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REJ..JA TO RIO 

Dando cumprimento ao disposto no n. 14 do ·art. 23, do nosso Regimento Interno, venho apre-
sentar-vos o relato rio do que occorreu durante a segunda sessão da sexta legislatura do Congresso 
Mineiro a qual installou, com toda solemnidade, ás 2 horas da tarde do dia l7 de junho, encerrando-
se a l7 de setembro. 

A installação. deixou de ter logar a 15 do referido mez, de accordo ·com o dispositivo da lei n. 
124, de :I de julho de 1895, porque n'essa data não havia ainda na Capital numero legal de Con-
gressistas. 

Trabalhos do Senado 

Durante os tres mezes de trabalho o Senado, realizou 53 sessões ordinarias, 1 extraordinaria, 
21 reuniões e a sessão de encerramento. 

Ao exmo. sr. Presidente do Estado, foram remettidas, pelo Senado e. Camara dos srs. Deputa-
dos, a:s proposições de leis seguintes : , . , 

'l'raçando as divisas entre o~· districtos de União e de Pedro.Teixeira do município de Barbacena. 
Approvando as contas do Estado relativas ao exercício de 19ll. 
Contendo disposições relativas ao imposto de Novos e Velhos direitos. . 

. Auctorizando o registro de diplomas conferidos pela Escola de Pharmacia e Odontologia de 
Silvestre Ferraz. . 

Traçando as divisas entre os districtos de Santa Rita de Patos e S. Pedro da Ponte Firme, no nm-
nicipio de Sanio Antonio de Patos. 

Contendo disposições relativas a reforma de officiaes e praças da Brigada Policial. 
Perdoando Americo Cafiero a pena de inhabilitação para. exercer cargos publicos. 
Auctorizando a restituição de 200$000 a Modesto Pinto Coelho, de multa p<tga a coll.octoria de 

Cataguazes; 
Auctorizando o governo a mandar imprimir na Imprensa Official o drama inedito de Bernardo 

Guimarães-A vóz do Pagé. · 
Auctoris.ando a reforma do Externato do Gymnasio Mineiro. 
Approvando o convenio celeb1•ado entre os Presidentes dos Estados de Espírito Santo e de Mi-

nas, vara a solução de questões de limites entre os mesmos Est::~dos. 
Creando a Caixa Beneficente dos Funccionarios Publicos do Estado. 
Creando dois logares de avaliadores judiciaes em cada termo do Estado. 
Declarando extensivas as duas delegacias da Capital e ás dos municípios sédes de prefeituras a 

disposição do art. l. • dà lei n. 552 de 18 de agosto de 1911 e contendo outras disposições. 
Fixando a força publica do Estado para o exercício de 1913. , 
Auctorizando o pagamento de custas judiciarias a varios serventuarios de justiça. 
Auctorizando concessão de licença a diversos funccionarios publicas. 
Mudando a denominação de alguns dist.rictos e da Vil! a de Henrique Galvão. 
Auctorizando concessão de licença a di1•ersos funccionarios. 
E-;tabelecendo o processo para preenchimento das comarcas de 2.• e 3. • entrancias. 
Or.,:ando a receita e fixando a despesa do Estado. 
Todas estas proposições foram sanccionadas e conYertidas em leis, · 
Em eumprimento do disposto nos arts. 1 e 2 da lei n. 558, de 9 de setembro de 19ll, o Cong1·esso 

tomou conhecimento de diversos recursos eleitoraes que foram submettidos ao sen julgamento, rela-
tivos aos seguintes municípios. 

Alfenas-Recorrente. Elias Pio Monteiro da SilYa.-Resolução n. 1, de 6 de agostll de 1912. 
Caeté-Recorrente, dr. Antonio de Santa Cecilia.-Resolução n. 2, de 6 de agosto de .1912. 
Alfenas-Recorrente, Rosario José Vellano. Resolução n. 3 de agosto de l\Jl2. 
Villa Brasília-Recorrente, Domingos Bernardino de Barros.-Resolução n. 4, de 9 de agosto 

de 1912. . 
Rio Preto. -Recorrente, Pedro Coutinho da Silva. -Resolução n. 5. de 19 de agosto de 1912. 
Rio Preto.-Recorrente, Antonio de Ca1·valho Pinto.-Resolução n. 6, de 19 de agosto de 1912 
Queluz.-Recorrente, Jose dos Santos Monteiro Filho.-Resolução n. 7, de 19 de agosto de 1912. 
Queluz -Recorrente, José Ignacio Dias.-Resolução, n. 8, de 20 de agosto de 1912. 
Bom Succcsso.-Recorrentes, Yerissimo de Faria Moraes e Tarquinio Castanheira.-Resoht~ão n-

9, de 21 de agosto de 1912. 



• Conceição do 
~ 

Serro.-Recorrentes, Miguel dos Santos e outros.-Resolução n. lO, de.21.de agos-
io de 1912. 

Conceição do Serro, - Recorrentes, Francisco de Oliveira Santos e outros.- Resolução n. ·u, de 
21 de agosto de 1912. . . . 

Conceição do Serro.- Recorrentes, Joaqmm Ferreira de Miranda e outros.-Resolução n. 12, de 
21 de agosto de 1912. . 

