :'t 
commissilo do Hedacção. 

Hn1 15, e' ollerPcida c ap-
provada a redarç1o tlnal 
sendo nos~a mesma data de-
volvido lL Camara dos s1·s. 
deputados acompanhado das 
seguintes 

E~!ICNDAS 

L• 

Ao art. 6. ·-Sulutitua-so pelo 
leguinte: 

' \i 
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Data Assumpto Andamento 

-----:--------------~-----------~--------~----------------------------------------
![Jl() 13 de agosto 

s. s,-18 

Fixando a força pu-
blica do I<; s t <t do 
p;ua o exercício de 
!011. ArL G'• A l.?;uarcb civil da Ca-

pital do I~ .. tarlo no exercício 
do 1\Jll, c' fixada em I.~o 
guardas eiYis elos quaes oito 
servirão do fí>ca.es o perce-
hcràrl mais :lOBOOIJ por mez 
de gratificac.•;lo. 

Ao gnnda (!lHl servir como 
!WC!'etarío da in,pect.oria se-
rá abonada c'gLlal gratiflca-
ç1o. 

Os guardas civis serão clividi-
dos em tres clõcssos-100 do 
I.•, 50 de 2." c :~~·~ de 3!\ 
J•crcebonclo rcspcdivamcn-
te, 1: Wl>j!JúiJ, l::.?IJO~;OOO c 
l:IJ:20::!0UO ['Ot· anno. 

Accrcsccntc-so onde convier 
os s:oguin te:J artigos: 

Art .•• I<'icam 'elevados a •••• 
1:í:li01)~000 annuaes os venci-
mentos do inspcctor da 
guartht c i vil o á. 3:000BOOO 
os do respectivo adjuncto. 

3.· 

Art ••. E' creado, desde jú, o 
lo~·ar de dentista da. Bri~a
d;, P I)Jieial () qual ser{t exer-
ci rio por um profissional di-
J,Iom:.ldo com a gra.J.uação 
do tenente e o vencimento 
annual de 3:000;3000. 

As suas funcçõos serão re~u
(!ulatlas pelo governo o da 
fô nna mais convenicn te ao 
serviço. 

Iniciado1na Cama 
ra dos srs. Drl 
putados, 
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lO lO 18 de a;;osio 

910 18 de agosto 
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Assumpto 

:Y7 Fixando a fc!l·,;n pn-
blí<:<~ do E s t ;:•, do 
parg o (,:-;crcicio do 
l'Jll. 

1 . 

Alterem-se a tabdla dD vcn-
cin,ento3 o o quadro da dis-
tribuição da força, do modo 
que o cirurgião dentista H-
que collocado alJaixo do au-
ditor no csta:lo-maior da 
Brigada. 

5.· 

Art ..• Fica o governo do Es-
tado auctorizado a rever, 
so julgar conveniente, os 
regulamentos da Brigada 
Policial c da Guarda Civil e 
á fazer as modificações que 
julg~tr necessarias, 

Ent 21, e' rcmettido, pela 
Camara, á sancção presi-
dencial, soh n. 50, redigido 
de accordo com as emendas 
do Senado. 

Sanccionado 

Lei n, 5JD, de 27 de setembro 
de 1910 

Ob:Jc~~:\'~lr; 1 ),_ 

Iuiciad(; ll~l C~.llll~~
ra dos sr:J. n•·-
pntados. 

58 Concedendo o auxi- E1n 10 do agosto de 1010, es- Iniciado na Carna-
Jio de 15:000$000 tando impresso e distri- ra dos srs. De-
para a orchestra- buindo fica sobre a mesa putados. 
ção:da opera Iyrica para a ordem dos traba-
- Tiradentes- do lhos. 
maestro M a no o I 
Joaquim de Mace-
do. 

Ern 20, o' approvado, sem 
debato, em 1. • discussão e 
remettido ;, Comrnissão de 
Finanças. 

Pendo do parecer da Commis-
sãG do Finanças 
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20 de ~1gosto 5') Audorisando couc~s

é;:lo do licenç.a a <li-
verBos fnncciona-
rins pnll]ir~os. 

i.,;ul 21) do agosto dr• l~JlO va-; Iniciado Ila Cama• 
a imprimir-se p~\ra entrar rct dos srs. Ik-
na ordem dos tr"halhos. putados. 

!!~11ra ;2:3, c' encerrada, sern Un-
ha te, a l." discus:;:l o c pro-
cedendo-se a volaç:•O, é!Yl 
escrutinio sc.\Crf~;·o. s:-~.o re-
colhidas l3 ccdula~. sendo 11 p-
provarlo por egu&l numero 
do votos c rernettido á tJom 
missfio do ltcqur>rimcntos 
de part<'s. 

~~n• 21, c' offcr(:cirlo para Silr 
suhmottido á 2.' discussfio 
acompanhado do sr~guin te 

1'.\RECca: 

A commisc:ão do ltcrtucrímen-
to dn Parh·s, a que foi pro-
sente o projncto n. W ela 
Camara, conccdendu licen-
Çét a dív<>rso:; funccionarios 
do Estado c approv;~tlo em 
1." discuss::to, c' de parecer 
que sej:t o mesmo snbmct-
tido á ·2.a. com a seguinte 

Ao art. 1. · depois da pala-
vra- hloroir:1-- accrescente: 

(~_uarto,-De um anuo, sendo 
tres rnezPs com metade dos 
vencimentos e o resto sem 
vendmenio n lgum, ao es-
cripturario da ltecehodoria 
<lo Minas G o r aos no Rio, 
Fcliciano l'enna Sobrinho; 
o mais como no projecto. 

Sala das eommissües, c:!·l de 
agcsto de l\!1(1.-Cornelio de 
J\Iello. Sousa Vianna.-l:o-
cha Lagoa, 
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uno 20 de agosto !)!) Auctorisa nilo :conces- V:10 a imprimir-se par~. a or- Iniciado na Cama 
são do licença a di- dom dos trabédhos, ra dos srs. De 
versos runcciona- putados. 
rios publicos. 

Etu 2G, entra em 2 • discus-
são. por artigos succcssivos. 

E'!l:discussilo o artigo 1.0, con-
JUnctam••nnto com a cmen-
da otfcreci<ht pela Commis-
são de nequerlmontos de 
Part•·s. o sr. :Mollo Fran<:o 
fundarnen ta e otrereco a se-
guinte 

EllENDA AlJD!TlVA 

Na concessão elas licenças rc-
rnunoradas ou não, o gover-
no observará o disposto na 
lei n. 301, do 13 de agosto 
do 1901. 

' 
Sala das sessões, 2G do agosto 

de l!JJO. ·- Virgillo .M. do 
l\Iollo Franco. 

Apoiada o posta conjuncta-
mente em discussão o' esta 
encerrada depois de algu-
mas observações do sr. Cor· 
nelio de .Mello • 

. , 

Procedenclo·so {t votação, em 
escrutinio secreto, em rola-
ção ao escrivão de orphãos 
do IUo Novo, Felicissimo 
Jose' Cavalcanti de Albn-
querque, são recolhidas 1·1 
cedulas, e o' nessa parte 
approvado o artigo por 12 
votos contra 2, 
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G~.l Auctoris~\lldo conces- Procedendo-se ú votação em Iniciado na Cama-
8ão de lieença a ui- l'elaçilo ao profp.,sor Alfredo ra dos srs. Ile. 
versoi ruucciona- !llaximiano de Oiiveirn, rc- putados. 
rio,; puhlicos. colhido egual numero de 

cedulas, o' o artigo appro-
vado nessa parto por !) vo-
tos contra f>. 

Procedendo-se à votação om 
rolaç!lo ao collector do Para 
Au~usto Cesar Moreira, são 
r"colhidas I:l cedulas, c e' 
o artigo n.·ssa parte appro-
Yado por \J votos contra 3. 

Proced<>ntlo-se Ít vobção da 
emenda ollt·recida pela com-
missão, são recolhidas 13 
cerlulas o o' a mesma ap-
provada por 11 votos con-
tra 2. 

Procedendo-se á votação !la 
cmerHla offereciua pelo sr. 
Mello Franco, c' <t n~esma 
approvada. 

O art. 2. · o' approvado sem 
debato. 

A<loptado em 2. • para. passar 
á 3. • 1liscussão, v a e com as 
emendas approvadas :"1 com-
missuo do HOI[llerimontos 
do Partes, 

1.:n1 2i, e' offerecido o vao 
a imprimir-se, para. sor snb-
mettido ú 3. • discussão, 
acomp1nhado, do seguinte 
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Data 

l()líJ 20 de agosto 

Assumpto 

Audorisando conces-
são de licenç~t a di· 
versos funcciona· 
rios publicos. 

Andamento 

A Commissão d" Requerim<'n-
tos do Partes a qno foi pro-
sento o projocto n. W, <la 
Camara, concedendo licença 
a dívernos funccíonarios do 
Estado o já approvado em 
2. • discussão, c' de parecer 
que s".ia. o mesmo snbmotti-
do it ;;, · com as seguintes 
emendas: 

r_<:menda suppressiva ao art. 
I o 

Supprima-s ~desde-do Ulll an-
no ato' 1Ioreira~ 

Emouda additiva ao Jllcsmo 
artigo: 

Accrc3con te-so depois da pa-
lavra: tereeiru:-Do ~ anuos 
ao contador o partidor da 
comarca rle Alelll Parahyba 
Eugenio Xavier para trata; 
de interesses fóra do Esta• lo, 
o mais como no projocto. 

Sala das commissões, em 2i 
de agosto do lülO.-Corno-
lio do .Mello. - Nuno Mel-
lo.-ülympio Mourão. 

l~ut 31, entra em :l. · discus-
são, conjunctamcutc com as 
emendas offcrocidas P"la 
Commissão o j:', approva-
das enl 2. n 

Niío havendo quou1 peça. a pa-
lavra, encerra-se a discus-
são o, procedendo-se ú vota-
ção das emendas, "ão to<las 
approv:ula~. 

Observaç<ie~ 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. I lo-
pulados. 
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110 d1\ llcf'n{-_l a dl~ 11~'DjP(~Io C!Jl e..~ertnuo 0er·re-i r~~ do:5 ~;r~. Dc-
Vf'r'f s t\n)êelrJD'l- to, t: to rr.(·n1hHL~, lJ ceduL.ts Jruta.r.1o:·:. 
rios publico.'-i. o o, o 111e_)mo DI~provado r_~or 1 

U votos contra l c, depms 
do adoptado em tereoir<t 
discns~ao, r~)Inottitlo á coni-
mis>ão dó Ro,!ncç<lo. 

1~1n 1. · de setembro o' ofl'e-
recida o approvada a roda-
cçilo final, sondo nessa mos-
ma Jaht devolvido á Cama-
ra dos srs. D<'pntados acom-
panhado das soguin1es 

I.• 

Ao art. 1. ·=Supprima-se a 
parto que trata da proro-
gação de licença concedida 
ao collector estadual do 
Parú, Augusto Cesar Mo-
reira. 

2.· 

Accrescente-so onde convier: 

De' dois annos ao contador e 
partidor da comarca de 
Ale~ Parahyba, Eugenio 
Xavier. para tratar do ne-
gocies fóra do Estado. 

3.• 

Do um anuo sendo trcs mczes 
com metade dos vencimen-
tos o o resto sem vencimen-
to algum, ao escripturario 
da Recebedoria de Minas, 
na Capital Federal, Felicia-
no Penna Sohrinho, para 
tratamento de saude. 
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Assumpto 

Audorizando conces-
sao de licença a di-
versos func<:iona-
rios pu hlicos. 

I 

Audamento 

Art .•. Na concessão rj,, licc·n-
ças, n•muner·aclas ou nno, 
<.J ;sovel'!lo oh,;erv:ná. o chs-
}JOsto na lPi n, 0()7 de 13 de 
agosto do l:JOL. 

E1~1 11, o: reme~-tido pela 
Carnara, a. saneçao. ~oh n. 
-11, redigido c]:) ae~r)l·do r:om 
a decisão do ::Jenado. 

Sanccionado 

Lei n. 5:W, do 20 dD setembro 
de 1()10 

Observações 

I rliciaclo IHt Carmt--
ra dos srs. D•~·
put<.dos, 

60 Auctorisando-a eon- O~rn 21> 1lo ur,~o:,to do lUJ.IJ. Iniciado na Cama-
soliuaçào ;b clivi- chspen:;aua '' ilnpres:::1o a ra dos srs, De, 
da do município de r;)querimento <lo sr. A1;to- pntados • 
. Juiz de Fi,ra. llio Carlos, 11ca sobre a lne-

srt lJ<tra entrar na ordem 
clo:J trabalhos, · 

~~tn l:~, depois rlo orarem ·os 
sr~. Mello b'ranco o Anto-
nio Cat·los o' approvada em 
l • discussão o rerncttido á 
Gonnni:•são de Finanças, 

;_;::•u ~3 1 e' omlrncido para ser 
suhmettido á ~. • chscussão 
o lica sobre a tn0.-;n, 

1 Ean 21, entra em cli~cus>uo 
por artigos successivos. 

Os;nts. 1.· e 2.· ~ão a;l]•ro-
vad os sem ele La t•). 
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Aucíorisnndo n con- Ao art. :l.'' o sr. Antero Dutr>t 
solidaçào da <h Vi· ful)rbmeuta e oíft)reee a so-
dtt do municipw do guinte 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putauos. 

Juiz do Fór<t. 

I<'íe<t e;>;ualmentc auctorizado 
o governo do Estado a em-
prestar á Can1ara MunicipBl 
de i\! ar do llns]Jl:lllha, debai-
xo d<~s nJesn>as comliçOes 
que a do .Juiz de l!'úra, a 
qn<tntüt de duzentos e cin-
coenta contos (ZiíO:OIJO~üiJO) 
pa1·a uniücaç:Io de suas di-
vi<las e estalwlccnnento de 
·~nergia ol••ctnca no muni-
c;rJiO. 

Sala das so;,;sõc•s, 21 de ngosto 
de J!JlO,-Antero Dutra. 

E' apoiada o posta conjuncta-
mente em discussão com o 
artigo, 

Depois de algumas observa-
ções dos srs, Jose' Gonç<tl-
vcs c Antero Dutra encer-
ra-se a ubcussao c proco-
dendo-se a votaçtío e' appro· 
vado o art. o J"egeitada a 
t>monda, 

Adaptado em 2.• para passar 
a 3. • discussD.o o não tendo 
soll'rido :1-lteraçOes, fica so-
bre a mesa pa.ra. entrar na 
ordem dos trahulhos da sos-
srro seguinte, sondo para 
psse f\m dispensado o in-
terstício rrgiroental, a re-
querimento do sr.,.Antonio 
Carlos. 
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1 I · ·. 1 · f'·nn:t-Aur;hri '<Hltlo a C:Oll· !~nt i''J, e' ;q,pJ·ovnl o, st•m tl!eW\.0 l! J "'iJ-,_ 
~olirl:-ção r):•. ilivi- dcb~cl", <em :_;_• di.'Cll~'o1ío i: ra rlo.; r\!'3. '-
th do rnunir·ir,io do remettillo ú Coullui~:>ào do [ml:J.drJ!\ . 
. fniz de !<'rira. ltelbc~rw 'JW.>, ul,te11do ur-

gencia of!'oroce P e' ap]ll'O-
vado a rodacç:1o linal, sendo 
nessa mcsnn1 data rcmettido 
ú. sancção presidencial so h n. 252, 

Sanccionado 

LPi n. 015 de 2G do agosto 
do 19lO. 

Fixando o subsidio e Jrlm 23 dr\ ago~to de 1910 vao Iniciado na CanH\· 
a ajuda de custo a imprimir-so para entrar r<\ dos srs, De• 
aos momhros do na ordem dos trabalhos. putados. Congresso e con-
tendo outras dispo-
sições. 

Etu 2G, e' approvado sem 
debate, em 1, • discuss1Io e 
remettido á Commissão de Finanças, 

J~nt27, e' offerecido para ser 
submettido ú 2.• diseussão e 
fica sobre a mesa para a 
oruom dos trabalhos, indo 
entretanto á imprimir-se o parecer. 

Eut 30, entra em 2,• discus-
são, por artigos successivos. 

o.~ arts. 1, ·, 2.· o :J, • são 
snccessivamente approva-
dos sem debate, tendo a vo-
tação do paragrapho unico 
do art. 2. • sido feita sopa. 
radarnonte, a rerruerimento 
do sr, Antonio Martins quo 
ahstovo do tomar P<trte na 
votação desse paragrapho, 
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Fi::-;:.mdo o subsidio e Adoptado em 2,• p<tr<t passar Inicbdo na Cama-
a ujuda de custo ú. :l,' discussilo, Jlca ~obre ra dos srs. l)o .. 
aos membros do a n:esa par:~ entrar n:~ or- ]Hli::~dos. 
Congresso e con- dom <los trabalhos da scs 
tr;rHlo outras dis- s<to seguinte, sendo para 
posiçfir~s. o~sc ílm dispens:.vlo o inters-

tício reginH•tltal, a requeri-
nH:nlo do :'t' •. Jose' nonçal-
ves. 

l~sn :Jl, entrando em 3." dis-
eussflo o sr •. Tose' Gonçalves 
ftmdamr.m!<t c ofl:'tJrecc a se-
guinte 

Ao art. I.· 

Accrescon to-se depois da pa-
Iavra-,:.suhsidiu,)-o snguin-
te:-•e a ajnrla de custo••, 
-supprímindo-se o final do 
artigo desde-«a ujuda de 
custo . .,:> ate' o flm o pas-
sando-se o verho-«será»-
para o plural. 

Sala das sessões, 31 de"~ao·osto 
de 1\HO .-José•;oonÇa.í'ves. 

Apoiada entraJconjunctamcn-
te em discussão, que 50 on· 
cerra sem mais debate. 

Procedendo-se: a. votação :tla 
emenda e' a mesma appro-
vada e hem a8sim o proje-
cto quo depois de adaptado 
em terct'ira discus~ão, e' 
romottido á Commissilo do 
Itedacção que, obtendo ur-
o-encia ofl'erece e e' approva· 
da a redacção Jinal, sendo 
na mesma data devolvido ú 
Camara do~ srs. Deputados 
acompanhado da seguinte 
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131 IIIixan<lo o subsidio e ''3910 23 de agosto 

1910 25 de agosto 

a ajupa <le custo 
dos membros d() 
Congresso o con- . 
tendo outras drs- Ao art. 1. · Depors da pala-
posições. vra-·«subsidio»- accrescon-

te-so o seguinte:- e a ajuda 
elo custo,-supprimindo-se o 
tlnal do artigo desde-a aju-
da do custo ... >> ate' o flm 
e pa~ssundo-so o verbo-
ser(t-p;mt o plural. 

Etn G do setomhro e' romot-
tido, pr;la. Camara, á l'lln-
cçilo presidencial, sob n. :3:!, 
redigido do accordo com a 
emenda do:scnado. 

Sanccionado 

Lei n. 517 do G de setembro 
do HllO. 

Iniciado ·na Carm: 
r a dos srs · De 
putados. 

G2 Auctorizando accor- •~•n 26 de agosto do HllO vae Iniciado na Cama· 
do com a Directo. á imprimir-se para a ordem ra dos srs. De· 
ria da Escola Ao-ri- dos trahalhos. putadoJ, cola de Lavras 'So-
bro a concessão de 
auxilio ao alumno 
que mais se distin-
guir no curso da Bnt 30, o' approvado sem do-
referida Escola, hato, em 1. • discussão c vae 

;'t commissão, do. Finanças, 

•~•n 31, o' otlcrocido para ser 
submettido a 2.• discussilo e 
vac á imprimir-se. 

Etn 2 do setembro entra em 
2. • dis.cussilo por artigos 
successtvos. 

Ü3 arts. 1.•, 2.", 3.0 o ·l.o são 
approvados sem debate. 
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HHO 25 do ago,-.to 1 li2 Anetorís:nHlo a~cor- Ao :nt. 5. 0 o >r. Jose' Gon- Iniciado nn Cama-

oo com n Dir<'eto- <,:alw·s fnndamenl<t e oílercce 
ri:J da Escola Agl'i- a tieguinto 
colei de Lavras soe 
hrc· a concessão !IP 
anxilío ao alnmno 
qne mais se dis--
tinguir no curso t·::~n-::.:t>.\ 
d<l referida l<;scolu. 

,\ccrescPntc-so onde convier : 

Art... Fica designada a se-
gunda domillga do mez- de 
março do anno proximo fn· 
tnro, pum a realizaç<1o das 
eltiçües do senadores o de-
putado;; ao CongrPsso i\li-
neiro :í sexta legislatum. 

Sola das F><>ssões. 2 ele Retem-
bro de llliO.-Jose' Gonçal-
ves -Ribeiro <!'Oliveira -
H. Ln~~na.-Oh•mpio 1\lon-
rao - NutJo i\JpJJo. Antonio 
Il!nrtins -Leopoldo Corren. 
-Canlillo dtJ Brito. 

J<:stando apoiada, entra con-
junctamcme em discussão, 

Não havendo mais quem peça 
a p.tlavra, f'llcerra-se a dis-
cussilo e procedendo-se a 
votação é approvado o art. 
5.0 e em seguida a- emenda. 

Adaptado em í', • para passar 
<'t ;,!, • discu~sào vae ú com· 
missão do Finanças. 

l~•n 3, o' ofl'erecido para ser 
suhmetticlo á 3, • discussão 
e fica aohre á mesa para. a 
ordem dos trabalhos sendo 
dispensadas as formalidades 
regimentaes a requerimento 
do sr. Antonio Carlos. 

ra !los ~rs. JJc-
llllhHlos-



Data 

1!110 25 de agosto 

"' o ... 
(l) s 
"' z 

G2 

-150-

Assumpto Andamento Observaçílcs 

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

Auctorisando accor-
do com a Directo-
ritt d~t Escola Agrí-
cola de I .avras so-
b r'~ a concess:lo de 
um auxilio ao alu-
mno <JllO mais se 
di;:tinguir no cur-
o;o dtt r0,f0rida Es-
<'01n~ 

Etn G, c' approvado, ~;crn d··- Iniciado na Cama-
hat••, em a.• discussc\0, con- r a dos srs. I >e-
jnnctamente com n cniCncJa- pntados. 

:j:': appr0vada em ;!. a c rc- 1 

wottido ú commiss:1o de 1',,)1 
dacção. 

Emu G, o sr. Mello l•'ranco 
n1arHla ;1 1nesa a :--·.o~.uinte 

«Si c,;tivcssc presente ú scss0o 
de hontem, tcriu. votado con-
tra a emenda ao projccto n.l 
62, emenda que adia para 
a segunda dominga do mcz I 
de março, do proximo anno 
de Hlll a eleição para se re-
novar o Congresso Lepsla-
tivo do Estado. 

Teria votado contra porgue a 
considero inconstitucional a 
vista do texto expresso do 
art. 31 da Constituição J\li-
neira, que decreht o termo 
do mandato 110 dia :n de de-
z~mhro de cada quatriPn-
mo. 

l\Iui div~rsa e' a disposição do 
art. li da Constituiçilo Fe-
deral, que marca um trien-
nio para cada le•rislatura, 
sem determinar, como a mi: 
nf'ira, o di<t do seu fim do 
seguinte modo : ' 

O Congresso rcunir-sc-{L na Ca-l 
pital Federal, indcp•J:Hlcnte, 
de eonvocaçlio, :t tr .. s de: 
maio de cada anno, si a lei: 
não designar outro dia, oi' 
funccionara quatro mezes da 
data da abertura, podcllrlO 1 

5o r pro rogado, adiado ou' 
convocado extraordinaria-

1 monto. Cada legisla.tur:l 1lu-~ 
rará. trcs annos. 
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( ... U.- Aw:tori,;·JJ•rlr; :t•cr;o"-j/ Co'"'"r·ld,•.wl•, o :_; :~ '' dr; iP 
1
irl!eiar.lo na Cam"-

do corn a 1Hrer:lu~ i 1,rt. ~~~ .Toiw Ih,r1:~~11Jr_, nrn .. : r?. dos srs. De-
l'ia da E;5<..:()Ja, ..:\~;ri-! IIIJ·~ a :·;(~~·.nilHr~ IJlU!.:;(u) :I pub.tlo:::~ 
cola do Lavras so-l l~uando <lonw•.:a '' qu:1Ilillli 
hre a conce;;,;úo c:le r :lcctll:t :•, te;;·icht ura '! I 
um auxiiio :10 :\lu-; 
mno quo lllaí;; sei I 
distíngmr no cur- I 
so da' referida Es-J A questilo se resolve pelo art, 
cola. 17, segundo o qual cada ses-

são legislativa será de qua-
tro me7.l'S da data da aúel·-
t m·a. São tres as sessües 
annuaes e:n cada h•gislatu-
t·a, abrindo-sr' a tres de 
maio. Do inicio da primeira. 
sessão data, pois, a legisra-
tnr<t qne, sendo de tres an-
nos, terminarú quando reu-
nido em 1." sessão o novo 
Congresso eleito. E semprp 
se entendeu que os poder.·s 
dos deputados de uma le-
gislatura 00 terminam de-
pois de constituida a nova 
Uamara, pois do contrario 
fôra preciso admittir que, 
durante o intervallo de uma 
a outra legislatura, fica sup-
primido no paiz o poder le-
gislativo, o qne e' absnrdo. 
~ a propria palavra-le"is-
latura-, equivalente a pe-
ríodo legislativo, ministra a 
solução. 

Os nossos lexicons, co:n o dic-
cionario da Academia Fran-
ceza, assignalam áquella pa-
lavra-periodo de tempo que 
corre, desde a installação de 
uma assemhléa legislativa 
ate' o tempo de seus pode-
res. 

A argumentação que se funda 
na intellig<>ncia da expres-
sfío A LEI1lSLATUltA IDUHARA' 
nm,; AN:-:us-e' nnü diversa 
da t[Ue resulta do art. 3! da 
nossa ConstituiçãJ, onde se 
diz quo a legislatura dura-
r:'t quatro annos, terminan-
do-se a primeira no dia 31 
de dez<>mhro de 11-l!H e dahi 
em deante 'empro, de qua-
tro em quatro annos, no 
mesmo dia. 
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D:tta 

:!5 de agosto () ,_ 

As~uu1pto 

Au<~iori~:Jn<lo accor-
do com a DirPcto-
ria da Esr~oltt Agl'i-
ht de Lavras ·s•J-
hrc a concesst\O de 
urn premio ao alu-
mno q ne mais ~c 
dbtinguir no curso 
so dtt rc!'criua Es-
coh. 

Anuamcnto 

l'otbn I.'J, a renovat;:l'l elo Cou-
~·r·e;--;:::o dt~VIJf'(l ~)~_~r f,~it t den-
tro d, J,eriorlo do mandato 
autol'ior, coineidl!ldo con1 o 
pr;riodo <b Je~isLLtnra, cuja 
dtll"<Jii iO c' <.10 <jlliLli'O ali!IOS 
iuamptiavcí>. tcrwinawto 
s•Jm p1·e no d 1a :n de dez•;m-
bro do <~.Jda quu.tdeunio. 
Pelo expoutu ~o vê que a 
lei que marcar a reuovaç<lo 
do Con~rf!:'Ji{J tóra do ~~:en pt.· 
rio do con' ti tu<;wnal, <lei xan-
do o Esla•lo S·Jill pu<ler le-
ghlativo. U~;-)itn IIlt~rromPi
do ate' lG de junho de l!Jll, 
por unw. extew,;:.t solu<.~ão de 
continuidade c' aJJ,urda e 
incon,titucional, c r e ando 
unn dicíndura proVisfJria, 
mas de mans pre::cdentes 
par<J. a ltepnbli~a drJrno<:t·a-
tica e roprc~entat1va. Por 
i~~o. repito, si estivesse pre-
~ente, terü, votado contra a 
alludilht emende\.,, 

Sala das sos-siJ03, (j do seh~m
bro do l(IIIJ.-V. ~L de Mel-
lo Franco. 

S<~ndo nosBa mrsma data ofle-
recida o aj;pl'OVrJda a rnda-
cçilo final o' devolvido A Ca-
mura dos srs. ·Deputados 
acom panhodo da sc;;uin te 

Accrcsccnte-se onde convier: 

Artigo. Fica designada a S<r-
gunda dominga do m<'Z de 
warço do anno proxirno fu-
turo par,t a rcllltr.ação das 
elciçiíes do senadores c tlo-
putados ao Congresso :\Ii-
noiro á ~cxta legislatura. 

Ohservaç<ícs 

lniciado na Ca•na-
ra elos srs. De-
putados. 
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cl910 25 de agosto 62 Auctorisando accor- En1 14, e' remettido pela Cs- Iniciado na Cama-
do com a Directo- mara á sancçllo sob n, 42, ra dos 11rs. De· 
ria da Escola Agri- Tendo sido destacada a putados, 
cola de Lavras so- emenda do Senado, ~ara con-
bre a concessão do sti tu ir Jlroposiçilo istincta, 
um auxilio ao alu- foi egualmente remettida á 
mno que mais se sancção sob n, 43, 
distinguir no cur-
so da referida Es-
cola. 

Sanccionado 

Leis ns, 530, de 24 de setem-
bro de 1910 e 527, de 17 do 
setembro .de 1910. 

1910 25 de agosto 63 Dando nova denomi- Uan 26 de agosto de 1010 V4e Iniciado na Cama. 
nação ao districto a imprimir-se ~para ordem ra dos srs. De 
de Pedra Branca dos trabalhos. putados. 
do municipio de 
Santa Rita do Sa-
pucahy. 

Ent 30, é approvado, ~em de-
bate, em 1.• discussão e re-
mettido á commissão de Es-
tistica, 

Em 6 de setembro é offereci-
do para ser submettido á 2.• 
discussão e fica sobre a mesa 
para a ordem dos trabalhos, 
sendo dispensadas as forma-
!idades regimentaes a roque-
rimento do sr. P. Drummond 

En1 ü, entrando em 2.• dis-
cussão o art. 1,0, o ~r. Ri-

I 

I 
beiro de Oliveira l'undamcn-

' 
ta e oil'crcco a seguinte 

: 
i EMENDA 
! 

I 
I Accrcsccntc-sc: 

O districto de Santa Cruz de 
Agnas Cl; rasJ do municipi9 

I de Bomflm, onominar-se-a 
«Santa Cruz de D. Silverio. 

I I 

s. s.-20 
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Data 
Observações Assumpto Andamento 

,_.--.;__---------------··-:--------------,;,..._------.; 
1910 25 de agosto 63 Dando nova denomi- S. R. Sala das 1sessõcs, 9 de Iniciado na Cama 

naçilo ao districto setembro de lPlO.-Hibeiro ra dos srs. de 
de Pedra Branca de Oliveira. putados. 
do municipio de 
Santa lUta do Sa-
pucahy. E' poiada e posta conjucta-

mente em discussDo, que se 
encerra sem mais debate, 

o~.sr. presidente ~passa a pre-
sidencia ao sr. 1 • secre-
brio, visto ter, como mem-
bro da commissão de Esta-
tística, assignado o respecti-
vo parecer. 

O sr. L· secretario, assumindo 
a prcsidendia submette a 
votos e é apr rovado o ar-
tigo 1. · e bem assim a emen-
da. 

O artigo 2. · é approvado sem 
debate. 

Adaptado em 2, • para passar 
á 3.a discussão, vae com a 
eJ:?enda approvada á com-
missão do gstatistiea. 

Eu• ü, é oflerecido para ser 
submettido á a.• discussão e 
fica sobro a mesa para en-
trar na ordem dos trabalhos 
da sessão seguinte, sendo 
dispensadas as formalldados 
regimentaes a requerimento 
do sr. Nunes Coelho. 

r~n• 10, ó approvado, sem de-
bate, em a.· dillcussão e re-
mottitlo á commissão de He-
dacção. 
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Assumpto Andamento Observações 

Dando nova dcnomi- Etn 13, e ofl'erecida e vae á Iniciado na Cam~\ 
nação ao districto imprimir-se a redação final. ra dos srs. De 
de Pedra Branca putados. 
do municipio de 
Santa Rita do Sa-
pucahy. I~IU H, e approvada a reda-

cçilo final sendo nessa mes-
ma data devolvido á Cama-
ra dos srs. Deputados acom-
panhado da seguinte 

EMENDA 

Aecrescente-se onde convier: 

Artigo .•• O districto de Santa 
Cruz do Aguas Claras, no 
munieipio de Bomfim, passa-
se a denominar Santa Cruz 

fl de D. Silverio 

Auetorizando conces-
são de licença a di-
versos funcciona-
rios de ordem ad-
ministrativa e ju-
diciaria. 

En1 21 é remettido pela C<t-
mara á sancção presiden-
cial sob n. n redigido de 
aceordo com a emenda do 
Senado. 

Sanccionado 

Lei n. 513 do 27 rle setembro 
de 1910 

En1 26 de 'lgosto de H!lO vae Iniciado na. Cama-
a imprimir-se para entrar ra dos srs. De-
na ordem dos trabalhos, putados. 

Hm 30, e' approvado som de-
bate, em 1." discussão, em 
escrutínio secreto, por 12 
votos contra 2 e remettido 
A commissão de Requeri-
mentos e Partes, 

l~•n 31, e' oflerccido para ser 
su bmettido á 2. • discussão 
e vae a imprimir-se. 
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Data o Assumpb Andamento Observações ... 
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1910 25 de agosto Gt Auctorizando conce s- E1n 2 de setembro entra em Iniciado na Cama• 
s!lo de licença a d i- 2.• discussão por artigos sue - ra dos srs. De-
versos funcciona - cessivos. putados. 
rios de ordem ad-
minietrativa e ju-
diciaria. O art. 1.0 e' approvado sem 

debate, em escrutínio aecre-
to, por 14 votos contra 2. 

O art. 2.• e' tambcm appro-
vado sem debate. 

Adoptado em 2.• para passar 
á 3,a discuss!lo, fica sobro 
a mesa para entrar na or-
dem dos trabalhos depois do 
findo o in tersticio regimcn-
tal. 

En1 5, o' approvado, sem de-
bate, em 3.• discussão, em 
escrutínio secreto, por 15 
votos contra 1 e remottido 
á commiss11o de Redacção. 

Etn 6, e' oll'erecida e appro-
vada a redacção final sendo 
nessa mesma data remetti-
do á sancção presidencial 
sob n. 255. 

Sanccionado 

Lei n. 519 de 13 do setembro 
de 1910. 

19 10 27 de agosto 65 Declarando institui- l~tn 30 do agosto 1le HHO, es- Iniciado na Cama-
ç11o de utilidade tando impn·sso o distribui- ra dos srs. De· 
publica a Acade- do, tlca sobro a mesa para putados. 
mia Mineira do. Lct- entrar na ordem dos, traba-
tras, fundada na ci- lhos. 
dado de Juiz de 
Fóra. 

Etn 31, entrando em I. • dis-
cussão, o sr. Mello Franco 
fundamenta c oll'crece o se-
guintc 



Data 

1910 27 do ::~gosto 
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65 
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Assumpto Andamento 

Declarando institui- HEQUE~RIMENTO 
ção do utilidade pu-
blica a Academia 
Mineira de Lottras 
fundada na cidade Requeiro audiencia da 
de Juiz de Fóra. :miss!!o de Poderes. 

com-

Sala das sessões, 31 de agosto 
de 1910--:Mello Franco. 

O sr. Presidente declara que 
os adiamentos não são per-
mittidos em 1 • discussão e 
quo por isso a Mesa não 
póde acceitar o requerimen-
to. 

Continuando a discussão do 
projecto, depois de orar o 
sr. Camillo de Brito, o sr. 
Presidente diz que melhor 
considerando sobre a obser-
vação ha pouco feita pelo 
sr. Mello Franco sobre si 
podht ou não ser adiada, 
neato l 0 turno, a discussão 
do projecto, para o fim de 
ser o mesmo remettido a 
uma commissão, deve decla-
rar que houve engano da 
parto da Mesa, quando res-
pondeu negativamente. 

Assim procedendo, a Mesa ti-
nha lido, no momento apo· 
nas a disposição do art 138, 
em que se declara que em 
l. • discussão não o' pcrmit-
tido adiamento dos projo-
ctos. 

l\Ias no final desse artigo, o 
Regimento faz referencia ao 
art. 163, n 1, quo só depois 
fui ler e quo trata exata-
mente do caso figurado pelo 
nobre senador. 

Obsenações 

lni()ia<lo na Ca~ 
ra dos srs, De-: 
putados, 
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liJIO 27 de agosto 65 De clarando institui- Ah 
i se diz: « Ü$ adiamentos Ini ciado ll1\ Cama 

'-",_', 

ção de utilidade pu- s 
ão por tempo fixo ou de- r a dos srs. De blica a Academia t 
erminado. O adiamento por p utados, Mineira de Lettras t 
empo fixo tem logar: 1. o, fundada na cidade 

para ser o projecto remet-de Juiz de Fóra. t 
ido a alguma das comrnis-

sões da Casa ... » 

' ' 

Além disso o art. 173 dispõe 
que tçda r.roposição, em 
qualquer estado em que se 
a~he a sua discussão, pode-
ra ser remettida a urna com-
missão, si o Senado assim resolver. 

I' 

Portanto, tem inteiro cabi-
mento o requerimento do no-
bre senador, o a Mesa re-
considerando a sua dedisão 
anterior, accoita-o o o sub-
mettc a discussão, 

Não havendo quem poç:\ a pa. 
lavra sobre o requerimento 
encerra·so a discussão, e, 
procendo-se a votação o' o 
mesmo rejeitado, ' 

Continuando a discussão d o projecto e nrro havond0 quo m peça a palavra, o' olla e n-cer r a da. Procedendo-se a votação o' o mesmo rojoit a-do o mandado a archivar-se, olliciando-so a respeito ú Camara dos srs. deputado S. 

' 

I~ tu 2 do sem hro o ar. Po dro Matta manda á mesa a se-guinte 



Data 
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1910 27 de agosto 

l!llO 27 de agosto 

65 
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Aasumpto Andamento v bservações 

Declarando institui- DI~CLAitAÇÃO DE VOTO 
ção do utilidade 
publica a Acade-

I Iniciado na. Cama-i r a dos srs. De-
putados, 

mia Mineira de Let-tras fundada na ci· Declaramos quo, si estivesse-
dado de Juiz de mos presentes á sessM de 
Fóra. hontem, teríamos votado a. 

favor do projecto n. 65, da 
Camara, na parto em que 
considerava de utilidade pu-
blica a Acad(mlia :Mineira 
de Lettras. 

Sala das sessões, 2 de setem-
bro de 1910.-Antonio Car-
los.-P. Matta Machado». 