Conceição- do Serro.-Recorrentes, João Polycarpo More1ra e outros.-Resolução n, 13, de 21 de 
agosto de 1912. . . _ _ 

Conceição do Serro.--Recorrentes, Antomo Ferreira Brandao e outros.-Resoluçao n. 14, de 21 
de agosto de 1912. . . _ , _ 

Conceição do Serro.-Recorrentes, Bernardmo do Nascimento Moura e outros -Resoluçao n. ";>, 
de 21 de agosto de 1912. 

Uberaba.-Recorrentes, ::\1anoel Borges de Araujo e outros.- Resolução n. 16, de 22 de agosto 
de1912 .... ·- . ._ 

éoncei~ão do ·Serro.~ Recorrente, o promotor da justiça.-Resolut~ão n. li, 23 de agosto de 191<!. 
Santa Barbara. Recorrentes, João Baptista Caldeira e outros. -Resolução n. 18, de 24 de agosto 

de 1912. 
Jacuhy .-Recorrentes, José Francisco Avelino e outros.-Re~olnção n. 19, de 24 de agosto 

de 1912. . 
San.ta Luzia do Rio das Velhas.-. Recorrente,. Ary Teixeira da Costa.-Resolução n, 20, de 26 de 

ago:>to de l\!12. . . . _ _ . 
Villa Gomes.- Recorrente, Amaro Carne1ro.-Resoluçao n. 21, de 2• de agosto de 1912. 
Villa de hrapóra. -Recorrente, ::\1anoel da Conceição Araujo. ~Resolução n. 22, de 21 de 

agosto de 1912. 
Bomfim. -Recorrente, Antonio Gonçalves de Sousa. -Resolução n. 23, de 27 de agosto de 

1912. 
Vi !la Gomes. -Recorrente, Antonio Jinuario da Silva.--·- Resolução n. N, de 27 de agosto 

de 1912 · " " · · · ' 
Minas Novas. - Recorrente, João André da Cpsta. -nesolução n. 25, de 27 de agosto de 

1912. . . -
(;beraba. - Recorrente, Helvecio Prata. - Resolução ·n. 26, de 27 de agosto de 1912. 
Ponte Nova.- Recorrente, Samuel Gesualdo.- ResC'lução n.- 21, de 27 de agosto de 1912' 
Tres Pontas. - Recorrente, padre José :.Iaria Rabello. - Ré,soluçãó n. 28, 'de 27 de agosto 

de 1912. 
Ponte Nova. -Recorrentes, dr. João StoklCJ' Cçimbra e outros, - Resolução n: 29, de 27 de 

agosto de 1912. · · · · · · 
Lima Duarte. -Reeorrente, i\lanoel i\Ioreira Pires·.- Resolut_iãO n. 30, de 27 de agosto de· '1912. 
Hapecerica.-Recorrente, Altamir~ Pereira~- Resolução_n. 31: de 27 de agosto de '1912' ~ 
Itapecerica. - Recorrente, Fr.edenco <_;orre1a, - Resoluçao n 32, de ~7 de agosto de 1912 •. ' 
Itapecerica. - Recorrente., Pedro Jose da Silva Celestmo .-Resoluç~o n. 33, de ~T de' agosto 

de 1912. · · 
Itapecerica.- Recorrente,cdr. Antonio Affonso Lamounier~Godofrerlo. - Resoluç,~o ,n .• 34, de 

27 de agosto d<:> 1912. · · . 
· Curvello.-Recorrente, dr. Augusto Vianna do Castel!o.-Resolução n. 35, de 27 de agosto de 

1912. . . ' . . 
Curvello. -Recorrente, dr. Augusto Vianna do Castello. - Reso)ução n, 36, de 27 de agosto 

de 1912. · 
Curvello.- Recorrente, dr. Augusto Vianna do Caslello.- Resolução n. 37, de 27 de agosto 

de 1912. · 
Ouro Preto. - Recorrente, Luiz Pereira Gan1pos.-Resolução n. 38, de 28 de agosto de 191~. 
Januaria.- Recorrentes, dr. João Moreira de Gastro e !-'edro Alves Ferrmra. - Resoluçao n. 

39, de 30 de agosto de 1912. . 
Santa Luzia do Rio das Vellías. -- Recorrente, Cynllo Lisboa :\Iachado,-Resolução n. 40, de 

30 de agosto de 1912. · 
Villa Nova de Lima.-R'ecorrente, Americo de Mendonç-a Scott. -Resolução n. 41; de 30 de, 

agosto de 1912. . . . . _ . 
Queluz. - Recorrente, Apngw Pmto de Andrade. - Resoluçao n. 42, de 30 de agosto do 1912. 
Queluz.- R<;)corrente, Aft'onsoDutra Nicacio, -.Resolução n. 4?, de ~O de agosto.de 1912. ·_ 
Sabará. -'- Reeorrentes, Francisco Antunes de.SJquei•·a e Francisco homanelli - Resoluçao n. 

4.4, de 30 de agosto de 1912. · · . • · 
Guanhães. - Recorrente, Gamalieli Braga. - Resolução n. 45, de 31 de ,agosto de 1912. 
Guanhães. - Recorrente, Pio Ferreira Nunes.·- Resolução n. 46, de ~1 de agosto de 1912. 
Guanhães.- Recorrente, Joaquim Antonio Teixeira de Oliveira. -1\esólução n. 47, de:31 de agos-

to de 1912. . ., 
Guanhães. - Recorrente, Concesso Barbosa de Magalhães·. -:-Resolução n. 48, de 31 de agos-

to de 1912. · . · · # • • 

Guanhães. -Recorrente, José Jacintho de Medeiros. - Resolução n: 4\J; de 31· de agosto de 
1912. ' d Guanhães. -Recorrente, Jose de A.Jvarenga Andrade. - H.esoluçào n. 50, de 31 de ~\Sosto e 
1912. ' • . . ' . 
. .Campanha. - Recorrent<>, dr. Antonio ;:\Iartins de Andrade. - Resolução n. 51, de 31 de agos-
to de 1912 d . . · d t d 1, 12 Guanhães,- Recorrente, Theo olmo :\!arüns Brandâo.-:Resolnção n. 52, de _:31 e agos o e ~ . 