66 Abrindo ao Prosiden- Em 30 de ago!to de 1910, es- Iniciado na Cama-
te Jo Estado diver- tando impresso e distribui- ra dos srs De-
sos credites supple- do, fica sobre a mesa para putados. • 
montares. entrar na ordem dos traba-

lhos. 

Em 31, e' approvado, sem de-
bate, em 1. • discussão e re-
mettido á Commissão de 
Finanças. 

1~111 1. 0 de setembro o' ofle-
recido para ser submettido 
á 2. • discmsão e vae a im-
primir-se. 

En• 3, e' approvado sem de-
bato em segunda discussão, 
por artigos successivos, e 
fica sobre a mesa para en-
trar na ordem dos traba-
lhos, depois de findo o in-
terstício regimental. 

Ean ü, e' approvadr, sem de-
bate, em 3.• discussl'lo e re-
mettido a Commissão de He-
dacção que, obtendo urgen-
cia otlerece c e' approvada 
a redacçM final. 
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Aesumpto Andamento Observações 

Abrindo ao Presi- E •n g 0 • remottido á s1.m- In 
cçllO'presidencial sob n. 256. 

iciado na Cama 
dente do Estado di· 
versos creditas sup· 
piem en tares. 

Concedendo a Vieira 
Martins & Comp. 
o uso o goso do 
uma estrada do 
ferro entro a esta-
ção-Anna Floren-
cia e a sóde do 
districto de Jeque-
ry. 

Sanccionado 

Lei n. 520, do 13 de 
bro de WlO. 

setem-

l~m 31 de agosto de l!JIO, os-
1.10do m pressa e distribui-

do, fica sobro a mesa para a 
ordem dos trabalhos. 

Em I.• do setembro e' appro-
vado, sem debato, em 1.• 
discus11lo e remettido á 
commissão de Obras Publi· 
cas que, obtendo urgencia, 
o otrerece gara ser aubmet-
tido á 2.• iscussão. 

Fica sobre a mosa para a or-
dom do<> trabalhos, sendo 
para esse fim dispensadas as 
formalidades rogimontaes a 
requerimento do sr. Antonio 
Martins. 

Etn 2, e' approvado, sem do-
bato, em 2.• discussão e 
fica sobro a I110sa para fazer 
parto da ordem do dia da 
sessão seguinte, sondo dis-
pensado o interstício re()'i. 
mental a requerimento do 
sr. Antonio Martins. 

ra dos ars. D e-
putados. 

Iniciado na Ca m~
De· ra dos ara. 

putados. . 



Data. 

1910 29 de agosto 

1910 31 de agosto 

s. s.-21 

- Hil-

Assumpto Andamcnt0 Obsorvaçõe~ 

G7 Concedendo a Vieira En1 3, c' approvarlo, sem de- Iniciado na Cama• 
l\lartins & Comp. bate, em a.· discussão c re- ra dos sr~. De-
o uso c goso de mettido á Commissão de putados, 
uma estrada de Hcdacção que, obtendo nr-
ferro entre a esta- gcncia, otl'erece e o' appro-
ção de-Anna Flo- vada a redacção final sendo 
rencia-e a séde do nessa mesma data enviado 
districto do Joque- á sancção presidencial sob 
ry. n. 25!. 

Saneei o nado 

Lei n. 518, de G do setembro 
de HJlO. 

68 Estabelecendo quo Ent 1.• de setembro de 1910, Iniciado na Cama-
sórnente dos pro- estando impresso e d st1 i- dos srs, Depu 
movontes ou roque- huido fica sobre a 1Iesa tadoa. 
rentes se exigirá a para a ordem dos trabalhos. 
prova de estar pa-
go o imposto terri-
torial para o julga· 
monto das causas 
do divisão e domar- l~nl 2, e approvarlo som do-
cação d o terrus ba i e,. em. 1. · dis? n~são o re-
particularos. motl!do a eor11r~rs~ao de Jus-

tiça o LogJslaçotO, 

l~nl G, o' off~rocido para ser 
subnl'ltt.ido a 2. · discussão 
o tlca sobre a lllesa para a 
ordem dos trabalhos sendo 
disfJ<'llS<Hlas as formalidarl~e,; 
regimentacs a rcqueruneuto 
do sr. lllollo Franco. 

En1 0, eutl'a em 2. discus-
S<lü. 

O ':r. ~lello Franco, l'')fJUOr e . 
e' app1·ovado que a <lisens-
sUo dlls artigos 1 a -1 e 5 a 
í) se t'a<;:t emglolmdanJ,_>nte 
sendrJ a VOÜI~·üo t'cib por 
arti;.;o;;. 
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As~umpto Andamento Observações 

Estabelecendo que Em discussão os artigos 1 a -! Iniciado na Cama 
somente dos pro- o sr. Mdlo Franco por par- ra dos srs. Do 
moventes ou re- te da cornmissão do Justiça putad<'!, 
querentes se exi- e Legislação 1\mdamenta e 
girá a prova de es- ollerece as seugintes tH r pago o imposto 
territorial para o 
julgamento dascau-
~as de divisão e de- E~mNnAs 
marcação de terras 
particulares. 

N. 1 

Ao paragrapho unico do art. 
2, · - substitua-se pelo se-
guinte: 

Paragrap!Jo unico. O juiz ou 
e~crivão quo infringir esta 
disposição, incorrerá na 
multa de um conto de re'is, 
que será imposta ao juiz pelo 
Presidento do 'fribunal da 
Relação, mediante represen-
tação do Secretario das Fi-
U&nças, e, por este ao ee-crivão. 

N. 2 

O art. 3, ·-Substitua-se pelo 
St>guinte : 

Artigo. No caso de d~mora 
do ugt·imensor ou pratico 
em concluir os trahalhos 
da divbfío ou demarcação, 
o JUiz da (a usa, SPgundo seu 
jnsto critorio, chamará o 
supJ,hmtc do mesmo agl'i· 
rnnnsor ou pratico para o 
substituir, incorrendo o dito 
agrimensor ou pratico na 
nmlta de trezentos mil réis 
9~0 lhe sorú imposta pelo 
)lllz o no PU!;amcnto das 
custas do ~rotar·darnento. 
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Assumpto Andamento 

Estabelecendo que N. 3 
sómen te dos pro-
moventes ou exc-
quentes se exigirá 
a prova de estar Ao art . .t.· Supprima-se. 
pago o imposto ter-
ritorial para o jul-
gamento das cau-
sas de divislto c Sala das com missões, 9 de se-
demarcaçlto de ter- tembro de lU lO - Virgilio 
ras particularCi'l. M. de Mello Franco -Anto-

nio lllartina. - Camillo de 
Britto. 

• 

Estando apoiadas, são postas 
conjnnctamente em discus-
são. que se encerra sem mais 
debate. . 
Procedendo-se a votação do 
art. l. · é o mesmo approva-
do. 

O artigo segundo é)ambom 
npprovado com a emenda 
n. L. 

O artigo 3. 0 fica prejudicado 
com a approvaçao da emen-
da_ n_. 2, e o artigo quarto é 
reJcltado com a approvaçilo 
da emenda n. 3. 

I 
I 

Entram em discussão os ·nrts. 
ti. as.·. · 

O sr. Mello Franco ftml a-
menta o offerccc asJ:seguin-
tes , '· , 

., 

N. 1 

Ao art. 5, 0-Substitua-se pelo 
seguinte: 

Observações 

Iniciado na Cama· 
ra dos srs, De· 
putados. 
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Assumpto Andamento Ohrerva~õez 

I 
EsstÓ~~~tcoen3gs \~o~ A~;{: 3~~ ~~tr]~iu~~õ4~6qd~ 1~ In~~iaggs ns~s~a~~: .· 

rnoventes ou reque- de se tem hro do HJ09, cone e- putados. 
rentes se exigirá a de aos promotores de justi-

I 

I : 

prova de estar pa- ça, rE-vertem aos collecto-
go o imposto ter- res, na qualidade de ag~ntes 
rial para o julga- . fiscaes dos interesses llnun-
mento das causas coirús do· Estado e exclui-
de divislio e de- dos .do quadro dos auxilia· 
marcação de .terras r os da justiça, continuando 
particulares. em. vigor, sal\'o esta res. 

trieção, o art. 229 da lei n. 
365, de Hl03. 

N, 2 

Ao art. 6.· Supprima-se., 

N. 3 

Ao art. 8, ·, paragrapho uni-
co e seus numeras, substi-
tuam-Ee pelo Eegpinte: 

Art •.• Verificar-se-e á substi-
tuição dos membros do Tri-
bunal da ltelação, 110s ter. 
mos do art. 153 da lei n. 
375, de 1903, e 1am bem 
quando so tratar .de decisão 
sobre embargos , ou outra 
rnateria dependente de to. 
dos os membns; de cada 
uma das Camàras ou de am-bas reunidas, 

Accrescentem-se, onrle con-
vier, os segninl<·a artigos: 

N. ·1 

Art ... As funcçõ(;s do regis-
tro facultativo de titulas, 
a quo se refere o decreto de 
10 do novembro de 1903 se-
rD o exercidas nos tor:nos 
pelo escrivão do .ciYel, que 
não for offlcial do r~gistro 
dtJ hypotltecus. 

'I 
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Estabelecendo que N. 5 
scimPnte dos pro-
moventes e roque 
rentes se exigirá a . . . . 
prova de estar pa- Art •... Fica 'dividida em duas 
go o imposto terri- a e~crivani11. criminal e do 
torial para o jul- jury daeomàrca da Ca]!ital, 
gamento das can- podendo ser nomeado , pelo 
sas de divisão e de- governo,. independente de 
marcação de terras concurso, o serventuario 
particulares:· que tiver de preencher o 

legar vago resultanto da di· 
visão. 

N. 6 

Art ... Nos recursos cíveis de 
ai·pellação ou de aggravo, 
nos casos controvertidos, 
sendo vacillanto a jurispru-
dencia, os juizes de superior 
instancia podem tornar o 
feito á inferior, convertido 
em diligencia para corrigir-
se o erro de sua interposi-
ção e prosrguir o recurso 
que for competente, dentro 
do prazo legal, observados 
os respectivcs tramit•3S. 

Art... Nas acções e exccu· 
ções hypothecarlas, si. os 
bens hypothecados forem 
insufficicntes, depois de. ex· 
cu tidos para a soluçll.o; da 
divida, cabo ao credor a 
acç1o regular e compotê.:J.te 
para, em virtude de senten· 
ça, haver seu pagamento 
sobre outros bens do deve-
dor, 

Sala das connnis~õtis, 0 de se· 
temhro de l!JlO.-Virgilio 
M . .Mello Franco.-Antonio 
Martins.- Camillo de Drito. 

ObservaçÕel!l 

Ini~iado'·'na caina-
ra dos srs.: De-
putados. 

Estando apoiadas,' entram 
ccnjunctamento em discus· 
silo. 
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--------;·------------------- ·-----------------:---.___,.., 
31 deagosto 

G8 Estahelecendl) q u c ~ilo havendo mais quem poça Iniciado na Camll.:-
sómente dos pro- a palavra, encerra-se a dis- ra dos 'srs. Do-
moventes ou re- cussão, putados. · querentes se exigi-
rá a prova de estar 
pago o imposto tor· 
ritorial para o jul- p d d . . , -
gamento das cau- roce ~n. 0 se a 'otaç . .to do 
sas de divisão e de- ~rt: ;:,. fica o mesmo· pro-
marcação de terras Jt~rhc,ado c?m a ~pp;ovaç~? 
particulares. d~ ~n;cnda n. I, o ,trt. 6. 

e . reJeitado com a appr,wa-
çilo da ert.enda n, 2; o: art. 
7. · e' approvado o o, art. 
8. •, paragrapho uni co e 
seus numeres flcarn prej tt· 
<licados eom a approvaç'lo 
da enlf~nda n. 3, sendo em 
seguiria tambe~ approva-
das as emendas addit.iV<l.ll 
LS, '1, 5 e G, 

Entra em discussão o art. g,ry. 

O sr. Olyn,pio Mourão ofl'e-
I'ece as seguintes 

N. 1 

Art. .. Os juizes d~ paz que 
perde1:n o Jogar, :em cohso-
qnei~Cia 5Ie renuncia ou :por 
acc?Itnçao d~ caf:go incprn-
patiVel, conünuarn conipe-
tent.es para as funcçõei'J ~lei
toraes, ate' o preenchinwn-
to definitivo das vagas, ! -

I 

N, 2 

I 
Art... Nos casos ido valera 

não se dando eleição na ~ó: 
de, são s~1pplentes, dos mJm-
bros da J!Jnta de' atmra~;, 0 os mesanos dos districtül:l 
em. que so tiver r~aliza*' ~ 
eleiçil.o, segundo :a ord m 
do numeraçilo das secç es. 

! 



Data 

1\JlO 31 de agosto 

- 167-

Assumpto Andamento Observaçõos : : 

68 E5tabelecendo 11 u c Sala dar-; sessões, V de ~e tem- Iniciado na Cama-
Eómente dos pro- bro de 1910,- Olympio 1\Iou- ra dos srs. D~-
moventcs ou re- rão.-IUbeiro de Oliveira. putados. 
qncrontcs se exigi- Nuno Mello,-R, Lagul.-
rá a prova de estar Leopoldo Correa. 
pago o im1.cst.o ter-
ritorial para o jul· 
";;mento das cau-
~as de divisão c de- Estando apoiadas, entram con-
marcação do:terras junctamento. em discussão. 
particulares. 

O sr. Pedro Matta fundamen-
ta e oJierece as seguintes 

EMENDAS 

Accrcsccnte-se onde convier: 

N. 3 

Art ..• A dispvsição do art. 
192, da lni n. :175, de 19 de 
setembro do 1903, compre-
hendo tamhom o p~ocurador 
ou advogado em nt-gocios 
contenciosos quo conerem 
no cartorio do serv~:;ntuario 
de justiça que sPja ~eu pae 
ou iru ão. 

Sala das sessões, V de setem-
bro de 1910.-P.l\laita Ma-
chado,- ül;vmpio 1\Iourlío, 
-- Gomes FreJro. -Nunes 
Coelho. 

N. 4 

Art •.. A disrosiçilo <lo art. 
0::> do regulamento apprO\'a-
do pelo doc. n. 1.\JGO, de dez· 
es>eis de dezclllhro de 1906, 
não compréhendo <JS pro· 
Ü'8SOTCS do dUlos n(ICLilf· 
nas, que poderão exerct>r 
fnncções não incumpa ti v eis 
com os trabalhos escolares. 
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68 I Estabelecendo que Sala das sessões, 6 de se tem- Iniciado na Cama-
só mente dos pro- bro de HJJO.-P. Matta Ma· ra dos srs. De-
movontes ou requ~>· chado.- Antero Dutra. - putados. 
rentes se exigirá a IL Lagoa. 
prova de estar pa· 
go o imposto ter· 
ritorial para o jul-
gamento das cau· Et~tando apoiadas entram con-
sas do divisão e junctamente em discussão, 
demarcação de ter-
ras particulares, 

l'i'ão havendo mais quem poça 
a palavra, encerra-se a dis-
cu~sao. 

Procedendo-se a votação do 
art. 9. • e' o mesmo appro-
vado com todas as emendas. 

Os arts. 10. • e 11. · são suc-
ce~sivmncnto approvados 
sem debate. 

Adoptado em 2. • para passar 
a :J.• discussão, vao com 
as emendas approvad"s. {, 
CommiBs1o de Justiça e Le-
gislação. 

l~rn 10, c' otferecido para ser 
submettido á 3.• discnsl!JO 
acom punhado do seguinte 

A Commiss1o de Justiça o 
L<'gisla<;!lO apro~enta re ii-
g!do con' as f:mcn,!us <!ppro. 
vadas ern segunda discns-
s1o, conf(JflllP o Yencido o 
proj<•eto n, G8, da Cam;;t'a 
dos srs. Depntculos, afim de 
ser suiFnetttdo á. tnrceira o 
approvt.do, 
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Estabelecendo q u e O CongrcôSO 
somente dos pro- Estatlo de 
moventes ou roque- deerctu: 
rentes se exigirá a 

Legislativo do Iniciado na Cama 
l\linas Geraes ra dos sra. De 

puta(los. 
prova de estar pa-
go o imposto ter-
ritorial para o jul- Art. 1. · Para ·o julgamento 
gamcnto das cau- tias caw:sas de divisão c do-
sas d<J divisão e de- marcação de terras parti-
marcação de terras culares Eórnente dos promo-
P<Irticulares. torre ou requerentes se exi-

gir(, a prova do estar pago 
o imposto territorial devuio 
pelo3 mesmos, ate' a data 
da ultima arrecadação. 

Art. 2. • Ilomolo«ada a di-
vrsão ou tlemaré:'1ção, não 
scr;1o oxtrahidos dus respe-
ctivos autcs t!ocun;entos ou 
certicão de qualquer natu-
reza, em favor dc'S domais 
conrlominos, sern a prova, 
por parto dostes. de achar-
se pago aqu"llo imp(.sto na 
época da ultima arrecada-
ção, 

Paragrapho unico. O juiz ou 
o rs<)J"ÍVào que infrinl-!it es-
ta dbposiç~co, incorriír:Í 1m 
multa <!e um conto de reis 
quo snrú imposta ao juiz pelo 
prt>sid~nte <iu Tribunal da 
Uolar;;lo, m•diante repro-
~entaçiio do Secl'('1ario das 
Fin•JJÇ'ls, e por este ao es-
crivão. 

Art. a.o No caso de df'mora 
do agrimensor ou nratko 
em concluir os tr.dJalhos d,. 
di visão ou dPmar·cuc;<io, o 
juiz da causa, sel-!nndo seu 
ju<:to cr·itcrio, ch.nnal'á o 
Sll[lpl••tlte do lllt<SIIlo agri-
nwr,or on pratico, para snh 
stituír, i '.oC••rrentlo o dito 
a:lrimPnsor ou pratico IH• 
multa de trPzentos mil réi~, 
que lhe *IH'á. Hnposta p .. lo 
juiz e no pagamento das cus 
tas do rotarJ!Imento. 
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Estabelecendo q u e Art. -1. 0 8upprima-se. 
sómente dos pro-
moventes ou reque 
rentes so exigirá a 
prova do es1ar pa- Art. 5. o As attribuições que o 
go o imposto ter- art. 3." da lei n .. HJI), de 11 
ritorial para o jul· de setnmbro de l!Jú9, concc-
gamento das cau- do aos promotores de j u~ti
sas de divis~o e ça, revertem aos collPcto-
demarcação de ter- res, na qualidade de agen-
ras p:lrtJCulares. tos flscaes àos interesses fl. 

nancciros do E.tado o ex-
cluídos do quadro dos au-
xiliares dajustiça, continu-
ando em vigor, ~alvo esta 
restricção, o art. 229 da lei 
n. 3135, de l!lO:l. 

1\rt. G 0 Supprima-se. 

Art. 7.• Os escrivães de paz 
dos districtos serão nomea-
dos em concurso pelo Pro· 
sidente do Estado. 

Art. 8.• Verificar-se-á a sub-
stituição dos membros do 
'l'rihunal da Itnlação, nos 
termos do art. 153 da lr,i n. 
375, de 1903 e tamhem quan-
do se tratar de •~ecisão so-
bre embargos ou outra nv,. 
teriit depeildonto de todos 
os •nemhros de cada uma 
das camaras ou de ambas 
reunidas. 

Art. !!.'' Do acto da junta apu-
radora das eleições de juizes 
ele paz, poderá. qualquer e lei· 
tor do districto ou cidadão 
que tenha ohtiJo votos na 
clriçilo upura!liJ, recorrer 
para a Camara r;rillliT·al do 
Trihunul da ltela\·ão, ohser-
\'ar;do-so para a intet·posi-

1 
çilo do rectn so o art 1~6 do 
licc. n. 1 6:37, de 8 do outu-
bro de l!10:J e :10 inlg-:.mentol 
os arts. 241. 2!'i <L ~5G do 
dcc. n. 1.7:W, de G de ontu-

1

, 
hro de I!IO:J n art. :2.'> da 
lei n. ·102, de !J dn setembro 1 

do J!HJ!!. /· 

r 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putado•. 
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l<:stabelecendo q u e 
sómente dos pro-
motores ou rrque-
rentes se exigirá a 
prova de estar pa-
go o imposto terri-
torial para o jul-
gamento das cau· 
sas de divisão o 
demarcação de ter-
ras particulares, 

Andamento Observaçõe~ 

Art. lO. As fnncções do rc- Iniciado na Cama 
gistro facultativo do ti1ulos, ra dos srs. De 
a que se refere o decreto d~: putados.: 
10 de novembro de 1903, sP- 1 

rão exPrcidas nos termos i 
pelo escrivão do civel, que 1 

n1lo for offleial do registro 1 

de hypothecns, 

Art. ll. Fica dividida em 
duas a escrivania criminal e 
do Jury da comarca da Ca-
pital, podendo ser nomeado 
pelo go1 e ruo, independente 
de concurso, o serventuario 
que tiver do preencher o 
Jogar vago resultante da di-
visão. 

Art. 12. Nos recursos cíveis 
de appellação ou de aggra-
vo, nos casos contro1 erti-
dos, sendo vacillanto a ju-
risprudoncia, os juizes de 
superior instanch podem 
tornar o feito á inferior, con 
vertido em diligencia para 
corrigir-se o erro do sua in-
terposlç~o o proseguir o re-
curso que for competente, 
dentro do prazo legal, oh-
scnvados os respooti vos tra-
mites. 

Art. 13. Nas acções e execu-
ções hypothecarias, si os 
bens hypothecados forem 
insuff!cientcs, depois de ex-
cutirlos para a solução da 
dívida, cabe ao credor a 
acção regular e compBtcnte 
para, em virtude de senten-
ça, haver seu pagamento so-
bre outros bens do deve-
dor, 

Art. H. Os juizes de paz que 
perclerom o Jogar, em con 
sequencia do renuncia ou 
por acceit~ção do car"O in-
compatível, continuanf com-
petentes para as funcçõPs 
eloitoraes ate' o preenchi-
mento definitivo das vagas. 
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!!:stahelecenrlo q u e Art. 15. No caso de vaga, _não 
sorncutc dcs pro- se dando clei,ão na sede, 
movcntes ou rc são supplentes dos membros 
querentes se exi- da junta de apuraç1!o os 
girá a prova de nn•sarios dos districtos, em 
estar pago o im- que se tiV(·r realizado a clci-
p os to territorial ção, segundo a úrdem de 
para o julgamento numcrnção das scC\~õcs. 
das causas de divi-
s1to o demarcação 
de terras particu-
lares. Art. 16. A disposição do art. 

192, da lei n. 3i5, de 19 de 
setembro de 1903, compre-
hcmle tarr~bcm o procurador 
ou advogado em ncgocios 
contenciosos que correm no 
cartorio do •erv~:ntuario de 
justiça que seja seu pao ou 
irmilo. 

Art. 17. A disposição do art. 
G3 do regulamento approva-
do pelo dec n. l,!JGO, de 
16 de d<"Zülll hro de HlOG, 111\o 
comprehende os professores 
de aulas nocturnas. que po-
dcr.lo exercer runcções com-
pativeis com os trabalhos 
escolures. 

Art. 1~. Esta lei entrar:'! em 
exccnç~o desde a data de 
sua pnblica\ão, 

Art. 10. Horogmn-se as dis-
posi(,~ócs em contrario. 

Sala das eommissões do 'Sena-
do ;\1inPiro. W de setembro 
do 11!10:-V. M. de J11ello 
Franc>.- At.tonio M1rtins. 

Fica sobre a mesa para fazer 
p;rtB da orde111 dia d<L ses-
~úo seguinl<', sendo dispen-
sadas as fonnali:Jadts re"i· 
rr;entacs a requerimento do 
sr. ~1ello Franco. 

Observações 

Iniciado na Cama· 
ra dos srs. De· 
pntados. 
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HllO 31 de agosto ()8 Estabelecendo q u o Eu• 12, entrando em :l.• dis- Iniciado na Cama 
sómcnte dos pro- cmsão o sr, ülyrnpio l\Iou- ra dos srs. De 
moven•<>s ou rnquc- rão • fundamenta e envia á putados. 
rentes se exigirá a Mes<i as seguintes 
prova de estar pa· 
go o imposto t.er· 
ritodal para o jul-
gamento das cau-
sas de divisão e EMEND.\S 
demarcaçilo do ter-
ras particulares. 

N 1 

Ao art. 14. Em vez de juizes 
de paz que perderem o lo-
gar diga-se: Os ex-:iuizes de 
paz que tiverem perdido o 
Jogar;- o mais como est~. 

Sala das sessDes 12 de setem-
bro de lGIV .- Olympio ~I ou-
rão. 

N. 2 

Accresccute-se: 

Artigo. A eleiçilo do mc:n bro 
da junta apuradora de (jue 
trata o art lH do r<>gnl. a 
quo so refere o de c. n. l.63i, 
do 8 de outubro de l(J(•3, po-
derá. recahir em qualquer 
l'leitor residen1P 11a rnJpe-
ctiva circumscripçfio eldto-
r ai. 

S1ln das ~essõ<:s, 12 de setrm-
h r o de HJIO.--OJ~·ml'io Mon-
rão. 

'iío apoiadas e f'oslas conjuu-
ctamento em discussão, que 
se C li Cerra st·m mais det:ate. 
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1)8 Estabelecendo q u e Procedendo-se a votação das Iniciado na. Cama.-
sómente dos pro- emendas, são todas ap;.>rova- ra dos srs. De-
motores ou reque- das e bem assim o projecto putados. 
rentes se exigirá a que, depois de adoptarlo em 
prova de estar pa- terceira discussão, é remet-
go o imposto ter- tido á commissão de H.eda-
ritorial para o jul- cç'l.o que, obtendo ura;oncia 

. gamento das cau- otfereco e e' approvada a 
sas de divisltO e redacção final. 
demarcação de ter-
ras particulares. 

Um 13, e' devolvido á Cama-
ra dos srs. Deputados acom-
panhado das segnin tos 

!<;)11-:NDAS Olii•'Eili!:G!DAS I~ APP!tO-
VADAS PJlLO SENADO AO PilO• 
.JECTO N, 68 DA GAMARA DOS 
SUS. DEPUTADOS. 

N. l 

Ao paragrapho unico do art. 
2.•, substitua-se pelo seguin· 
te: 

Paragrapho unico. O juiz ou 
o escrivão quo infrirwir esta 
dieposi.;ão, i n cor rg rá na 
multa do um conto de r~is 
que será imposta ao juiz 
p.,Jo Presidente do Tribunal 
da Relação, mediante rPpro-
sontação do Secretario das 
Finanças, c por este ao es-
crivão. · 

O art 3,Q suhstittia-se pelo se-
guinte: 1 

~ i 
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gstahelecendo q u c Art . . . No caso de demor:Jiniciado na Cama-
sómento dos pro- do agrimensor ou pratico~ r& dos srs. D0• 
moventes ou re- em concluir os 1rahalhos da putadOI!, 
querentPS se exigi- divisão ou demarcação, o 
r:í. a prova de es- juiz da causa, segundo seu 
tar pago o imposto justo criterio, chamará. o 
territorial para o supplente do mesmo agri-
j u l g a monto das meusor ou pratico para o 
causas de divisão e substituir, incorrendo o dito 
demarcação de ter- a~rimensor ou pratico ua 
ras particulares. multa de trezentos mil réis, 

que lhe !erã imposta pelo 
juiz e no pagamento das 
custas do retardamento. 

Ao art. -1.·, ~upprima-se. 

N, ~ 

Ao art. 5.·, whstiina-so pelo 
seguinte: 

Art. As attribniç·)es ttne o 
art. 3. · da lei u. -JUG de 11 
Betomhro de IUW, concede 
aos nromotorts lle justi\:a, 
revertem aos collcctures, mt 
qualida1e de agentes 1hcaes 
dos interesses llnanceiros do 
Estado t• exeluidos do qua-
dro dos auxiliares dct justi•;a, 
continuando em vigor, salvo, 
esta restricçào, o art. 229 
da lei n. :JG3. do 10\l3. 

:\. ,) 

Ao art. tl·., sup;.>rimn-Hc. 

O art. 8. ·, i• ara gra plHJ uni co 
o sem numerl's, substituam-
se pelo seguiute : 
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Estabelecendo q u e Art. Verificar-3e-Ít a suhstitui-
sómente dos pro- çào dos membros do Tribunal 
motores ou reque- da Relaçno, no• 1.Prrnos do 
rentes se exigirá a art. 15:.1 da lei n. 375, de I!J03 
prova de estar pa e tamhcrn quando se tratar 
go o irn posto ter- de decis1lo sobre em hargos 
ritorial para o jul- ou outra ma teria dependente 
gamento das c~u- de todos os membros de ca-
sas de divisão e de- ua uma das canwras ou de 
marcàç1lo de terras ambas reunidas. 
particulares. 

Accresccntem-se onde convier 
os seguintes artigo~: 

N. i 

Artigo. As funcções do regis-
tro facultativo de títulos, a 
que so refere o decretn de 
10 de novembro de W03, se-
rão exercidas nos termos 
pelo escrivão do civel, que 
não for ofllcial do registro 
de hypothecas. 

N. 8 

Artigo. l•'ica dividida em duas 
a escrivania criminal e do 
jury da comarca da Capital, 
podendo ser nvmeado pelo 
goverr,o, indepeutlente de 
concurso, o servcntuarro que 
tiver de prchencher o Jogar 
vago resultante da divisão, 

N, !J 

Art •. , Nos recurso civcls de 
appellação ou de aggra~o, 
nos casos controvertidos, 
spndo vacilli.nte a jul'is-
prudcncia, os julzt>S do su-
perior instancia fJOdem tor-
nar o feito á. inferior, con-
vertido em diligoncia para 
corrigir-se o erro de sua in-
terposição o proseguir o re-
curso quo for competente, 
dentro do prazo legal, ob-
servados os respectivos tra-
mites. 

OhservaçiJes 

Iniciado na Ct~ma· 
r a dos srs. De--
putados. 
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Estabeleeendo q n <' N. JO 
somcnto tlos pl·u-
moventes on;eqne 
rentes se exigir:'t a 
prova de estar pa- Art... NDs acções o cxecu-
go o imposto ter- ções hypothecarias, si cs 
ritorial para o jul- bens hypothecado~ forem in-
gamento d~s eau- suflicientes, dep0is de excu-
>as do divisão e de- tidD8 para a solução da di-
marcaç'lo do terras ''icb. <:abe ao credor a acçito 
particulares. regular e competente pa-ra, 

em virtude de sentença, ha-
ver Eou 1ngamento sobre 
outros hcn~ elo devedor. 

N. 11 

Art •. O~ ex-juizes de paz que 
tiverem perdido o Jogar, em 
consequencia cio renuncia ou 
por acc li1açito de cargo in-
compatível, continuam com-
petentes pam as funcçues 
elcitoraes ate' o preenchi-
mento dcilnitivo das vagas. 

N. 12 

Art •.• No caso do vaga, não 
se dando eleição na sede, 
são snpplentes dos membros 
da junta de apuração os 

mcsarios dos districtos 
em que se tiver realizado a 
eleição, segu11do a ordem de 
numeração das secções. 

Art.... A nlcição do membro 
d<t junta apuradora de que 
trata o art. !H do regnla-
tnento a quo se refere o dec. 
n. _1 G3i, de 8 do outubro de 
l\JIJ3, poderá recahir em 
qualquer eleitor residente 
mt l'espectiva circums(!ri-
pçlo ele i tora 1. 

Iniciado na Cama-
ra dos srs, De~ 
putados. 
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Estabelecendo q u e N. U 
somente dos pro-
moventes ou reque-
rentes se exigirá a 
prova de estar pa- Art. .. A dispç.sição do art. 
go o irr·p:sto ter- HJ2, da lei n. 375. de lD de 
ritoriul para o jul- setembro de 1003, comprc-
gamento das cau- hende tambem o procurador 
sas de divisllo e de- ou advogado em negocies 
marcação do terras contenciosos que c rrerem 
particulares. no cartor;o do serventuario 

dejustiç<t quo seja seu pae 
ou irmão. 

N. 15 

Art. 17, A disposição do art. 
GS do regulamento approva-
do pelo dec. n. 1. !JGl', de lU 
de dezembro de l!JOG, não 
comprehcnde os professores 
do aulas nocturnas, que po-
derão exercer funcções com-
patíveis com os trabalhos 
escolares. 

Ean 17, o' devolvido pela 
Camura, visto ter aquella 
corporação r oj o i ta d o as 
emendas ns. 2, 3, G, 8, 10 
o H. 

Fica sobre a memt para a or-
dem dos trabalhos. 

Em virtude de urgencia re-
querida pelo sr. Olympio 
Mourão entram em discus-
são unica as emendas. 

Nilo havendo quem peça a 
palavra, encerra-soa di~cus
s110 o, procedendo-se a vo-
taçilo siTo approvadas por 
mais do dois terços dos vo· 
tos presentes, as do ns. 2, 
3, 6, 8 c 10 c regcitada a de 
n ° 11, sendo nessa mesma 
da ta dovol v ido, com as emen-
das, á Camara dos srs. De-
putados. 

ül;servaçõcs 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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1\JlO :31 ele ago~to G8 Estabelecendo q u e [<:~u 21 e' remottido, pela Iniciado na Cama 
sonwnte dos pro- Camura, á sancçlo, sob n. ra dos srs. De 
moven teJ ou req uc- 57, redigido do accordo com putudos. 
ron tcs ~o exigirá a a deliberação do Senado. 
provu do estar pa-
go o imposto ier-
riloriul pam o jul-
gamcnto das cau-
sas do di visão o do- Sanccionado 
marcação de terras 
particulares. 

Lei n. 517, do 27 do setembro 
do JOIO. 

HHO 1. IJ t!P ~l'~ l'lllbro CG Auctorisando accor- IE1n 2 do setembro do HllO Iniciado na Cama-
do com o governo vae á imprimir-se para en- r<t dos HJ. De 
da Uni lo sobro trar na ordem dos traba- putados. 
a ~~applicação quo I li o~·. 
!le\'c ser dad:t ás 
subvenções e a.uxi-
lios que i'or.3m de-
cretados pelo Con-
g r o s s o Nacional, Ean 5, ó approvado sem de-
em virtude ela re- bate, em 1.• discussão c re-
forma do ensi'lo. mottido á commis>ão de In-

strucção Public<t. 

1~111 10. o' o!l'erccido bara ser 
submottido á 2. · discussão 
e ilca sobro a mesa para fa-
zet• parte da ordem do dia 
seguinte, sessão sendo dis-
pensadas as formalidades rc-
gilr.entaes a requerimento 
dosr. Mello Franco, 

En1 12, e' approvado sem de-
bate, e:n 2. • discussão e não 
tondo so!Irido alteração al-
guma fiou sobro a mesa purl 
entrar na ordem dos traba-
lhos dopois de findo o intes-
tiscio regimental. 

E1n 1'1, e' approvado, sem de-
bate, em 3. · discuss::ío e re-
mettido á com missão de H e-
dacção. 
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()() I Auctoriznndo accor- E1n 15, c' oll'crccida c appro- Iniciado na Cama-
do com o ~=,overno vada a reda<;ção final sendo ra dos srs. Do-1010 I. • de setembro 

HllO 2 de setembro 

<la União sobre 11 n';•ss,\ mPsnHt remettido a putados. 
applicação que do- ~a ncção presidencial sob n. 
vo ser dada ús snb- 2j!J, 
venções e a n x ilios 
quo forem decreta-
dos pelo Con!.!rcsso 
Nacional, em virtn· 
de da reforma do Sanccionado 
ensino, 

Ld n. ti25 de ~7 <lo setembro 
de 1\JlO. 

70 Instituindo ~;o Esta- Etn ;l do setembro do l~llO Iniciado na Cama-
do o ensino 3grico- vae a imprimir-se para a or- ra dos srs. Dc-
b ambulante. dcm dos trabalhos. putados. 

Jí<:rn 5, e' approvado sem de-
bate, em 1. · discussão oro-
mettido Úi comrnissões do 
Finanças o Agricultura quo, 
obtendo mgcncia o ofl'ereco 
p~l\t ser subwettido ú 2. • 
discussão e fica sobro a :.\lesa 
para a ordem dos trabalhos 
sendo dispcma•las as forma-
lidades rPgimentucs a rcqvc-
rimento do sr. Pedro Matta 

Ean G, entrando em 2, • dis-
cnssüo o art. I.· o sr. Po-
drq l\Iatta fuudamenh\ c 
ofl'0rece o seguinte 

SVIJST!TUTIVO 

O Congresso Lfgislativo do 
Estado de Minas Goracs de-
creta : 

Art. 1. • Fica esta helccido no 
Estado, ~nhordinado á Se-
cretaria da Agricultura, o 
ensino gratuito da agricul-
tura raeional c a distribui-
ção gratuita do machinas 
agrícolas aos lavradores quo 
q uizerom su hstituir s ou s 
processos actuaes do tra · 
balho. 
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70 Instituindo no Esta- Art. 2. • O ensino gratuito Iniciado na Cama 
do o ensino ugrico- tla Agricultura racional ~crú ra dos srs. De 
la ambulante. ministrado !lOs lavradcrcs putados. 

l{lle o requererem por pra-
ticos de agricultura, conlra-
ctados no paiz ou 110 extran-
geiro, conll~cedort·s da me-
chame 1 vgl'icolct e peritos 
no marwjo dos instrunwntos 
agrado~. 

Art. a.· A concessiio gratuita 
de machinas agrícolas e o 
rnsino a que se refere o art. 
2. · t](•sta lei só scJ ão feitos 
aos l<tvrarlor(s que pJssui· 
J'l'lll 1cnenos a]JlO! para a 
agr·iculwra racional franca-
mente inigu vc1s. 

Art. 4. • Ficam rr~tahf'lPc'rlos 
os tlntigos UI:.llnctu.s '~c en-
getJlJ<nfa. dividieo o E:statlo 
em 15 circunlscr!p<;ões com 
fedo nas ciuades ttuo mais 
COiiVPilÍPnte f<Jl'Clll, a jUIZO 
uo gonrr.o. 