Sete Lagoas.- -H.econente, Cam1llo Joaqmm de ArauJo. - nesolu~âo IL ::>3, de 31 de•. agosto 
de19l2. 

-5-

Estão pendentes da decisão do Senado os seguintes r€cursos e lei toraes, cujos pareceres já foram 
approvados pela Camara dos Doputados. 

ltab~ra. - Recorrente, José Teixeira, de Carvalho. -Parecer n. 103, de 2:;1 .de.a.go~to de 1(}12. 
Hal:ura. -.,.Recorrente,. Franc1sc,o Candido de Almeida Oliveira. - P.arec.er. rn. l04n de .23 de 

agosto de HH2., · · · 
Lima Dua1·te. - Recorrente; Camillo Augusto de Assis Pereira. -Parecer n. 106, de 26 de 

agosto de 1912. 
Estão pendentes de decisão da Camara dos srs. Deputados os seo-uintes recursos eleitoraes cujo 

P,arec.eres. jáJoram approv.ados pelo Senado: "' ',, 
C;;u;npo,,B~llo - Re,corrente, Joa,quim Fernandes de. Oliveirp. Rios. - Brojec.to de Resolu<;ãp 

n. 43, de 20,dé ag,o.sto de 1912. · ; · 
Ayuruoca. · Recorrentes, Gabriel Tobias da Silva e outros. - Projen.to de .. Resolução n,: 44,. de 

25 de agosto. de 1912. · 
. , Estilo pendentes de· decisão os seguintes recursos eleitoraes sobre ós quaes a commissão Mixta 
Ja emJttm parecei es que não foram amda votadQs em nenhuma das Casas do Cono·resso: 

Itabira. - Hecorrente, Oscar de Araujo. - Projetco de Resolução n. 45, de 27de agosto de 1912. 
ltabir·a - Recorrente, Antonio de Paula Camara. - Projecto de Resolução n. 46, de 28 de 

agosto de 1912. 

\ ' 
Vaga. de. Senador 

Para pr~enchimeento da vaga ':erificada no Senado com o fallecimento do nosso eminente e 
presado co !lega, de saudosa memona, dr. Ant~mo Gonçalves Chayes, foi eleit~, r:co:::hecido e pro-
clamado Senador ao Congresso do Estado ~e Mmas o exmo. d,:. Gabnel de O!IYeira Santos o •qual 
pt'estqu Juramento e tomou posse na sessao prepai·atoria de ;} de JUnho do corrente anno. 

Renuncia de mandato 
Renunciou o mandato de Senador o nosso presado collega.coronel· Joaquim Baptista de Mello, 

visto ter sidos. exc. eleito e reconhecido deputado ao Congresso Federal. 
Por dec. n. 3.734, de 22 de outubro do co~renie anno, foi marcado o dia 22 de dezembro cor-

rente, para realizar-se a eleição para preenchimento dessa vaga. 

Reforma da Constituição do Estado 
~as duas Casas do Congresso transitou, nas tres discussões do primeiro tmno, sendo approvado, 

o proJecto llli~Iado na L amara dos sr": Deputados reformando o art. 107 da Constituição do Estado 
sobre conces~ao de loteJ'Jas, o qual tera de solfrer, na prox1ma sessão, as tres discussões do 2.o 
turno. 

Regimento interno do Senado 
Pende .de parecer para ser submettido a 1.• discussão o projecto de reforma do Recrimento In-

terno do Senado, elaborado pela commissão composta dos nossos collegas :\Iello Fra~co Pedro 
Matta e Camillo de Brito, o qual foi affecto ao estudo da Commissã0 de Policia. · ' 

Felicitações 
O Senado nomeou commissões, d'entre seus membros, para levar felicitaf·ões ao Conl!resso Ju-

rídico Internacional, reunido na Capital Federal e ao exmo. sr. Presidente do Estado Julio Bueno 
Brandão por motivo do anniversario natalício de s. exc. e telegraphou ao exmo. sr. 'Arcebispo de 
Mananna, D. Sylveno Gomes Pimenta na data em que completou s. exc. reYm. :JO annos de orde-
nação. 

Tribunal especial 
Tendo-se aposentado o ex mo. sr. desembargador Antonio Luiz Ferreira 'l'inclco, membro deste 

Tribunal. foi eleito, para substituil-o, o sr. desembargador Hermenegildo Rodrümes de Barros e 
verific.:ando-se a vaf!a de presidente, foi eleito o sr. desembargador José Antonio Saraiva que já fazia 
parte do mesmo Tribunal. 

Leis não sauccionadas 
Continuam ainda pendentes de solução do Congr·esso os vétos oppostos pelo exmo. sr. Presidente 

do Estado, em 3 e 6 de outubro de 1906, ás proposições ns. 40 e 225, de 26 e 27 de setembro domes-
mo anno, prohihindo a concessão de provissões de advogados e reformando o regimento de custas. 