Art .. ti.· A os Pngrn hriros 1!0 
Estado, ll!H'm oos ~erviço• 
quo actualmemo dcsem-
JHl nham, serão cont'13ridas 
JJülo governo at ll'i bui-
ções para a flscalbaçào dos 
serviços cre l dos na pr•Jscntc 
lci,conpelindo lhes especial-
mente: 

a) Visitar as fazendas bene-
ficiadas em sua zona pelo 
ensino da 11gricultura racio· 
nal ao mPnos trc•s vt·Z• s no 
armo, manuando á Sceret~
ria da Agricultura relato-
rios parciucs do ea1la visita 
c um rclatorio annual cou' 
inl'om.açfH's minuciosas KO-
hrc os tmhal!tos dos mestres 
de a"t·iculful'a o Pslatlo dos 
serviÇos " re,;lliudo das co-
lheitas, a acccita~·iio •lOs pro· 
cPssos raeionat~s pr~los lavra~ 
dort•s e tudo lllbls quo jul· 
gurem convenicn t.:J. 



-r--~~--~ 

Dab 

l'l!O 

"' o .... 
<!) s :::: z 

-182-

Assumpto Andamento Observações 

70 rnstituindo no Esta- Art. G. · Ficam crrado:1 dois Iniciado na Cama-
do o ensino Dgri- premios, nm dr~ lO:UU08íOOO, ra dos srs, nc-
coh nmlm!antc. outro ele fí:ooo.;;uoo, para os J,utados. 

dois cngeulteir()s quo u·ais 
se distinguirem, em cada 
quatricnnio p r c si dcncial, 
pelo interesse o dedicaçito 
revelados uo desempenho 
das funcç<1cs quo lhes siTo 
attribnidas nesta lei, em 
cuja zotm maior ir;crcmento 

• for dado a transfornwçito do 
trabalho ~gricola. 

§ l. • Os prcmios de que trata 

\ 
o J:resente artigo scl'ilO con-
feridos mediante parecer de 

1 uma commisoão composta 
dos dircctores da Secreta-
ria de Agricultura, presidi-
da pelo respectivo 0ccrcta-
rio. 

§ 2. • O parecer será baseado 
nos relato rios dos engenhei-
ros e em outras fontes de 
informa\~fío c será suhrnetti-
do a approvação do presi-
dente do Estado. 

Art. 7. · Fica o governo au· 
ctorizado a despender an-
nualmentc ate' 200:000$00::1 
com cs serviços creados 
ncsttt lei. 

Art. 8. · Ficam revogados o 
li 2 .• ' n. xxxrr da lei n. 510, 
de 22 do setembro de 100(), na 
parte concernente a subven-
ção ús fazendas particulares 
e mais disposições em con~ 
1rario. 
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Instiltunrlo no E,L<-1~;_,1,1 d,, s ·-s,-,_,.,, G ,1,. ~01• 111-! In;, J,\llü Jra Cama-
do'' ensinO <tgríc'•- ], "rio E)lu-l'. ~l:tll.t ~Ja- 1 '" r!cs "'~- llr-
J,\ ,,mbula•lfe- <lr.ttlt•.- n.,m<'::. Flttt<'. --~ pttlttdl'. 

!\trtl(';s t'(1t>lho -Jos ), (]1 n-
ç~.ll'r>s -- At,ü~·o llut1:1. ·-
l:ocil.t L:t~O t - I) Y"'r ''·I 
~~ 11:r.:\r\ ,\ n1 O'll ) :\I 1111 il". 
- tllkir-O tlO lJlJ\'··lr<r. --
i':llllO Mr!l!o.- I ü\' ll lu Lli-
fH\fL·- Fel'l·eira i\~\-~·~'.-\'. 
~J. ,\[,_·11·> F'"''l'''• - .-; \'í~u.
na.- C.<tllillo ri, llrilo. -
An·onio C' r los -P. llrnm-
''" It<l. · C rrH'lío r~e ~lel:o. 
--L')O pd·.lo C' o rrea. 

L m~smo sr•l,l!Or cnvi ú ~lc~a 
O SCfllill1ü 

l.tcqn~iro qne voltem úc; com-
tuissões de AgrJCill tnra o 
Fmanças o projecto n. 'jl) 
da Canmra. c o substituti-
vo ao mesmo apresentado. 

Sala das sessões! G de setembro 
de 1910.-Pearo Matta Ma-
chado. 

E' apoiado e posto em discus-
são que so cnc(!rra sem de-
bate. 

Procedendo-se á votação do 
requerimento c' o mesmo 
approvado, ~endo o projecto 
c o substutivo rcmettidas 
ás comruissõcs de l<'inanças 
c de Agricultura. 

'Enl 10, e' 0ff0rccido par a 
continuar a 2." discussão e 
Jica sobre á mesa. para. en-
trar na. ordem do dia da 
sesoão seguinte sendo dis-
pensada3 as formalid:\des re-
gimcntaes a requerimento 
do sr. Antonio Carlos. 
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lDJO 2 :te ~etembro 70 Instituindo no Esta · I!:Rn 12, conHnúa a 2.• dis . Iniciado na Cama-
do o ensino agrico cussão. r a dos srs. de-
la ambulante. putados. 

Entra em discussão o art. ].• 
do projccto conjunctamcntc 
com o snbstutivo ao mesmo 
otlerecido pelas commissões 
reunidas do Finanças e Agri-
cultura. 

O sr. Antonio Carlos funda-
menta e ofrerecc as seguin-
tes ' ' 

E3IE:\DAS 

1.• 

Ao art. 1 o. 

Onde se lê- distrilmicão--di-
ga-sc-vcnda a praso c z!elo 
preço do custo. 

2.· 

Ao art. 3. · Snpprima-se a pa-
lavra-gmtuila. 

I 3.· 

Aos arts. ·!.·,·5.·/G.· o 7.· sub_! 
stituam-sc pelo seguinte: 

«Ü governo a seu juizo, pode-
rá encarregar os engor.hoi-
ros do Estado do serviço de 
inspccção agrícola, dividiu-
do em zonas, si o entendtr 
o tcrritorio do Estado. ' 

Sala das scsõcs, 12 de ontu-
bro do lDlO,-A Carlos.» 
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ln~tituindo no F~ ta- Sito apoiadas e postas conjun- Iniciado na Cama 
do o ensino agrieo- ctamcntc em discussão. ra dos srs. De 
la ambulante. putados, 

~ão havendo mais quem peça 
a palavra, en<:crra-se a dis-
cusstlo. 

Proce<lend<J-so á votação, c' 
approvado o substitutivo 
com as emendas oll'ereciuas 
pelo sr. Antonio Carlos, fi-
cando prpjudicado o art. 
1. · do projccto, 

Os arts. 2 ·, 3. ·, ·!. ·, 5.·, 
(j. · e í. · ~à o sur..:ccssivarnen~ 
lC llJ•[>l'OYado.-> sem debate. 

A<loptado em ~." p:ua passar 
;\ 3.• discus:::ão, \'ao o pro-
jPcto c<;m as emendas uppro .. 
vadas as comrmssões r·euni-
das de Finanças e Agrielll-
tnra, 

Pende de parecer das com-
missües ronnidas de Finan-
ças c Agrieultura, 

Perdoando aos rous Ent 3 de setembro de HllO Iniciado na Cama, 
Francis,:o .lt·sr'' de vao á imprimir-se para cn- ra dos srs Do~ 
Araujo o St·cnndi- trar para a ordem dos tra- putados. ' 
no Antonio tl" ul:- balllos. 
v eira o resto das 
penas que tlJI·~ fo-
ram imposü1s po•· 
erime de reop•rn,;a- JEan 5, c11tra r·m 1.• discussão 
lJilidadc. <pw encerra·SI) sem debate 

c procedendo-se ú votação, 
em escrutinio secreto, silo 
recolhidas 15 ccdulas c e' 
approvadG por egual nume-
ro de votos c remettido á. 
commis,ilo de .Just'ça e Le-
gisLição. 
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1(110 2 de setembro 71 Perdoando aos rcu s En1 9, e' oíferecido para ser Iniciado na l;ama 
Francisco Jose' d e submettido á 2. • discussão r a dos srs. de 
Araujo e Secundi- acompanhado do seguinte pntados. 
no Antonio de Oli-
veira o resto das 
penas que lhe• fo-
ram impostas por 
crime do rosponsa-

1'.\REGEH 

bilidado. A Commissão do .Justiça e Lo-
gislação, tendo examinado 
o projecto n. 71, que por-
dôa o rou Francisco Jose' de 
Araujo, ex-carcereiro da 
cadeia de Itapecerica, do 
resto da· pena de sete mczcs 
de prisão, quo lhe foi im-
posta por sentença J.elo cri-
me de rcsponsahili ade, por 
fuga do sentenciado João 
Paulo dos Santos, c' de pa-
recer ~e o mesmo projecto 
seja lll mettido á tegunda 
discussão (projccto n. 110). 

'l'ratando-so porem, no arti-
go segundo do referido frro-
jecto, do perdão solici ado 
pelo reu Secundino Antonio 
do Oliveira, por crime do 
peculato, art. 221 do mcs-
mo Codigo, em que foi con-
dcmnado por sentença do 
juiz de direito da comarca 
de Carangola, á pena de dois 
anno,q e quinze dias de pri-
são, sentença datada de 20 
de julho de 1009, parece á 
mesma commissão quo as 
duas solicitações de indulto 
devem fazer objecto de pro-
posições distinctas para, no 
caso de serem approvadas 
ambas, subirem á sancção 
constituindo projectos dis-
tinctos, a que devem acom-
panhar o~ respectivos doeu-
mentos para S(>rem vistos 
pelo Presidente do Estado, f. o r occasião de exereer sua 
acuidade do sancção. 

A commissão, poia, requer 
a spparação dos respectivos 
processos de indulto para, 
em ~egunda c!iscussão o vo-
tação, constituírem propO· 
siçõcs distinctas, 
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l\)10 2 ele setembro 71 Perdoando aos reus S ala das commissões, do Sena- I niciado na Cama-Francisco Jose' de do Mineiro, !l de setembro ra, dos srs. De· Araujo e Seccundi- de 1910,-V, M. de l\Iello putados. no Antonio de Oli- Franco.-Antonio Martins veira o rosto das -Camilo do Brito. 
penas que lhes fo-
ram impostas por 

•'ica sobro á mesa para entrar crime do responsa- I 
hilidade. na ordem dos trabalhos sen-

do dispensadas as formali-
dades a re~erimento do 
sr. Leopoldo orrêa, 

1..:n1 10, entra em ! . • discus-
são por artigos successivos. 

O art. 1." e' approvado, sem 
debate, em escrutínio secre-
to, por 16 votos1 numero es-
te e~;ual ao das cedulas rc-
colhidas, 

O art. 2. · o' tambem approva-
vado som debate, em escru-
tlnio secreto, por 15 votos 
contra um. 

O art. 3 • e' tambom appro-
vado sem debato. 

Adaptado em 2. • para passar 
á 3.• discussão, fica sobre á 
me•a para a ordem dos 
trabalhos da sessão seguiu-
to, 1endo para esse flm dis-
pensado o interstício re-
gimental,·a requerimento do 
sr. Leopoldo Corrêa. 

E1n 12, entra em 3,• discus-
são quo so encerra sem de-
bato o procedendo-se a v o-
tação, em oscru tini o secreto, 
são recolhidos 16 cod ulas o 
e' approvado por egual nu-
mero de votos, c, depois do 
adaptado em 3,• discus~fto, 
remettido á Commissão de 
Redacção que, obtendo ur-
gencia, ofl'erece e e' appro-
vada a redacção 1inal, em 
duas proposições distinctas. 
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71 Perdoando aos reus Htn r:l, e' remcttido á san· Iniciado na Cama 
Francisco Jose' de cção presidencial sob ns, ra dos srs. De 
Araujo e Secundi- 2:J7 c 2:i~. putados. 
no Antonio de Oli· 
veira o resto das 
penas que lhes, fo-
ram impostas por . 
crime de responsa- Sanccwnado 
bilidade, 

Leis r1s. 522 o 523 do 1:3 de 
setembro de iülü. 

72 Auetorizando paga- l~ua 5 d_e se_tor_nbro do UHO Iniciado na Cama· 
monto de custas Yae a !mprHT.Ir-so para en· ra dos srs D•'-
a os funccionarios trar na o,dem dos traba- putados ' · 
do fôro da Coroar- lhos, · • 
ca de llaependy. 

Fua \J o' approvado, sem do-
bate, em J•, discussão ore· 
metlido a commissilo do Fl-
nau.;as. 

Ern U, e' o1!erecido para ser 
submettirlo á 2.• discussão 
e fica sobre a Mesn para en-
trar na ordem do dia da 
sessão seguinte, senrlo para 
esse flm ilispensadas a~ for· 
malidades regimontaes are-
querimento do sr, Antonio 
Carlos. 

Eu• 15, e' approvado, sem 
debate em 2. • discussão. 

:\'ão tendo sofl'rido alteração 
alguma fica sobre a Mesa 
JilÚa entrar na ordem dos 
trabalhos depois de lindo o 
interstiscio regimental. 

En1 17, entrando em 3.• dis-
cussão o sr. Cornelio de Mel-
lo, por parto da commissão 
de Ite•Jucrirnentos de Par-
tes oflercce a 1eguinto 
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Audorizando pag·a-
m,mto de custas 
a os funcc10narios 

DIE1\ll.\ lniciado na Cama-

do fôro da Comar-
ca do Baependy. Accrcficentc-se onde convier : 

Artigo ... Jlica o governo au-
etorizado a concedPr ao con-
tador, P• ri ido r e di~tribuidor 
da comar~a de Alt't•nus, .José 
Dias Barroso, dms annos de 
licenç<t para tratar ·de ne-
gocio~. 

Sala <las commiss·ie~., li ue 
agosto ue 1\J:O.-Coriwllo de 
Mello.-:\uno Mello. 

I<;stanrlo r p •iada, f'nira con-
junctameue eut diseuss!lo 
que e cncerradb sem debate. 

Procpdendo-sA ú vot2 çiío da 
emenda e' a mesllla app,·o-
vada e bem as.im o projeto 
quo, depois de adop1adó em 
terceira discussão, e' remet-
tido a commissilo do Heda-
cçil.o quo, obteuuo urgencia, 
o1Jerece e e' · approvada a 
rcJacç1lo fina 1 . sendo, n ·e~sa 
mesma data · devolvid o a 
Camara dos srs, üepu1ados 
acompanhado da st•guinte 

Accrcscentc-se onde <"OnYicr: 

Art ••• Fica o ç;ovcrno .doEs-
tado auctorizado a conco ler 
ao contador, parti lor c dis-
tribuidor da. con:arra (]cAl-
fenas, Jt se' Dias llarroso, 
dois annos de : liccn~:a para 
tratar de negocies. 

ra dos srs, Do-
putados, 
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Assumpto Andamento 
I 

Observações 

I 
I 

Iniciado na Cmn< Auctorizando pa~a - J~n1 21, e' remettido pela Ca-
monto de cus IJ s mara, á sancção prcsiden - ra dos srs. n 

l-
e-

a o s funccionario s cial, redigido d'ccordo com pntadoll. 
do fôro da Comar - a deliberação do Senado, 
ca de naependy. sob n. ·18. 

Sanccionado 

Lei n. 5·15 de 27 de setembro 
de 1910 

Orçando a receita c l~•n H de setembro de HJIO Iniciado na Cam:.. 
fixando despesa do fica sobre a Mesa para en- ra dos sr~. Il(' 
Estado para o exor- trar na ordem dos traha- putados. 
cicio de l!Jll, lho8, visto estar impresso c 

distribuído. 

En1 15, c' approvado sem de-
bate, em 1.• discussão e re-
mettido a commlssão de Fi-
nanças quo, obtendo urgen-
cia, o offerece para ser sub-
mettidc a 2. • discussilo. 

Fica sobre a Mesa para fazer 
parto da ordem do dia da 
sessão seguinte sendo dis-
pensadas as formalidades rc-
gimentacs a requerimento 
âo sr, Antonio Carlos. 

l~m 16, entra em 2.• discus-
são. 

Etn virtude de requerimento 
do sr. Antonio Carlos a 
discussão c votação faz-se 
por Capitulos. 
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Data 

1!11(1 13 de setembro 73 

Assumpto Andamento 

Orçando a r(>ceita JE1n di11~ussão o Capitulo 1.0 Iniciado na Cama-
fixando a desp0sa comprehensivo dos artigos ra dos Sl'3. De-
do Estado par;t o 1 a 13 dep)is de algumas putados. 
exereicio de 1\ltl. observações dos :Jrs. Camillo 

de Brito e Antonio Carlos 
Pncerra-se a discussão e pro-
eendo-se a votação c' o mes-
mo approvacto. 

l~tn discusão o Capitulo 2.o 
compr"hensivo dos artigos 
14 a lG o sr. Nuno Mello 
oflerccc a s(•guinto 

N. 1 

Ao art. 14, n, 31, lettra K: 

Accrescentc-s~ depois de San-
ta lUta ele Cassia -· e Aras· 
suahy- e emende-se a ru-
brica para 8:000$01JO, 

Sala das sesões, 16 de setem-
bro de 1910.-Nuno da Cu· 
nha Mello.-Olympio Mou-
rão,- Hoelta Lagõa.- Go-
mes Freire.- Camillo de 
Brito. 

Estando apoiada, entra eon-
junetamente em discussão, 

O sr Camillo de Brito envia 
á Mesa a seguinte 

N. 2 

Ao art. 14, § 2.o, n, I, let-
tra A: 



Data 

1()10 13 de sctmuhro 

- l<J2 -

Assumpto 

I Orcando a receita c fi 
:-.ando a desp:sa úO 
Estado par a o exer-
cício do lüll. 

Andamento 

Accesoonte-se dt'poi,; da pala-
vra Secretaria-mais .•..•.. 
1:200B000 antnEl•·s a cada 
um dos seguintes funcc:ona-
rios:-Contador da Secreta-
ria das Finanças e fiel do 
Thesoureiro o GOO,;;ooo an-
nuacs ao auxiliar do chefe 
ca Contabilidade, equipa-
rando-se seu vcncirnen to ao 
do guarda-livro.,, importan· 
cia~· quo se <nnexarüo aos 
vencimentos. 

Sala das se~sões, líi de setem-
bro de HilO. - Camillo de 
Brito. 

E' ap9iada e posta conjuncta-
men te em discus~ão. 

O sr. Riheiro c c Oliveira of-
ferece as seguintes 

E~!E~Il.\S 

N. :l 

Ao art. H, § l. '-', n. 15, Jct-
tra A: 

Onde se diz:-1.521 :221B50fJ, 
diga-se: -1. 521:221B'í00. 

N. ·1 

Ao mesmo art. o § n. lG. 
onde se diz:-:-IG:l.OO. :j:O'JO, 
diga-sc:-20!l:2lo;;;ouo. 

Sala das sessiícs, 16 de setem-
bro de W!IJ. - IUiwiro ele 
Oliveira. 

Observações 

Iniciado na Cama. 
ra dos srs. De· 
plltados. 
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HJlO 13 de setembro 73 Orçando a receita e São apoiadas e .posb.s :conj un · Iniciado na Cama fixando a despesa ctamente orn:discussão. ra dos srs. De, do Estado para •o putados. exercício de 11911 

o sr, Gomes i Freire funda-
menta o otfcrece a seguinte 

EMENDA 

N. 5 

Ao art. 14, n 31-lottra A, 
depois do Dello Horizonte:-
2:000$000, ao Pavilhã:) de 
Tuberculosos:do Hospital do 
Caridade do Marianna. 

Sala das sessões, 16 de setem-
bro de 1910.- Gomos Freire. 
-Ferreira Alves .-,Ribeiro 
do Oliveira. 

; 

Estando apoiada, entra con-
junctamente em discuss1to, 

Não havendo mais quem poça 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão, 

-
Procedendo-se . a votação, c' 

approvado o capitulo 2.o 
com todas as emendas ao mesmo oflerecidas. 

Entra em discussão o :capitulo 
3.0, comprohonsivo (los arts. 
17 a 56, 

. 
O sr. Camillo : do Brito offe-rece a seguinte 

s. s.-25 



Data 

l!Jl/J I:J de ~etembro 

194 

2 Assun1pto 

"' s 
;::l z 

i3 Orçando a receita c 
fixando a desposa 
do Estado para o 
oxercicio do l!Jll. 

Andamento 

N, 1 

Um credito de quinze contos 
do réis para auxilio ao ma-
estro Manoel .Joaquim de 
l\Iacedo, compositor da ope-
ra-Tiradentea. 

Sala das sessões, 16 de setem-
bro de l!JlO. - Canüllo de 
Brito. 

E' apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão. 

O sr. Leopoldo Corre a funda-
montale_offerece a seguinte. 

N, 2 

Art •. ; Seriio extensivos aos 
escrivães do juizo de paz 
da~ sédes dos termos anno-
xos, as disposições do art. 
3,0 da lei n. 251, de 10 de 
julho Jo 18!J!J. 

Sala das sessões, 16 de setem-
bro de 1910.-Leopoldo Cor-
rea, 

E' apoiada e posta conjuncta-
mento em discussão. 

O sr. Camillo de Brito funda-
menta o oll"ercce a seguinte 

Ohservações 

Iniciado na Cama-
ra dos st·s.. De-
putados. 
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.tr:~·umpto Andamento Ohserva.;ões 

oryando a receita e KIIENI>A Iniciado na Cama.-
t xando a despesa ra dos srs, De-
do Estado para o :-;, 3 putados. 
exercício de 1911. 

Os escrivães do crime das co-
marcas de 3, • ontrancia per-
coborão mensalmente por 
conta de suas custas a quan-
tia de 200$000. 

Sala das sessões, 16 do sotem-
bro de HllO.-Camillo do 
I3rito.-Fcrreira Alves, 

E' apoiada. c posta conjuncta-
mente em discussão. 

O sr. lUbeiro de Oliveira ofl'e-
roce a seguinte 

EMENDA 

N, ·1 

Ao art. 40:-Em vez de pode-
rão ser- diga-se- serão equi-
parados otc,-o mais como 
no artigo. 

Sala das sessões, 16 de setem-
bro de UHO.-Ribeiro de Oli-
v eira. 

E' apoiada e posta conjuncta-
. mente em discussão. 

O sr. Gaspar Lopes fundamen-
ta c oflerece a seguinte 

E)JENDA 

N, 5 

Fica o governo auctorizado a 
desapropriar a ponto sobre 
o rio Cabo Verde, no distri-
cto de Alfenas, de proprie-
dade de Horta & Prado, 
aflm de destinai-a ao transi-
to na estrada do Estado en-
tre Alfenas, Carmo do Rio 

i 
Claro, Santa lUta de Cassia 
e Passos, 
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1910· 13 de:·setembro 73 Orçando a receita c Sala. das sessões, 16 de setem- Iniciado na Cama· 

fixando a despesa bro de. 1!!10.-Gaspar Lopes. ra dos srs. De 
do Estado para. o -Camillo do llrito.-Nuno putados. 
cxcrcicio de lllll. Mello. 

Estando apoiada; cn tra, con-
junctamcntc em discussão. 

' O sr. Gomes Freire fundamen-
ta c oflerecc a seguiu te 

I 
E~IEND.\ 

N. 6' 

Ao art. 18: 

A despender ate' a quantia de 
·10:000$000 para occorrer ás 
despesas com a installação 
do setimo Congresso Brasi-
leiro de Medicina e Cirurgia 

I 
a reunir-se nesta Capital, 
no proximo anno vindouro. 

I 

- Sala das ses~ões, 16 de setem-
bro de 1!!10.-Gomes Freire. 
-Ferreira Alves.-Ribeiro 
de Oliveira. 

I Estando apoiada, entra: eon-
junctamento em discussão. 

I o Mello Franco funda-; sr. 
monta o otforece a seguinte 

' E~IENDA 

I 
No 7 

E' o governo auctorizado a 
rPstabolecer na disponibili-
dado de quo gosava o pro-
fessor vitalício da Escola. 

: Normal de S. J.oilo d'El-Rci, 
; major Jose' Olympio de 

Oliveira. 
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Assumpto Andamento Observações 

Orçando a r~ceila. e Sala dasi sestões, 16 d2 selem- I nicimlo 1m Cama 
lixando a despesa bro de l!HO.-V. M •. u4)Mel- ra dos ST:'!. D(l 
do Estado para o lo Franco. pulados' 
exercido de l!lH. 

l!:slando apoiad:J, entra con-
junctamento em discussão. 

Depois de algumas consiilerlt-
ções do sr. Antonio; Carlos, 
encerra-se a, discms:1o fl 
procedendo-se a votaçJo e' 
approvado o C:.pituliJ e bem 
a, sim as emendas. 

O sr. Antonio ' 1\lartib:,>, ob-
tendo a I>Jb,·ra, pede se 
consi;:me na acta que abste-
ve-so de tomar parte na vo· 
tação do cap~tulo ~l· 

Adaptado em 2. • para passar 
a 3. • discms!lo. vao com as. 
emendas, a pprovadas, a com· 
missão do Fibançasi(Juc, ob-
tendo urgeneia. o .offcrcco 
para ser submettido a 3. • 
discmsão. 

Fica sobre al'llesa par;t entrar 
na ordem do1 dia da· sessão 
seguinte sendo dispunsaoaas 
formalidades! regimemacs a 
roqnorim<·nto 
Ilio Carlos. 

do sr. 1\nto-

E1n 17, entrando em 3." ois-
cmsão o sr •. üasp<~r LOI}es, 
justifica o onerecc a se-
guinte 
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"' Assumpto Andamento Observaçocs 
Data o .... 
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l!JIO I:l de setembro /:3 Orçando a receita e E)!ENJU Iniciado na Cama-
fixando a desposa ra dos l!lrs. Do-
do Estado para o putados. 
oxorcicio do Hlll. N, 1 

(Substitutiva da de n. 10/ 

Fica doado já o governo au-
ctorizado a entrar em accor-
do com os propriotarios da 
ponto sobro o rio Cabo Ver-
do, no districto do Alfonas 
de forma a ficar a me~ma 
entregue a servidil:o puhlica. 

Sala das sessões, 17 de setem-
bro de 1010. -Gaspar Lo-
pes. 

E' apoiada e posta conjuneta-
mente em dieussão. 

O sr. Gomes Freire, justifica 
e offerece a seguinte 

E)JE;>;DA 

N. 2 

Ao § 3. • do art. 18 -Suppri-
mam-se as palavras-manti-
da a disposição etc., ate' o 
fim e accresccntc-se:-scndo 
de 400$000 mensaes os vcn-
cimentos do auxiliar ti tu-
lado da redacção . 

. , 
Sala das commissõcs, 17 de se-

tembro de 1910. - Gomes 
Freire. 

E' apoiada e posta conjuncta-
mente em discuss1!o, 

O sr. Ribeiro de Oliveira fun-
da menta e offerece:a se-
guinte 
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l ~) l (I 1 :J de setembro -·· Or1;ando a reccila e E.\!E:'(JJ.\ rniciado na Cama I•> 

1ixando a despesa r a dos srs, lle do I<;stado para o 
putado~. exercício do 1\Jll, N. " ,, 

Ficam equiparados os venci-
mentos do direetor da Se-
cretaria da Agrieultura aos 
do dircctor de IIygiene. 

Sala das sessões, 17 r! e se tem-
bro do 1\JlO.-Ribciro do 
Oliveira. 

E' apoiada e p)sta conjuncta-
mente em à1scussão. 

O sr. Gomes Freire justifica 
e envia a Mesa a seguinte 

EMENDA 

N 4 

Accrescento seo nde convier: 

E' creada na Escola de Phar-
macia uma offlcina de con-
servação remonta do ma-
teria! technico, que ficará 
a cargo de um conservador 
com os vencimentos an-
nuaes de 2:400$000, 

Sala das sessiJes, H de setem-
bro do 1910.-Gomes Freire. 
-Rocha Lagoa. 

E' ap')iada o posta conjuncta-
mente em discussão. 

O sr. Antonio Martins justi-
fica e offercce a seguinte 
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Data 

1\JlO 3l de setembro 

. 

~ .Assumpto 
"' s :::: z 

68 Orçando a receita c 
fixando a despesa 
do Estado p~ra o 
exercício de 19Il. 

Andamento 

N, 5 

OCfereço como cmrnda audi-
tiva ao projocto n. <:lo de 
n. 75, da c~mara, que 3]1• 
prova as contas da 1reccita 
c despes1~ do Ifstado J·pfe-
rente ao exereicio de 1[!0:!. 
-pua que, s.endo appro\'a-
do, srja destacada para ser 
remcttido á suncçilo. I 

Saht uM ~cssõcs, 17 do se-
tembro de H)!O.- A. Mar-
tins. 

E' apoi:lda c rosta conjuncta, 
mente em dh:icus~ão. 

O sr. Gaspar Lopes ft:nda-
mcnta e otfereco a seguinte 

n, G 

Fica o governo. auclorizado a 
pagar uma das gratificações 
não pagtt ao llil>liotecario 
do Tribunal , da Helação e 
escrivão de remoções de 
magistrados a partir:da dat. 
dos decrs. n. 1 63G art 
3<J\J c n. 1.631! art. 20 de 
1903, dea~cordocom o art. 
7. • f:i l. • n, XI, ultima parte 
da lei n, 510 do auno pas• 
sado. 

Sala elas sessões, 17 de ~ctrm
bro de l!HO. ·- GasJ!ar L1-
pes. 

E' apoiada c posta cotljuncla· 
mente em dil!cms:lQ, 

Observações 

fniciauo na Cama-
ra dos srs. De· 
putadc 3, 
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Data Assnmpto Andamento ühscrvaç•jos 

I 
~~=~~~-----------------------------------------------------------------

HJlO 13 tio setembro 

s. s.-2G 

7.3 Orçando a receita e O sr. Antonio Carlos ftmda- Ini.ciatlo na Cama. 
fixando a despesa menta e oflere<~<) por parte ra dos srs. De 
do Estado para o da CommiBs;l.o do Finanças putados. 
cxereício de 11\lll. <1s segnintes 

Capitulo l. • 

N. 7 

Ao art. l. · onde se lô-
:z~U\Jt): 185$;!\JG. lein.-se .• , ... 
23. 271i: I 85::!;\J~G. 

N. 8 

Ao mesmo art. § 1.·, lettra 
a n. 11, onde se lê .. , .. 
1. 700:00ilSOOO, lcia-so ..... . 
1.500:000$~)00. 

N. U 

Aos mesmos artigos c para-
graplto o lcttra n, 12 onde 
se lê ·113:000iüOO, ieia-se 
3()3:000$000. 

: N. 10· 

N<1 somma final onde se lê 
23..1<J6: L85B;J;JG leia-se,., ... , 
23:27G: 185SGGG. 

N. 11 

Ao art. 8.;,supprimam-so as 
palavras:dosde jú; e accre-
scente-se, no ilnal, e serão 
al'l·c~aclados do 1 mesmo 1no-
do: · 



Data 

lülO 13 de setembro 73 
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Assumpto Andamento Observaçõe> 

I 
Orçando a receita e ~. 12 lrnidado n<l Carnu-

Jixando a despesa I ra dos srs. Jlc-
do Estado para o pu tadM. 
exercício de 1911, 

Ao art. 12, suhstitu-sc pelo 
sclíuinte: Os favores co.nce-
diaos pela lei n. .Jij,; lk 1! 
de setembro de l!J/17, quo 
ficam extensivos ao touci-
nho preparado e acondicio-
nado em barris o os oleos 
em geral, vigorar<10 pelo 
prazo de dois armos. 

N. 13 

Emenda additiva, onde con-
vier: 

Art... São isentas do im-
posto de exportaçilo as te-
lhas fabricadas o o cimento 
e amiantho. 

Capitulo 2. • 

N. U 

Ao art. H, onde ~e lo .• 
23 83l::l5!$!78, leia-se ..•.• 
23. 26G:591:f.;t78. 

N 15 

Ao mesmo artigo, § I.·, n. 
1, inscreva-se Iottra u, sub-
sidio ao vice-presidente, 
12:000$000, subatituindo-se 
pelas lettras c, d o e as das 
rubricas quo :'tquellu. vão 
seguir. 

N, 16 

Ao mesmo artigo o paragra· 
pho, n 2, lottra a on !o se 
11~ li3:080$000, leia-se ..... . 
ltll:O~O.~OOO, supp1·ímindo-se 
as palam·as inclusivé as al-
teraçDes da lei n. 510 de 
1010. 



~· 
I 

]!)10 

Data 

J;J de setembro 

"' o .... 
o 
8 ::s z 

-203-

Assumpto 

Orçanlb a receita c 
fixando a despesa 
do gstado para o 
exerPicio de 1\Jll. 

Andamento Obsorvaçücs 

N. 17 Iniciado na Cama. 

~Iodi!lque-se a somma flnal 
do ~ 1.· para 10.905:151$-i/.~. 

N. 18 

Ao art. 1-J, s 2.· n. ·l onde se 
lê gratiflcaç'io, leia-se por· 
contagem. 

~. 19 

Ao mesmo artigo o paragra-
pho da somma final, onde 
ostú 9.5!7:183$000, leia-se 
9.1G7:1N:J$fi1JO. 

N. 20 

Ao mesmo artigo, § :3. · n. U, 
onde se lê 2. 200:000$000, 
leh-sc 1. 900:000$000. 

N. 21 

Ao mesmo artigo, paragrapho 
o numero, na wmma flnal, 
onde se lo 3AD·i:2G0$0il0, leia-
se 3.1D1:260$000 modifican-
do-se a somma total para 
23. 205:5D1$178. 

N. 22 

Capitulo 3. · 

Art. lB, § 4.·-Supr;rimam-sc 
as palavras novo e oppo;·. 
tuno. 

ra dos srs, De. 
pulados. 



Data 

l()Jú 13 de setembro 73 

-204-

Assumpto 

Orçando a receita c 
fixando a despesa 
do Estado 'para o 
exercício 1 de HHl. 

Andamento OhscrvaçiJcs 

N. :!3. J IIuiciado na Cama-
ra rJos sr3, De-
putados, 

Ao mesmo artigo,§ 5,·- Sup-
pl'ima-se a palavraMtovo. 

N. 21 

Ao mesmo artigo,§ G. ·, sub-
stitua-se pelo seguinte: A 
rever o regularrwnto de in-
strucção primari<t o normal 
do Eatado, ampliando as at-
tribuições flscalizadvras dos 
promotores de justiça, me-
diante rctribuiçclo, podendo 
crear a caixa escolar, o a 
reor{!anizar o serviço do in-
spccção tochnictt por forma 
a rcd uzir despesas. 

N. 25 

Ao art. 10, lettm d, suppri-
ma-so. 

Ao mesmo artigo accrc-
sccnte-sc Jcttra , • O cre-
dito de ·1:85G:i;OOO para pa-
gamento do diarias ao en-
genheiro Clarindo Burnier 
Pessoa do Mello desde 1. · de 
fevereiro do l!JO::l a te' 31 
de agosto do lü!O,corrondo 
a d<'spcsa por ohra• publi-
cas. 

N. 2G 

i\O mesmo art. 10, lcttra i, 
nccrcscon te-se, JlCh! ·ve'I·I.Ja 
1le ou r as Jl!!ulicas, 

Ao mesmo artigo, Jettra g, 
accrcsccntc-so, l'In ~eguida 
ú p:1Iavra-arUitl'lrgem-ou 
rer;ulando por acconlo di-
recto. 
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Assumpto Andamento 

Orçm<lo a recoiht <' N. :27 
lixando a despesa 
do ~stado para o 
<'xereicio do 1011. Ao art. 22 § I.· aceresccnte-

se, feita a despesa pela ver-
ba do art. 11, § :l.·, n. ll. 

N. 28 

Ao art .. 28-Substittn\-sc pelo 
seguin1(1: E' :n1ctorizado o 
governo a entrar PlH accor~ 
do com o dr. Carlos Pereira 
de S<i. Fortes sohre. a roncos-
são da E. de F. do Turvo a 
Prados, eonstanto dos cón-
tractos 1\rmados em lG de 
fevereiro <lo lH!12 em 1<::1 :de 
dezembro do 1<3~5, 

N, 2\J 

Ao art. 21, onde se lê 2.· of-
íicial, leia-se a,nan ueJ·1se: 

N. 30 

Ao art. n, onde se Jê sauJra-
zer, leia-se a satis(ilze1·. i 

i ' 
I 

N. 31 ' I i 
: 

i 
Ao art. :?8, onde se: Jô enchr-

regarem leia se euC.!i'l'edm· 

N. 32 

I i 
I 
I 

! 

Aos ~rts. 33, 3-1 e §~ c 35, svp-
pnmam-se. ' 

Ohsorvaçiles 

Iniciado na C:11na 
ra dos srs. llc 
putados. 
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I !!lo I:l de setcmhro 7'' Orçando a receita e ~- 3!l Iniciado na Cama-·) 

fixando a despesa ra dos srs, De-
do Estado p:tra o putados. 
cxcrcicio de HJll. 

Ao art. 3G, onde se lc 
te leia-se ·"1etade. 

4." par-

N. !H 

Ao art. 39, in-flne, accrcscen-
te-se, reorganizando-as c 
prevendo sobre a substitui-
ção. dos respectivos funccio-
narws, 

N. 35 

Aos arts. 40, 4l o 42, suppri-
mam-se. 

N, 3() 

Ao Ht, W.-Supprima-so. 

AJJ!JITIVOS 

N. 37 

·' 
Art ..• A disposiçilO da lei n. 

510 de 22 do setembro de 
l!JOO, art. Iü, aproveita aos 
funccionarios a quo se refc-
r~,. ~!tcjam ou nlio em ex e r-
CICIO, e aos successorcs, por 
titulo uni versa I ou singu-
lar, 



lla1a 

!VI O l.l de selem bro 

-207-

Assump1o 

7:3 Orçando a n·ccita e 
fixando a <i<'spesa 
do Estado para o 
exercício de 1\lll. 

Andamento 

N: 38 

Art .•• Fica Institui lo o pre-
mio de fiO contos d~ réts 
para cada uma das tres fa-
bricas d<· hanl1a de pr)rco 
que c<'n' o capit<~l n.ininH' 
df\ quinhentos contos <k 
rCi~, 'Ol'Clll ftttldHtlus for, 
cor·rcsponilen~ia " tn•s •'a 
Yarins zona~ en1 quo se di-
vido o l!;stado. Os premio~ 
EO serão concedidos seis me-
zes 8 pós o fnncf'ionamento 
das mesm; s fabric:1s. 

N. 30 

Art. r~· anctr r:1adn o go-
votno a <·ntrtlr (~rn Hcrol·l(! 
co"' o cirlad;lo .Jo:io :\'<'1•0-
mecc'lo Jt,!Jeiro Uroini 1 ar;1 
o fltn de liquicl"t' o dirC'il< 
que IJ,e foi recr.rdtceid<J ''" 
sent .. nça do poder jndicb. 
rio, ;, h rindo p1ra esse ~ rn < 
necessari o credito. 