Votos de pesar 
O Senado consignou na acta de suas sessões votos do pesar pelo fa!lecimento elos exmos. srs. 

Visconde de Ouro Preto, dr. Ferreira Pires, dr. Astolpho Pinto, • coronel Juvenal Penna, Barão do 
Rio Branco, i\Iarquez de Paranaguá, dr. Anto!lio Gonçalves Chaves, dr. Americo de Macedo, dr. 
Manoel de Magalhães Gomes, dr. Pedro Vicente de Azevedo. General Quintino Bocayuva. coronel 
Agostinho José Pereira, dr. João Gonçalves Gomes de Sousa, d •. Domingos Moreira dos Santos Per;-
na e dr. Joaquim de Mello Franco. 
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Secretaria 
Correm regularmente o:; :;en-iço;; a cargo da Secretaria do Senado_ 
Os empregados, desde o seu director até o empregado da porta, têm sido sempre zelosos no 

mprimdnto de seus deveres e mostram-se na altura das funcçõc·s que lhes são confiadas. 

Conclusão 
Pendem de solução. quer do Senado, quer lia Camara dos srs. Deputados, diversos projectos e 

recursos eleitoraes, conforme vereis dos annexos e Synopse que acompanham esta exposição. 
São estas, srs. senadores, as informações que, em nome da Mesa, e em cumprimento do meu 

dever, julguei prestar-vos. 
Paço do Senado do Estado de !\finas Geraes. Bello Horizonte, 31 de dezembro de Hll2_ 

O Presidente do Senado. 

ANNEXO-A 

Expediente 

• 



EXPEDIENTE 
Officios expedidos pela Secretaria do Senado 

A. Ca111ara dos srs. Deputados................................................... . . . . . . . .• 43 
A' Secretaria das Finanças •• _,............................. . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • 27 
A' Secretaria do Interior... • . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • 5 
A diversos ................. ·...... ............ • . . ............ ........... .... ..• . • . . . .•• .... 33 
A diversos (Directoria)..... . .. .. . • .. • .• .. . . . . . ... .. • . .. . .. • . . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. • • . 12 
Telegrammas expedidos. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • •..... · . . . • . • • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ·1 

Officios recebidos 

Da Camara dos srs. Deputados .......................................... -...... ..• . .. . ....... 87 
Da Secretaria do Interior.......... . . .. ... . .. .•• . . . . •. . . • . . . . . • . . . • . • .• • . . . . . . . . ... . .• . . . . • 2 
De_diversos. .... ... . . . ....... .. .... .. ... . . .. .. .. •. . . ...... . . . . . . . . .. . .. . .... .. .. .. . • .. . . . . . . .• '27 

Requerimentos 

De diversos.................................................................................. 10 

Representa~ões 

De diversos .•..••.•••...••.•.....••.• , .•.. , .•...•.•••••...••.•.•.•••....•• , ..••.••.••• ,..... 5 

Telegrammas 

De diversos .. - ........................................................................... .. lO 

s.s.-2. 



ANNEXO-B 

PARECERES DE COMMISSÕES 



Pareceres de commissões 
Da commissão de Constituição e Poderes reconhecendo senador ao Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes o sr. dr. Gabriel de Oliveira Santos na vaga verificada con:t o fallecimento do 
exmo · sr. dr. Antonio Gonçalves Chaves. 

Da commissão de Camaras Municipaes opinando que nada ha a deferir e que sejam archivados 
os papeis juntos ao officio do Presidente da Camara Municipal de P irapora, referentes a nullidade 
da eleição da secção unica de Pirapora de S. Francisco. 
· Da commissão de Estatistica opinando que seja ouvida a Camara :\Iunicipal de i\Iuzambinho so-
bre o pedido da Camara Municipal de Cabo Verde fazendo ver a necessidade que ha de serem de novo 
traçadas as divi~as entre o districto daquella cidade e o de Monte Bel! o. 



ANNEXO-C 

Projectos iniciados no Senado 
E 

PENDENTES DE ANDAMENTO 



- ~ 

Projectos iniciados no Senado e 
de andamento 

pendentes 

Data 
o 
<= <= ...:: 

1~ll Agosto 14 

19ll Agosto 19 

1912 Junho 20 

1912 Agosto 20 

s. s.-3 

o .... 
"' 8 
::I z 

Assumpto Observações 

4 Contendo disposições relati- E111 3 de setembro de 19ll é 
vas ás acções de divisão e approvado, sem debate, em 
demarcação de terras e de segunda discuss ío, e, não 
tapumes entre proprieda- tendo soffrido alteração ai 
des confinantes. guma, fica sob a mesa para 

entrar na ordem dos tra 
balhos, depois de findo o 
intersticio regimental. 

6 Estabelecendo o caso de ap- E111 22 de agosto de 19ll. é 
pellação ex-officio nos jul- approvado em primeira dis 
gamentos dos crimes que cussão e remettido á Com 
não admittem fiança. missão de Justiça e Legis 

!ação, de cujo parecer ain 
da está pendente. 

8 Traçando as divisas entre os E111 20 de julho de 1912, es 
districtos da União e de Pe- tando apoiado, vae a im 
dro Teixeira, no municipio primir-se para entrar na 
de Barbacena. ordem dos trabalhos, de 

vendo-se considerar preju 
dicado por ter sido conver 
tido em lei o projecto n 
llO, da Camara, contendo 
materia identica. 