N. 41) 

A' emenda n. 12, approvada 
em 2:•, accre~centc-se ao 
final- som dir('ito a quaes-
quer vencimentos quanto a0 
tempo ern que a disponi hili-
dado não prevaleceu. 

N. H 

E' auotorizado o governo a 
l·ntrar em accordo com Joã0 
Antonio de Amorim por por-
das o rlamnos veri(lcadas a 
proposito do desmorona· 
monto da. cadeia do Pal-
myra. 

Obs(·rvaçõos 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
put11Jos. 



Data 

:li) \ !3 de setembro I 7:3 

I 
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Assumpto 

! ürcnldo a receita e 
\ Jixundo a despesa 

do Estado l'an ú 
exercício de lUll. 

AnJumcnto 

N. U 

Aríigv . , As a!.i.J"ílnliçiJe" qne 
o urt, 3.· ch lei 11. -1!•5, de 
11 de se tem ln·'l do l ~'W con-
cede ao.'l prornolores de jns-
iiça, reverter" uo:-; t'Jllecto-
rcs, Ira qualid<Hlo de aç;en-
tcs íiscaes dus in te r ·'s"s f!-
IJttneeiros do p;,1a•Jo o ex--
duidos uo q nud r o dús u n-
xiliar<'s da jmtiça, curdi-
llU<l!Hlo em VÍ~'OJ.'. sulvn n-~ 
1a restrirç1\o, "'n a'rt. 2~U da 
!oi n. :n;.;, do l~iJ:l. 

N. -13 

E' a ucíorizado o güYC'rr:o a 
restituir uo Theso11reiro da 
Itccehcdoria do I\Iinar', no 
Hio do Janeiro, os qnanli<tsl 
cc.m quo indemlli70U o !(si a-
do por motivo do rccolJi-
mento do notas fals~s. 

N. 4! 

Separem-se as uispooições <l<> 
carkcler permanente para 
eonsti tu irem p r o p usi\·üc.s 
dill'orentel'. 

Sala das com missões, 17 de se-
tembro do lUlO. - Antouio 
Carla~.- Lovindo L<·p~s.
lUheiro de Olive~r<t. 

Estando apoiadas, en f.ram con-
junc1a:I;onte em di~cussfHl, 
que é encerrada <eJrn mais 
uchatc. 

Observaçíles 

[r.iciado na Cama 
ra do~ srs. Il'J 
lJIÜUU08, 
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nata "' Assumpto o Andamento Observações .. 
<:> (!) 

1':1 s 
~ 

::I z 

1910 13 de setembro 73 Orçando a receita e Procedendo-se á. votação das Iniciado na Cama· fixando a despesa emendas são todas approva- r a dos srs. De· do Estado para o das e bem assim o projecto putados. exercicio de 1\lll, que, depois de adaptado em 
terceira discussão é remet-
tido á commi!são de reda-
cçll.O. 

o sr. Antonio Martins pede 
que se consigne na acta que 
não tomou parte na votaçil.o 
da emenda n. 15. 

) 
~·· 

I 
Em virtude de nrgencia é of-

ferecida e approvada sem 
debate, a redacção final sen-
do n'essa mesma data de-
volvido á Camara dos srs. 
Deputados acompanhados 
das seguintes 

E)IEND.\S 

N. 1 

Ao art.l.O-ondeselê ...... 
23. •l!JG: 185$!!!!5-leia-se ..... 
23.276: l85$D96. 

N. 2 

Ao mesmo artig0, § 1. ·, 
lettra a, n. XI, onde se lê-
1 700:000$000, bia-se ....... 
1,500:000$000. 

N, 3 

Ao mesmo artigo, paragra-
pho e lettra, n. XH, onde 
se lê -413:000$000, leia ·se •. 
303:(100$000. 

s. s.-27 



Data 

.1910 13 de setembro 

. '· 

"' o .. 
"' 
~ I 
73 

--,.,:. 210-

;Assumpto Andamento 

Orçando a receita e N. 4 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercicio de HHl. 

Na somma final, onde se lê-
~:J..I!J6:I85S!J!l6,Jleia-.e ...•.• 
23.276: I 85$1l!J6. 

N. 5 

Ar art. 8. •, supprimam-se as 
palavras - desde já -e ac-
crrscente-se no flnal:-serão 
arrecadados do l_mcsmo mo-
tio. 

N. 6 

Ao art.' 12. SulJst.itua-~e pelo 
seguinte: Os favores con-
cedidos pela lei n. 468, de 
U de .setembro de l!J07, que 
flc. m extensivos ao touci-
nho prc>parado c acondicio· 
nado em barris e aos oleos 
em geral, vigoraril.o pelo 
prazo de dois annos. 

N. 7 

Accrcsccn te-se onde convier 
o seguinte: Artigo. S1lo isen-
tas do imposto de exporta-
çilo as telhas fabricadas de 
dmento e amiantho. 

N. 8 

Ao art. 14, onde se lê ...... . 
2::J,8:l1:351$178; leia-se- .. .. 
~3.266:5\1·1~476 . 

Observações 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 
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Data 
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::l z 
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Assumpto 

Orçando a receita e 
fixando a despesa 
do Estado para o 
ex.ercicio de 1911. 

Andamento Observações 

N. 9 Iniciado na Cama. 

\o mesmo artigo, §:L·, n. 1, 
j,,s, reva-se- lettra b-sub-
sidi• ao vice-pre~idente, .... 
12:0• 0$, s u b s ti t uindo-ne 
1 t~las lettras c, d e e os das 
rubricas que áquella vão 
segu1r. 

N. lo 

Ao mesmo artigo;e paragrapho 
n I . lf~"ra t1 onde se ,,; 
17:!:080$000, leia·se-... • .. 
Wl: .~ ;:;;•JUO, snpprimindo R(' 
as palavras -inclusivé as a'-
terações da lei n. 516, de 
H! lO. 

N. 11 

Modifiqúe-se a som ma final do 
§ l.· para 10 tl05:lGI~ns. 

N. 12 

Ao art. 14, § l. ·. n. XV, 
lettra a, onde se di1.- .••.. 
1.521:228:!;000 leia..se- ..... 
1.52!:221$500. 

N. 13 

\<) mesmo artigo e para"ra-
ph•, n. XVI, ontle se dlz-
loi:l:OuiJ:-1;1)1) I, dio'a-so 
3~U 0~0()0. " ........ 

N. H 

Ao me~mo artigo e paragra-
pho n. 81, h'ttra a, accres-
cente-se 2:000$000 &o pavi-
lhilo de tuberculosos do Hos-
pital .-te Carida,te pe l\larian-na-

ra dos srs. De. 
putados: 



Data 

1010 13 de setembro 

"' o .... 
a 
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Assumpto 

Orçando a receita e 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exereicio de 1011. 

Andamento 

N. Hi 

Ao mesmo artigo, paragrapho 
e numero, lettra li accres-
cente-se depois de Santa IU· 
ta de Cassia:- e Arassuahy 
-elevando-se a. respectiva 
rubrica a Hl:000$000. 

N. 16 

Ao mesmo artigo !l 2.0 n. I, 
lettra a, accrescente-3e de-
pois da palavra -- Secreta-
ria-rnais 1:200$000 annuaes 
a cada um dos bcguintes 
funccionarios:-contador da 
Secretaria das Finanças e 
fiel do thesoureiro e, •.•••. 
600$000 annuars ao auxiliar 
chefe da Contabilidade, equi-
parando-se seu vencimento 
ao do guarda livros, impor-
tancias que se annexarào 
aos vencimentos. 

N.li 

Ao mesmo art. § 2.· n. IV, 
onde se lê- gratitlcaç1to-
diga-se porcentagem. 

N. 18 

Ao mesmo art. e § nd. scrnma 
final, onde está- .....••.•. 
9.517:183ij;OOO, leia-se •...•• 
!).167:183$0~0. 

N. 19 

Ao mesmo art. § 3.' n. 14-
onde se lê 2.~00$000-leia
se 1. !!00: 000$000. 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs, De-
putados. 
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\ 
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Assumpto Andamento 

Orçando a receita e N. 20 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercicio de Hlll. Ao mesmo art. § e n., na 

somma final, onde se lê--
3 .4!l.l:260$000 - leia-se... . • 
9.181:260$000, modificando· 
2e a somma total para .... 
23.26G:5!H$H8. 

N. 21 

Ao § 3. · do art. 18 - Suppri-
mam-se as pal~vra.s mantida 
a disposição etc etc. até o 
fim e ar;crescente-se:-sendo 
de ·100$00[) mensaes os ven-
cimentos do auxiliar titula-
do da redacç~o. 

N. 22 

Ao art. 18. § 1, ·-Supprimam-
se as palavras- novo e op-
pOI't<tno. 

N. 23 

Ao mesmo art. § 5. ·-suppri· 
ma-se a palavra novo. 

N· 24 

Ao mesmo art. § 6, •• ~ubsti
tua-se pelo seguinte: - A 
rever o regulamento de in-
strucção primaria e normal 
do Estado, ampliando as 
attribuições fiscalizadoras 
dos promotores de justiça, 
me:liante retribuição, po· 
dcndo ercar a caixa escolar 
e a reorganizar o serviço 
de inspecç11:o technica por 
forma a reduzir as despe-
sas· 

Observações 

Iniciado na Cama· 
ra dos srs. De 
putados. 
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Assumpto Andamento 

~~--~=------~----:---------------~---------------------~------------

. !910 13 do setembro i3 Orçando a receita e N. 25 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício de Hlll. 

Ao art. 19, lettra d, suppri-
ma-se. 

N. 2G 

Ao mesmo artigo accrescen-
te-so o seguinte: lottra .•. 
O credito de -1:856$000 para 
pagan,ento de diarias ao en· 
genheiro Clorindo Burnier 
Pessoa do l\1cllo, desde L· 
do fevereiro de 1909 ate' 
31 de agosto de 1910, cor· 
r!'!lllo a despesa por obras 
publicas. 

N. 27 

Ao mesmo artigo lettra i, ac-
crHscente-se-pela verba de 
obras publicas. 

N. 28 

Ao mcsn-o artigo lc,ttra i, ac-
crP-scente-sc em seguida a 
palavra-arbitragem-ou_ re-
solvendo por accordo d!re· 
cto. 

N. 29 

Ao art- 2:~ § I,· accrescente-
w -- feita a despesa reta ver-
ba do art. 11, § 3. · o. I-L 

Iniciado na Cama~ 
r a dos srs, De-
putados. 



Data 

.. HllO 13 :!e setembro 
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2 Assun1pto 
"' a 
::l z 

i3 Orçando a receita e 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício de 1911. 

Andamento 

N. 30 

Ao art. 23, suhstitua-se pelo 
seguinte :-E' anctorizado o 
governo a entrar em ac-
cordo com o dr. C ar los Pe-
reira de Sá. Fortes sobre a 
concessão da E. de F. de 
Turvo a Prados, constante 
dos contractos firmados em 
16 de fevereiro de 1892 e de 
18 de dezembro de 1895. 

N. 31 

Ao art. 2·1. onde se le - 2. • 
official-leia-se - amanuen-
se. 

N. 32 

Ao art. 27, onde se lê-satis-
fazer -leia-se-a satisfazer, 

N, 33 

Ao art. 28, onde se lê- en-
carregarem - leia-se encar-
regar. 

'l. 34. 

Aos arts. 33, 31 e paragraphos 
e 35, supprimam-se. 

N, 35 

Ao art. 36, onde se lê,-4. • 
p<.rte, leia-se ,metade, 

1 

Observações 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 
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1910 13 de setembro 
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"' 2 Assumpto ., 
s 
::l z 

73 Orçando a receita e 
fixando a despesa 
do Estado para o 
cxercicio de 1011. 

Andamento 

N. 36 

Ao art. 30, in(ine, accrescen-
te-se - reorganizando-as e 
provendo sobre a substi-
tuição dos respectivos func-
cionarios. 

Aos arts. 40, -11 e ~·12-Suppri
mam-se. 

N. 38 

Ao art. 53-Supprima-se. 

Art ••• A disposição da lei n. 
510, do 22 do setembro de 
l!JO(), art. 16, aproveita aos 
funccionarios a quo se refe-
re, estejam ou não em oxer· 
cicio e aos successorcs por 
titulo universal ou singular. 

N. 3-t 

Art •. , Fica instituído o pro· 
mio de 50:000$000 para cada 
uma das tres fabricas de 
banha de porco que, com o 
capital mini mo do •.•..•. 
500:000$000, forem fundadas 
em corrospondencia a tres 
das varias zonas em que se 
divide o Estado. Os pre-
mias só serão concedidos 
seis me1es apód o funccio-
namento das mesmas fabri-
cas. 

Ohservaçõe:> 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados, 
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Assumpto Alllhtm('nlo Observações 

--~----------------~------------------------------~~--------< 

r; de setembro 

S. S -28. 

73 Orçando a receita e 
Jlxando a despesa 
do Estado para o 
exercicio de l!Jl L 

l\. ·ll Iniciado na Cama~ 

Art •. E' autorizado o gover-
no a entrar em accordo com 
o cidadão João Nepomuce-
no Ribeiro Ursini, para o 
fim de liquidar o direito que 
lhe foi reconhecido em sen-
tença do poder judiciario, 
abrindo para esse fim o ne-
Ct'ssario credito. 

N. 12 

Art ... E' o governo auctori-
zado a rcstabch cer na dis-
ponibilidade d0 que gosava 
o professor Yitalicio da Es-
cola Normal de S. João 
d'El-Hei, major Jose' Olym-
pio de Oliveira, sem direito 
a quaesquer vencimentos 
quanto ao tempo em que a 
disponibilidade n ,o· prevale-
ceu. 

Art .•• g• auctorizado o "0-
verno a entrar em acco;do 
com João Antonio de Amo-
rim por perdas e damnos 
verificados a proposito do 
desmoronamento da cadeia 
de Palmyra. 

N. 41 

Art... As attribuições que 
o art. 3." da lei n. 4!JG, de 11 
de setembro de l!J09, conce-
de aos promotores de justiça, 
revertem aos coll~ctores na 
qualidade de agentes fiscaes 
aos interesses financeiro do 
Estado e excluidos do qua-
dro dos auxiliares de justi· 
ça, continuando em vigor, 
salvo esta restricção, o art. 
22\l da lei n. 37:>, de 1903. 

ra dos srs. de 
putados. 



Data 

,l!l!O 13 do setembro 

- :;,18 -

~ Assurnpto 

"' s 
::I z 

í3 Orçando a receita e 
fixando a despesa 
do Estado p1ra o 
exercício do HJll. 

Andamento 

N. l:.J 

Art •.. E' auctorizado o gover-
no a restituir ao thewnrd-
ro da Heceberloria de Mi-
nas, no Rio de Janeiro, as 
quantias com que indmnni-
zou o Estado, por motivo de 
recebimento de notas falsas. 

N. 4G 

Art ..• Fica aberto ao gover-
no o credito de J;J:OU0$000, 
para auxiliara o maestro Joa-
qtü·n 1\Ianool de Macedo, 
compositor da opera •Tira-
dentes». 

N. n 

Os escrivães do crime das <'O· 
marcas de 3 "enlrancia per-

ceberão mensalmente, por con 
ta de suas custes, a quantia 
de 200:1;000. 

N. -l"J 

Art. .• Scrão extensivos aos 
<'Scrivàes do juizo de plZ 
das sódes dos termos anne-
xos, as dispo~ições do art. 
:3. ·da lei n. 2Gl d<· lO de 
julho d<> 18~\l, 

N •. i!J 

Art ... Fica desde já o goYer-
no auctorizado a entrar em 
accordo com os proprieta-
rios da ponte sobre o rio 
Cabo Verde, no districto dP 
Alrenas, de forma a ficar a 
mesma entrP~uc :'. st•rvid<lo 
publica. --

Observações 

Iniciado na Cama-
dcs srs. Depu-
tados. 
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1010 l~l de setcmhro 'i:l Orçando a receita c fl- Iniciado na Cama-
xando a despesa do N r, o ra dos srs. De-
Estado para o ex c r- putados. 
cicio de 1\Jll. 

Art •.. Fica eg;ualmcntc o go-
verno auctorizado a despen· 
der ate' a quantia de , .... 
·10:000:1;)000 para occorrcr ús 
despesas com a installação 
do 7. • Congresso Brasileiro 
de Medicina o Cirurgia, a 
reunir-se nPsta Capital, no 
proximo anno vindouro. 

N. 51 

Art .•. Ficam~ equiparados os 
vencimentos do director da 
Secretaria da Agricultura 
aos do director de II~·giene. 

N. 52 

Art ... E' crcada, na1Escola'l 
de Pharmacia, uma Õfflcina' 
do conservação c remo:'.ta 
do ~na teria! tcchnico, que li-
cara a cargo de um conser-
vador, com os vencimentos 
annuaes de 2:·100~000. 

N. r 53 

Art .. Fica o governoo·aucto-
rizado a pagar uma· grati-
flcaçilo não paga ao biblio· 
thecario do Tribunal da 
ltelação e escrivão de Re-
moções de Magistrados, a 
partir da data dos decretos 
n. l.G2G, art. 3\J\J, o n. 
1.638, art. ;,w, do 1003, de 
accordo com o art. 7. · § 
l.. n. xr, ultima parte, da 
lei n. 510 do anno:passado. 
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Assumpto Andamento v bservaçües 

I 
~ 

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

HllO 13 do sotcmhro 

!!llll 1·1 tle setembro 

i:) Orçando a. f( 1COi ta e 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício d•' 1\Jll. 

N. 51 

/f 

Separem-se as disposições do 
caracter permanente para 
constituírem propos içO c s 
ditrerentes. 

Eu1 21, é remettido á san-
cção pela Camara, redigido 
de accordo com as emendas 
do Senado soh ns. 51, 52, 53, 
51, 55 e W. 

Sanccionado 

Leis ns! ::;;31 e f>3:3 d•· 21 de 
setembro d<' l!JI.O e :,36, 5:3~1, 
516 e MS, de :21 do mes-
mo mcz e anno. 

l~stahcleccnllo o pra- Ent H de sctmlllJro de l!JlO, 
zo para pagamento estando irrlpresso e distd-
tlo imposto de in- huido, fica sobre a Mesa 
dustrias c profls- para entrar na ordem dos 
sôes. · trabalhos. 

{~u• 15, é approvarlo, sem de-
bate. em I. • discussão e re-
mettido :'1 commi>sào de Fi-
nanças, que, ohtendo ur;;en-
cia, o ofl"tJrcce para ser suh-
mcttido á 2.• dis :n5são. 

Fica sobre a mesa p1ra entrar 
na ordem do dia d<t scss'lo 
seguinte, sendo dispemadas 
all formalidades regimcn-
taes a requerimento do sr. 
Antonio CuJos. 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Jl•)· 
putados. 

Iniciado !la Cama· 
r a dos srs. D•)-
pntados 
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Assumpto Andamento 

Estabelecendo o pra- Han 16, é approvaJo, sew de-
zo para pagamento bate, em 2. • discuss1ío e fica 
do impost.o de in- sobre a mesa para ~ntrar 
dustrias e profls- na ordem do dia da eessão 
sões, seguiu te, sendo di! pensado 

o ii1tersticio regimental a 
requerimento do sr. Anto-
nio Martins. 

Ent 17, é approvado, sem de-
bate, em !3.• discussão c r e-
mettido á commisslo d<> Re-
dacção que, ohtendo urgen· 
cia oil'crece e é approvada 
a redacção final. 