12 Reformando o Regimento In- Em 20 de agosto de 1912 Yae 
terno do Senado. á Commissão de Policia 

de cujo parecer está pen 
dente. 



ANNEXO-D 

PROJECTOS REMETTIDOS 
A' 

Ca:mara dos srs. Deputados 
E 

PENDENTES DE SOLUÇÃO 



P-r-ojeGtos -remettidos- á .Cainara .. dos srs. 
,Deputad0s .e -peadentes de solução 

Data 
o .::: .::: 
-< 

1891 21 de agosto 

1892 25 de abril 

1897 17 de agosto 

1897 3 de setembro 

1899 14 de agosto 

' 

V1 
o .... 

-·<!) s ·::; 
z 

Assumpto . Observações 

14 Altera a economia interna e EIB 9 de setemhro de 1891, 
externa do Internato do Gy- foi remettido a Camara dos 
mnasio Mineiro. srs. Deputados sob o n. 8 

e não teve ainda solução. 

27 Regula o serviço sanitario do Em 9 de julho de 1892, fo 
Estado. remettido, sob n. 21, á Ca 

mara dos srs. Deputados, e 
não teve ainda solução. 

129 Reforma a Constituição do EIB 22 de agosto de 1898, foi 
Estado na parte referente remettido, sob n. 102, a Ca-
ás aposentadorias. mara dos srs. Deputados 

de cuja solução ainda estâ 
pendente. 

135 Auctoriza ao governo a con- Em 8 de julho de 1898, fo 
tractar a construcção de remettido, sob n. 49, a Ca 
um ramal ferreo que, par- mara dos srs. Deputados 
tindo da estação de S. Fran- de cuja solucão está pen 
cisco, na Estrada de Ferro dente. 
Oéste de Minas, va a S. 
Gothardo. 

170 Concede diversos favores aos En• 5 de agosto de 1905, ro· 
bancos mutuos que se or- remettido, sob n. 143, a Ca 
ganizarem no Estado. mar a dos srs. Deputados, de 

cuja solução ainda está 
pendente. 



''I 

1903 1.' de agosto 

1904 25 de julho 

1906 -i de agosto 

1910 19 de julho 

1910 21 de julho 

1911 17 de agosto 
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Obseryações 

.. 
205 ~ Eci.uipa;a Õs Yencimentcs dí) Em 14de ago~to de 1903, foi 

- . porfeiro e continuo· do Ex- . réme(tido, sob n. 133, á Ca 
temato ·do Gymnasio Mi- mara dos srs. Deputados 
neiro aos dos demais func- de cuja solução ainda estâ 
cionarios de egual catego- pendente. 
t~a-das-.Secr.etarias-de---Es- . -- --· __ -- ~ 
tado. · 

208 Comprehende nas disposições Em Hl de agosto de 190J, fo 
do ~ 1.0 do art. 21, da lei remettido, sob n. 134, á Ca 
n. 318, de !6 de setembro de mar a dos srs. Deputados, de 
1901, todos os lentes cathe- cuja solução ainda está 
draticos da Escola de Phar- pendente. 

215 

macia de Ouro Pr"eto, cujas 
cadeiras foram supprimidas 

Contem a reforma da 
nistra~ão municipal. 

admi- Em 29 de agosto de 190-i, fo 
remettido, s,lJ n. 140, á Ca 
mara dos srs. Deputados, de 
cuja solução ainda está pen 
dente. 

229 Concede gratuitamente terras Em 30 de agosto de 1906, fo 
devolutas ao~ s,·ndicatos remettido, sob n. 1;)2, á Ca 
agTicolas. " mara dos srs. Deputados, de 

cuja solução ainda está 
pendente. 

252 Regulando os recursos cíveis Em lO de agosto de 1910, fo 
de appellação ou aggravo remettido á Camara dos srs 
nos casos controvertidos. Deputados, sob n. · 167, de 

cuja solu~ão ainda está 
pendente, 

253 Regulando a substituição dos Em lO de agosto de 1910 fo 
memln·os do Tribunal de remettido á Camara dos srs. 
Conta,; e ._;ontendo outras Deputados, sob n. 166, de 
disposições. cuja solução ainda está 

pendente, 

5 Contendo disposições relati- Em 2 dEê setembro de 1911, foi 
vas ã !'esen-a florestal no remettido á Camara dos srs. 
Estado Deputados, sob 11. 3, de 

cuja solução amda está 
pendente. 

Data 

1912 ;n de julho 

1912 12 de agosto 

1912 19 de agosto 

rn 
o 
:i) 
s 
:::1 z 

9 

lO 

li 
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Assumpto Observações 

Conceden~o ~iversos favores Em 24 de agosto de 1912 fo 
ás assoCiaçoes fundadas na remettido á Camara dos 
Capital d_o Estado para srs. Deputados sob n. 5, 
construcçao de casas de de cuja solução ainda está 
a_luguel mod1co para opera- pendente, 
riOS. 

Auctorizando o governo a Em 24 de agosto de 1912 fo 
conceder priYilegio para remettido á Camard dos srs 
construcção de uma estrada Deputados, sob n. 4, de 
de ferro que, partindo da solução está ainda pen 
es~ação de Pirapóra, vá ter- dente. 
mmar na cidade de Para-
catú. 

Co_nc,edendo diverros favores Em 26 de agosto de 1912 fo 
a_ Companhia que se orga- remettido á Camara dos srs 
mzar para construcção _ de Deputados sob n. 6, de 
vtllas operanas e officmas cuja solução está ainda 

"para pequenas industrias pendente. 
na Capital. 

• 



.ANNEXO-E 

PROJECTOS INICIADOS 

Camara dos srs. Deputados · 
E 

PENDENTES DE SOLUÇAO DO SENADO 

S, S,-4 



Pro jectos iniciados na Can_1ara dos srs. Depu-
~acios e pendentes de solução do Senado 

-

VJ 
Data o ... 

o "' = s .., :::> 
~ z 

1912 19 de agosto 

1912 19 de agosto 

1912 22 de agosto 

1912 27 de agosto 

1912 29 de agosto 

Assumpto Obsen·ações 

126 Estabelecendo as divisas dos Em 30 de agosto de 1912 en 
districtos de Carrancas, Lu- tra em segunda discussão o 
minarias, Concei;ão de Ibi- art. 1.0 • Depois de ligeiras 
tipoca e S. Domingos da considerações dos srs Leo 
Bocaina e contendo outras poldo Conêa e P Drum 
disposições mond, verifica-se não haver 

mais numero legal para 
continuar a discussão. 

127 Auctol'izando o Presidente do Em 23 de agosto de 1912 é 
Estado a co:1tractar a con- approvado, sem debate, eu 
strucção e o arrendamento primei a discussão e remet 
das estradas de ferro, pelo tido á commissão de Justi 
systema da lei federal n. ça c Legislação, de cujo pa 
1.126, de 15 de dezembro de rccor está ainda pendente 
1903. 

129 Auctorizando o governo a Em 29 de agosto de 1912 é 
mandar consolidar todas as approvado, sem debato, en 
leis sobre o processo civil segunda discussão e fica so 

· bre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos. 

130 Auctorizando o Presidente do Em 21 de agosto de 1912 é 
Estado a entrar em accordo approvada, sem debate, eu 
com o governo da União primeira discussão e remet 
afim de que, no Instituto de tido á commissão de Saude 
Manguinhos, filial neste Es- Publica de cujo parecer 
tado, sejam estudados os está ainda pendente. 
meios prophylacticos, pre-
servativos e curativos da 
febre aphtosa e de outras • 
epizootias. 

135 Estabelecendo que nos feitos J.:m 31 de agosto de 1912 vae 
judiciaes en1 que os colle- á imprimir se para entrat· 
ctores tenham de falar, ser- na ordem dos trabalhos. 
lhe-âo pagas por inteiro as 
custa~ taxadas no art. 76, 
do regulamento vigente e 
contendo outras disposi-
ções. 
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pata o . Assumpto Observações '"" I , --Q o - s <:l -<:l p 
~ z 

1912 2 de setembro 136 Auctorizanclo o gov-erno a au- Elll 16 de sete-mbro de 191 
xiliar as empresas ferro- vae á imprimir-se para en 
viarias que adquirirem no trar na ordem dos traba 
Estado terras apropriadas á lhos. 
industrias agro- pecuarias· 
ou á agricultura e que se' 
hropuzerem á nellas cesta-' 

elecer nucleos coloniaes: 

2 

coni a quantia de 1:000$000, 
o lote rural occupado. 

ANNEXO-F 

PROJECTOS INICIADOS 
NA 

Camara dos srs. Deputados· 
E 

REJEITADOS PELO SENADO 



Projectos iniciados na Camara dos srs. 

1912 

1912 

Deputados e rejeitados pelo Senado 

Data 

2 de agosto 

.. 

H de agosto 

o .... 
"' s 
::0 z 

li:! 

120 

Assumpto Observações 

Auctorizando o governo are- Em 6 de agosto de l\112 é sem 
levar ao ex-collector de debate, rejeitado em 1. • dis 
Tres Corações do Rio Verde cussão. Archivado. 
Ildefonso José Teixeira do 
pagamente da quantia de 
8:890$843 pela qual é o 
mesmo re~ponsavel para 
com os cofres do E~tado. 

Auctorizando o govetno a Em 19 de agosto de 1912 é 
contractar com o sr. Fon- rejeitado, sem debate, em 
taine Laveley, banqueiro 1. • discussão. Archivado 
em Paris e a Societé Fran-
co Brasilienne, ou com a 
companhia que organizar a 
construcção e exploração 
de uma Usina Metallurgi-
ca. 
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ANNEXO-G 

PROJECTOS INICIADOS 
NA 

Camara dos srs. Deputados 
E 

Ar~hivados «8x-vi» do disposto no art. 5? da Resolução n. 11, ~de 29 
d) agosto de 1907 

S. S.-5 



-Projectos iniciados na Camara dos srs De-
putados e arcbivados ex-v1 do disposto 
no art. 5. · da Resolução n, 11, de 1907 

Data 

1911 Julho 21 

1911 Julho 25 

1911 
Agosto ·25 

1911 Agosto 30 

A:;smnptc Ob,;ervações 

I 
80 Relevando de pagamento da t<:m 26 de julho de 1911 é ap 

quantia de :!:9188777, em lli"Ovado em primeira dis 
cujo debito se acha para cussão e remettido á Com 
com os cofres do Estado o missão de Finanças. 
collector de Manhuassú. 
Leopoldo Kogueira da Ga~ 
ma. 