Ent ID, e' remettido a ::~an-

cção presidencial sob n. 
2GZ. 

Sanccionado 

Lei n. iill de 27 de setew bro 
de [\)]I} 

Approvando as con- Ean 15 de setembro <le j(ll() 
tlca sobre a mesa para Cll· tas do Estado refe- trar na ordem dos trabalil('~. rentes ao exercício 

de 1\JOD. 

l~nt lG, ,.· approvadv, seril de-
bate, em 1. · discussão e r c:-

I 
metlitlo ;Í commiss;io Je Fi· 
nunças. que, obtendo urgcn-
cia o oJ!ereco p1ra ,;er ~u1J-
n,;-t1ido it 2 .• discussfio e 
Jlca sobre a mesa para '!ll-
1 r ar mt ord!'m dos traiJa-
lho~, sendo dispensadas as 
fcrnlididadcs regimürJtats u 
fC'f[U<'fÍil:<'lltO 
nio Carlos. 

do sr. A nto-

!~nt li, entrando em !J.a dis-
CllSoftO O prt,j!'CtO 11. j;;, d;; 
Camara, o a Antonio ~lar· 
tins dl"erec•; a seguinte 

Observaç(Jcs 

Iniciado na Cam 
ra dos srs. D 
putados. 

Iniciado na Cam 

a-
e-

ra dos srs, 
~
e-D 

putados. 



Data 

l!l10 11 de Retembro 
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"' 8 Assumt,to Andamento 
<:; s :::; 
z 

7-1 Approvando as con-
tas do Estado refe-
rentes aos exerci-
cio de Hli.l9. 

Ofrercço como emenda auditi-
va ao projecto no 73 o do 
n, í5, da Camara, que ap-
prova as contas da receita 
e dt•spesas rlo Estado rPfc-
rentc ao exercício de l!JO~
para que, sendo approvado 
'eja destacada pàra ser re-
mettido ú1sancção, 

Sala das sessões, 17 de se-
tnmbro de 1910.- A. l\lar-
tins. 

Depois de apoiada e·1tra con-
junctamente em discussão 
com o projccto. 

Não havendo quem poça a pa-
lavra encerra-se a discussão 
o procedendo-se á votação 
é approvada a emenda e bem 
assim o projccto o qual vae 
ú commissilo do Itedacção 
que, obtendo urgencia, of-
forece e e' approvada a ro-
dacção final. 

l~1n 10, c' remettido á san-
cção presidencial sob n. 263, 

Sanccionado 

Lei n. 532 de 21 de setembro 
do 1010 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De· 
putados. 

I 
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Data 
o 
~ .:: -< 

I!JlO 15 de setembro 

Hl!O 15 de setembro 

HJlO 15 de setembro 
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Assumpto 

Creando o Jogar 
medico legista 
c~pital. 

Andamento ObservaÇões 

I de E1n 15 de setembro de HllO, Iniciado· na' Cama 
na fica sobre ''· me 'la pa r:t a ra dos srs. De-

ordem dos trabalhos. putados. 

E1n lG, e' approvadll, eem 
debate, em I. • disr;ussão e 
remettido ú com!llissão de 
8aude Publica. 

l~•n 17, e' oílerecido para ser. 
submettido á 2 .• uiscnssão e 
flca sobre 1' mesa para en• 
trar na ordem dos traba-
lhos, sendo dispensJ.das as 
formalldades regímentaes a 
requerimento dos r. P. Ilrum-
mrmd. 

Pende de andal!lento 

Dispondo sobro con- H•~• 15 de setembro de l!JlO Inkíado na Cama-
strucção de casas flca sobre a mesa para a or- ra dos srs. Depu. 
para funccíonarios dern dos trabalhos. tados. 
do Estado, d:t l'rc-
frJitnra e operarios 
da Imprensa Ofil-
cial do Estado . 

En1 lG, e' approvaJo, setll 
debate, em L • discus;i\o e: 
rernettido á commissão de 
Obras Publicas. 

Pende de parecer rh Commis-
são de Obras Put.!icas. 

78 Diviclinr!o o ~·:s1ado l~m 1G de seteml;ro 
em quatro regiües vae a imprimir-se. 
pua dPntro de ca-

de 1\JlO Iniciado na Cama-
ra dos ~rs Depu-
taJos. · 

da uma dellas po-
der ser fundada 
nma escola nor-
mal. 

Pende do andurc.::uto 
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16 rle julh.J 
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Assumpto Andamento Observações 

79 Declarando quaes as En• 17 de setembro de 1910 Iniciado na Cama 
estradas que devem vae a imprimir-se para en- ra dos srs De 
se r consideradas trar na ordem dos traba- pu ta dos. 
publicas, lhos. 

Pende de andamento 

127 Auctorizando o go- Em lG de julho vae a im- Iniciado na Cama-
verno a levar acre- primir-se. ra dos srs. De· 
dito do cidadão Il- pubdos. 
defonso Joso' Tei-
xeira cx-eollector 
de Tres Coraç0es 
do Rio Verde, a Por engano este projecto foi 
quantia de....... remettido á Secretaria do 
8:i:i!JO$Sl3, Pm que Senado quando deviam ape-
foi .julgado alcan- nas terem sido ren,ettidos 
çado. os documentos que servi-

ram de base para a sua apre-
sentação naquella casa Jo 
Congresso. 
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PELA 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 
Ao 

SENADO MINEIRO EM 1909 
E 

Que tiveram andamento em 191 O 

S. S.-2~ .. -·• ..• 
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Projectos enviados pela Omnara dos srs. Deputados ao Elenado Mi-
neiro em 1 U09 e que tiveram andamento em 191 O 

Data 

:-: de setembro 5! 

Assumpto 

Creando na Capital o 
Museu Mineiro. 

A11clamento Observações 

Vide S';;wpse de 1!109 
pa;;, 250. 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De· 
putados. 

Em 11. de iulho de HHI!, de-
pois de algumas considera-
ções dos srs. Mello Franco 
o Camillo de Brito, e' encer-
rada a I. • dis(!ussão e adia-
da a votação por falta do 
numero legal. 

Eru 18, o' approvado e_m 1.:• 
dis cus são e remettido a 
Commissão de Finanças. 

l<:u• 22 'do agosto o' oll'ereci-
do pa;;l ser suhmettido a 2,• 
discussfio e fica sobro a mesa 
para a ordem dos trabalhos 
sendo dispensadas as forma-
lidades regimontaes a roque-
rimcnto do sr. Antonio Car-
los. . __:.. ,;_.;_ ~~ r--*.;-:r~~r, 

1~111 23, entrando em 2, • dis-
cussrro o art. 1. • o sr. Ca-
millo de Brito fundamenta 
c olff.'rece a seguinte 

Ao art. 1. · § I.· do projecto 
o. 51, da Camara. 



190(1 
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Aswmpto Anda lll'~ll to 

5 I I Crcando;na: Ca ]'i tal oi Accresc•:n te-se: 
~Inscuj Mine;ro. 

übjecto~ de sciencia, de arte 
c de illllustria. 

Sala dH ~ sessões. 2:J de agosto 
de HJliJ.-Camillo de Brito. 

Apoiad<t entra conjundamcntc 
em discussão. 

Der,ois de algumas observa-
~ücs do sr. Antonio Carlos 
o sr. M•~llo Franco funda-
menta e oilerece a sr;;uintc. 

Ao art. I.· do prrjecto 11. 51: 

Accresccntc-se: antes do § 1. • 
do art. I.· :-Para quan-
do as circumstaiJcias finan-
ceira~ do Estado permitti-
rcm, a juizo do ~ü\'crno, 

O mais corno no >-rojedo. 

Sala das sess(Jes, 2.l de agosto 
de 1!1111.-V. M. de ::11. Fran-
co. 

Apoiada entra conjuncbmen-
te em diSCUS!~O, ' 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 



líl 
( 

Data 

8 de setembro 

- 22lJ -

Assumpto tHulumento Observações 

Creando na Capital o lJl·!•CJb de al;;um<~s ohsen·a- Iniciado na Cama-
Museu l\Iineiro, ·?-'''" do.s srs. Jose' Oonçal- ra dos srs. De-

y,_.~ "' Camillo de Brito, en- putados. 
cerra-s·~ a discus~ão. 

l'ro~cd•mdo-sto á votação e' 
approvado o art. l. · com 
todas as emendas ao mesmo 
ofJ'.~r~.3cidas. 

(] al'i. 2. · c' approvado ~em I d•:1·<tte. 

I 
O an. :1. c' rC'j0itado sem 

1 0; art-. -l. · '' 5. · s<(O snccessi-
''anwntc avproYados sem de-
ba 1 ~~ e bem assim a tab,llla 
de v••ncimentos. 

AdoJ,bdo em 2." para passar 
·\ :1 " discussão, vae com as 
;3 n: e n d a s approvadas, á 
co::Drniss'•o de Finanças. 

l
l1nt ~-1, o' otl'tlrccido para 

S':r submcttido á :l." discus-
sãc~ ~~· vae t1 imprirrtir-se, 

Etu 2'~. o' upprovado, Sélll 
d;;bato, em :l " tlis~uss)o e 
r;~m•Jttido a comnllss1lo do 
J:r~dac.;ão. 

Etn ;;:i, e' ofl'erecido e Yae ú 
imnrimir-se a rctlacçil:o fi-
r.ai. 

Ern 3U, e' ~pprovada a reda-
cção final sendo n'essa mes-
ma data devolvido á Cuma-
ra dos sr~. det•nl<:dos acom-
!JaJ:hados das s~~uintes 



Data 

1909 8 de sot9mbro 
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m o .... 
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Assumpto 

73 Creando na Capital 
o .Museu Mineiro 

Andamento Observações 

E>JE~D.\S Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

I.· 

Ao art. 1. ·~accrescente-se in-
Tine: - para quando as cir-
cumstancias financeiras do 
E~tado permittirem,~a JUiZO 
do governo. 

2 • 

Ao mesmo artigo, ~ l. ·-de· 
pois da palavra-othenogra· 
phia-accroscente-se-fl ob· 
jeetos de sciencia, artPs e 
industrias. 

3,• 

Ao art. 3. • Supprima-se. 

Em 3 <Jc setembro e' devol-
vido pela Camara visto te 
rem sido ro jei ta das p o r 
arJuella corporação as emen-
das ns. 2 e 3. 

Ficam sobre a mesa para a 
ordem dos trabalhos. 

E'au G, entram em discussila 
unica as emendas ns. 2 e 3 
reieitadas pela Camara. 

Não havendo quem peça a 
palavra encerra-se a discus-
siiO e procedendo-se a vota-
çiiO silo approvadas por una-
nimidade do votos presen-
tes. 
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"' Assumpto Andamento Observaçües Dat<l o ... 
o '-' ., 6 ., ;::: 
< ;..-; 

l~OU 8 de setembro 73 Creando na Capital o l~an 7, e' devolvido á Cama- Iniciado na Cama-
l\Iuseu Mineiro. ra dos srs Dc!Julados. ra dos srs. De-

putados. 

Eau 1<3, e' rcmettido, pela 
Camara, á >:ancçilo prisiden-
cial, sob n. 40, redigido de 
accordo com a decisão do 
Senado. 

Saneei o nado 

Lei n. 528 de 20 de setembro 
de 1910. 

~) 
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P .ARECERES NUMERADOS 

I 

I 
I 

~~ 

S, S.-30 
' .... J 





Data 

H)JO 13 do setembro 

1910 24 do agosto 

r/1 o .... 
"' s 
::l z 

Pareceres numerados 

As:::umpto Andamento 

!teconhecendo sena- l~tu lU de julho do 1910, o' 
dores os srs. drs. upprovado som debate> e ~ão 
Leopoldo Ccrrea e reconhecidos e proclamados 
Jose' Candido de sena(lores do Estado do Mi-
Sousa \'ianna, nas nas Geracs aos 2 cidadãos 
vagas verificadas mencionados no parecer. 
cOIÍl a renuncia dos 
srs, drs. Antonio 
Gomes Lima e Del-
fim Moreira da Cos-
ta Ribeiro. 

Etn 20, o sr. dr, Jose' Can-
dido de Sousa Vianna presta 
o compromisso legal e to-
ma assento. 

Etn 22, o sr. dr Leopoldo 
Corroa presta o compromis-
so legal e toma assento, 

Observações 

Da commissão de 
Constituição o 
Poderes. 

2 Opinando pelo indo- U:n1 2-1 de agosto do 1910 vac Da commissão do 
ferimento dorequc- á imprimir-se para entrar Instrucção Pu-
rimcnto em que a na ordem dos trabalhos. blica. 
professora d. Laura 
Eufrosina de Brito 
pede um :mno do 
licença com todos 
os vencimentos. 

Hn1 2G, e' approvado sem de-
bato c vac a archivar-se. 
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Indicação 

"' Assumpto Andamento Data o Observações ... 
o "' I r:: 8 
"' ::I 

I ~ z 

I I I 
1910 I ~lO de julho l Indicando que o Con- En1 '30 de julho e' remettida Do sr. Antonio 

gresso 1\Iineiro de- i ~ommissão de Financas de Carlos, 
libere sobre a re- CUJO parecer esta pendente. 
presentaçào do Con-
gresso das Ulas~es 
Productoras, reu-
nido na cidade de 
Juiz de Fora, no 
s<•ntido da suppres-
são do imposto de 
ex portaçilo do ca-
fe' ê da sobretaxa 
e a substituição de 
ambos pelo impos-
to unico de 4 fran-
cos por sacca de 
cafe' exportado pi-
r a os mercados es-
trangeiros e da re· 
ducção dos impos-
tos de exportiç~o 
sob r e lacticinios, 
tecidos mineiros, 
etc. 

l 
----.-----~-.. me·---mm,-=====--~----.--
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1 lata Assmllpto Andawento 

----~------------~·------------·------------------
HllU :liJ uo jnlho Declarando que o Se- Ent 3r) de julho estando 

nado Mineiro, ao apoiada o' post1t em discus-
roceher a noticia aão qne se encerra sem de-
de que foram pro- l>ate. 
clamados Presiden-
te o Yice-P residen-
t•J d a Repuhlica 
para o futuro qua- O sr, Presidente declam que 
tricnnio o marc- não ha na easa numero le-
ehal ll<'rmes da gal para votar-se, mas que 
Fouscca c o dr. interpretando o pensamento 
Wenceslau Braz da maioria do mesmo sana-
Pereira G o m c s, elo, d[t por approvada, 
congratula-se com 
esses illustrcs bra-
sileiros e com a 
Nação por tão ütus-
ioso acontecimen-
to verificado em 
plena paz. 

Do sr, Antonio 
Carlos, 

I 

""'1 
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Data 
Assumpt<> Andamento Ohservaçi!o,~ ':l 

ã 
-<: 

-~ 

l!llfl 20 de agosto P~di!Hio ao governo l~nl 21J do agoslo de 1!!10 c' Da Commissão d Informações solm• approvado sem debate, olli· Forç;t Puhlk:t o requerimento em ciando-se nessa ti1csma da ta 
!JUC o proft•ssor de ao "OVerno !fUú, a 30, prPs-musica da Hri"'ada 1a as informações solicita-Polkial, Jose,..,Ni- das, 
codomos ila Silva, 
solicila a decreta-
ção de uma lei <Jue 
auctorise a smt re-
forma com todos os 
vencimentos. 

l\11(1 20 do agosto Opinando que ú Com- E1u 2ü de agosto de lDlO c' Da ComnJisJão d missão de Finanças approvado sem dchate. Força Public;,, 
~eia enviado, para 
tomar na devida 
consideração, o re-
quorimento em {]U'l 
os inferior<•s do 1." 
Batalhão <ht Briga-
da Policial, pedem 
a elevação da rcs-
pectiva etapa. 

-
l!llO u de agosto Pedindo s~jam rcqui- li"Jn 21 do agosto do WlO c' D:t Commbsão < "itadaa do governo approvado sem debate. Força PuJ,Jic informações sobro 

Jo 
:J.. 

o requerimonto em 
que os cupHães da 
Brigada Policial 
solicitam oq 11 i para-
ç::io de seus venci-
mento~ aos do au-
ditor o cirurgiões 
da mesma Brigada. 
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Data Assnmpto Andamento Observaçõel! 
o 
<1 
<1 < 

1910 15 de setembro Opinando Jlelo ar- Eill 15 de Eetembro de 1910 Da Commi8zão de chivanl€uto do re- o' approvado, sem debate, Forç~\ Publica. 
querimento em que indo a arclliV<\r-se o reque-
o i n s p e c t o r da rimento. 
Guarda Civil pede 
serem os seus vcn-
cimentos equipara· 
rados aos do dire-
ctor do Gabinete de 
Identificação. 

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

Secretaria do Senado Mineiro, Bello Horizonte, :n de dezembro de 1910. 

O sub-dir~ctor, 

\ 
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N. 258-Anctorizanrlo a concess1to do privilegio p.tra construcção de urna estrada do ferro 

entro a cidade de Passos e o districto Arcos.... .. • . . .. ... . .. .. .. .. . . .. .. .•• . 91 
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N. 2-H-Auctorizando o ~overno :.. • J comracto com o Banco do Credito neal de 
~li nas Go1·aea sobro omprost )gricolag.:., ............... • • ...... • ...... ·.. ... lüu 

N. 249-Intitulodo o poculio legal <los fmJccio}\.'(cios puhlicos do Estado .•• · · · • · • · · · • • · • · ·•• lOtl 
N. 250-Auctorizando o governo a fundar um1... ' lonia correcional ................... ••..... 122 

Projectos enviados pela Camara dos sr:r:-: Jeputados ao Senada em 1910 

N, 55-Auctorizando o governo a Cúl!C(JrJ~o;..-çorn lOI~:000$1il"!.!,para acqubiçlto do novo coum-
çado <<ltiacltuolo»,,,, .. .. , ..•.•• ,.,,,,,., •. ,.,, ..•... 1 •••••• , ••••• •• •• • • • • • •• • ••• , 

N. ti6-Croando uma linha do 1iro ()HJ-cada ~ecção do lnf.,r•lab o l!]xtoruato do Gynmasio 
Mineiro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .•...••.....• : ..•..•.•..•...•.....•••..• 

N. 57-Fixando a força publica do l<~stado [ntra Hlll .......... ::'_i· ..................... .. 
N. 58-Concedendo auxilio do 15:000~000 para a orchestraçãc da ul'vr<t lyrica <<'l'il•adontos• 
N. 50-.Auct,Jrizan,lo conccssl!.ü do Jiceuç:t a di vcr5os funccionarios putJlicos do lfl~tado .•. ,. 
N. 60-Auctorizundo a consolitlaç1o cl<t divida do municipio do Juiz de I•'<it·a .............. .. 
N • .'6l-I<'íxanclo o subsillio o llj'Jda dc1 custo tt 1lS m()tnbrog elo CongroJso .................... . 
N. 62-Auctol'izan,Jo a~curdo com a clirJdoria da l!]>cob Agrícola do L:tvr,\s sobre a ccJn-

cessilo de auxilio ao a1.tum1o '[ite mai~ se distinguir no CL!l'SO eb rtJferidi1 escola 
N. 63-Dando nova denominação áO d1stricto do Pc,lr<t Branca ........................... . 
N. 61-Auctorizando conocJ:àu d•) !ic0n~a a divcrsCJB ftmccion<u·ios •....•......•......•.... 
N. 65-Declarando instituiç~o elo utilihde publica a Academia ~lineira de Lottra> t\mda.Ja 
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