82 Auctorizando concessão de Em 4 de setembro de 1911 é 
privilegio para a constru- encerrada sem debate a 
cção de uma estrada de primeira discussão, e adia 
ferro entre Santa Bar bar a e da a votação por falta de 
Cachoeira da Ponte Quei- numero legal. 
mada no Rio Doce. j 

93 Auctorizando concessão de Em 4· de setembro de 19H· é 
privilegio para a constru- encerrada sem debate a 
cção de uma estrada de pr-imeira discussão e adia 
ferro entre s. José do Pa- da a votação por falta de 
raizo e Santa Rita da Ex- num<Jro legal. 
trema. 

102 Auctor·i,;ndo concessão de Em 2 de setembro de l9ll é 
di,·er·,;os favores ás asso- approvado sem debate en 
ciações de credito agrícola primeira discussão e re 
e dP producção que se fun- mettido á Commissão de 
darem no Estado. Agricullura. 



Dat 

1911 Setembro 1. o 

1911 Setembro 1.0 

1911 Setembro 2 

19li Setembro 4 

1911 Setembro 6 
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Assumpto Observações 

104 Auctorizando o governo a des- Em 2 de set('mbro de 1911 vae 
pender até 20:000$000 com ;, imprimir-se, para ser su-
a con,;tJ'UC<;ão de um pavi- bmettido a primeira dis-
lhào para o tratamento de cussão. 

105 

tuberculosos annexo á San-
ta Casa da Capital. 

Reorganizando a 
de Hygiene. 

Directoria Em 17 de agosto de 1\ll:! é 
app1·ovado em L• discuHsào 
e remettido á Commissào 
de Saude Publica. 

106 Auctol"izando concessão de Em 4 de setembro de 1911 é 
]Jtivilegio para construção encerrada sem debate a 
de uma estrado de ferro en- primeira discussão e adiada 
tre o rio -:-rarambaia e a a votação por falta de nu-
Estação Presidente Penna, mero legal. 
na E. de F. Bahia e Minas. 

107 Equiparando os vencimentos Em 14 de setembro de 1911 
dos directores da Secreta- vai á imprimir-se para ser 
ria do Interior e da Dire- submettido á primeira dis-
ctoria da Viação aos de di- cus~ão. 
rector Hygiene. 

109 Auctorizando concessão de Em 14 de setembro de l\H1 
licença á professora do I.• vai a imprimir-se para ser 
grupo escolar de Juiz de submettido á primeira dis-
Fóra, d. Maria Leal da Si!- cussão. 
va Tavares. 

ANNEXO-H 

PROPOSIÇÕES DO CONGRESSO 
CONVEH.TIDAS EM LEIS 

No anno de 1912 



Proposições do Congresso convertidas 
leis no anno de 191 ~ 

em 

:?81 

283 

28:) 

288 

Remett:idas ã sancção. pelo ~enado 

Remessa á sancção 

.-\.gosto 5 

.-\.gosto 20 

Agosto 20 

Agosto 22 

Agosto 26 

.-\.gosto 2ti 

Agosto 27 

Agosto '27 

o 
;... 

'Q IJ) 

6'03 
::>~ 

.Z 

516 

579 

578 

585 

586 

5SU 

581 

581 

Data da sancção 

Ago:;1o 9 

Agosto 22 

Agosto 22 

Agosto 30 

Agosto 30 

.\gosto 

Agosto 30 

Agosto 30 

Assumpto 

Tra~;ando as divisas entre os dis 
trictos de União e de Pedro Tei 
Xétra Llo munir i pio de Barbacena 

Approvando as contas do Estado 
relativas ao exercicio de 1Qll, 

Contendo disposições relativas ao 
imposto de Novos e Velhos Di 
rei tos. 

Auctorizando o registro de diplo 
mas conferidos pela Escola de 
Pharmacia e Odontologia de Si! 
vestre Ferraz. 

Traçando as divisas entre os dis-
trictos de Santa Rita de Patos e 
S. Pedro da Ponte Firme, no mn 
nicipio de Patos. 

Contendo disposições relativas á 
reforma de ofliciaes e prar;as da 
Brigad;. Policial 

Perdoando Americo Cafiéro a pc·na 
de inhabilitação para exercer car 
gos publicos. 

Auctorizando a restituição de 2008 
a Modesto Pinto Coelho, de mul-
ta paga á collectoria de Catagua-
zes. 



Remessa á sancção 

2119 Agosto 27 583 

290 Agosto 30 589 

291 Agosto 30 594 

292 Agosto 30 588 
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Data da sancção 

Agosto 30 

Setembro 3 

Setembro 5 

Setembro 6 

Assumpto 

Auctorizando o gove1·no a mandar 
imprimir na Imprensa Offici~J o 
drama inedito de Bernardo Gui-
marães-A Voz do Pagé. 

Auctorizando a reforma do Bxtér-
nato do G;ymnasio Mineiro. 

Approvando o convenio celebrado 
entre os Presidentes dos Estados 
de Espírito Santo e Minas. para 
solução de questões de limites 
entre os mesmos Estados. 

Creando a Caixa Beneficente dos 
Funccionarios Publicos do Estado. 

70 

7l 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

s. s.-6 
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Remettida8 á sancção pela Camara 

Agosto l! 577 Agosto 20 

Agosto 2li 582 Agosto 311 

. .\gosto 26 584 Agosto 30 

Agosto 30 593 Setembro 6 

A.gosto 30 591 Setembro 3 

Agosto 30 590 Setembro 3 

Agosto 30 592 Setembro 6 

Agosto 311 595 Setembro 6 

Agosto 30 596 Setembro 19 

Creando dois Jogares de avaliad(· 
res em cada tcrmo do Estado. 

Declar·ando extensivas as duas de 
legacias da Cepital e as dos mu 
nicipios sédes de prefeituras a 
disposição do art. l. • da lei n 
552, de 18 de agosto de J9ll e 
contendo outras proYidencias. 

Fixando a fm·ça publica do Bstado 
para o exercício de 1913. 

Auci.orizando pagamento de custas 
,indiciarias a varios serventuarie>'i 
de justiç.a. 

Auctorizando concessão de licença 
a diversos funccionarios publi 
caçôes, 

:\Iudando a denominação de alguns 
districtos e da villa de Henrique 
GalvãJ. 

Auctorizando concessão de liceus a 
a diversos funccionarios. 

Estabelecendo o processo para pre 
enchimento das comarcas de '.!. 
e 3.• entrancias. 

Orçando o receita e fixando a de:; 
pesa do Estado para o exercício 
de 1913. 
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Policia 
,,. 

1'1·.-·,;idento-DI·. C!Hispim Jacq_ues Bias Forte~. 
\"Ice-Presidente-Dr. Levindo Ferreira Lope~. " 
J.o Secretario-Dr. José Pedi o Dmmmond. 
"!.• Secretario-Dr. Gome~ Freire dl' Andrade. 
Supplcntes dos Si'r-rPtarios-Dr. Cnrnelio Yaz ele \lP!In " <li·.. C:llllillo ,\ugns1o Maria de· 

Rri1o. ... .,.:t ~· -_·., .- .. ~t;,~·u~. J.. i' • 

~ ... '., .. ~. t 

Constituição e l'odm•es 

Commendador An1onio :\Iartins Ferreira da Silva~ 
Dr. José Gandi do de Souza Vianna. 
Dr. Francisco de Andrade Botelho. ·····'-· ! 

Finan~·as 

Dr. Levindo Ferreii·a Lopes. 
Commendador Antonio Martins FeiTeira da Silva. 
Dr. Pedro da :\Iatta Machado. 
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa.. f' I 
Dr. Camillo Augusto :\I ar ia de Brito! 1 ' t' ·~ 1: ; i '1'~ 

•u·rd·· •tU 
Justiça e J,egis1at;ão 

Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva. 
Dr. Virgílio M. de Mello Franco. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 

- il' 

I ' -.t . ·' (I 
Obras Publicas, Terras e Colonização, C~t.~eios e, 'l'clegr~phos., 

Dr Francisco de Paula Rocha ~<>gô&.. 
Coronel Francisco Ferreira Alves. 
Dr. Gomes Freire de Andade. 

lnslruc~,ão Publica 

Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
Dr. Cornelio· Vaz de :\Iello. 
DI'. Gomes Freire de Andrade. 

Cantaras·tHunicipaes 

Dr. Levindo Feneira Lopes. 
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira. 
Coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Valle. H 

'1 ,,;, 

'' 
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.q 
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For~a Publica 

Dr. Pedto da :vratta MachaJo, 
Ur. Antero Dutra de Moraes. 
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira. 

. \.gricultnl':a, Conune••cio, Induslrias, .~es. Hinas e :f'l<>restas 

Dr. Nuno tla Cunha }fel! o. 
Dr. Frandsco Nunes Coelho. 
nr. Leopol~o Corrêa. 

Si:níde Publica, Estatist.ica e Cal.ecbese 

Tlr. José Pedro Dnunmond. 
llr. Uaspar Ferreira Lope~. 
Dr. Josino dr; Paula B!'ito. 

R.equerlRientos de Partes 

Dt·. :\'uno da Cunha :Yiello. 
Dr. Cornelio Vaz de Mello. 
Ol_ympio Julio de Olivnira M••ur:\o. 

l l!". Levindo Ferreira Lop.,s. 
Olympio .Julio de Oliveira :Yiourão. 
nr. Gabriel de .Oliveira Santos. 

B.edae<;ão 

Tribunal especial 
11embro5 

Senador - Dr. Levindo Ferreim Lopes. 
" Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
" Dr. Camillo Augusto ~faria de Brito. 

" Dr. Gomes Freire de Andrade. 
" Dr. José Pedro Drummond, 

Dr. Pedro da Matta :\hchado. 

Supplentes 

Hembros 

Deputado- Dr. Valdomiro de Barros :\Iagalhães. 
" Dr. Odilon Barrot :\fartins de Andrade. 
,. Dr. Nelson Coelho de Senna .. 

Supplentes 

Dr. OJ_ympio Teixeira de Oliveira. 
" DJ. Edgardo da Cunha Pereira . 
., Coronel Francisco Paoliello. 

.Membros 

Desembargador - .José Anronio Saraiva. 
" Edmundo Pereira Lins. 
,. Hermenegildo Rodrigues de Ba!'l'os. 
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Supplentes 

DP~r·mb::u·g·a•IOI' - Francisco Fernandes Ra.bêllo. 
" ~ Arthur Ribeiro d'Oliveira.. 

Aureliano de Magalhães • 

Commissão Mixta de recursos eleitoraes 

Senwlot· - Dr. Lt·Yindo Fr·rreit·c Lopes. 
" Dr •• 1 o sé Camlido da Fonseca Vianna.. 

llt'pufado- Dr. Carlos da Sitva. Fortes. 
Dr. Haul Soares de Mnura. 
Dr. Valdomiro de Ban·o:> ~'[ag_~tlbãe;;. 
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MEMBR.OS DO CONGRESSO 

SENADORES 

Nomes 

1 Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes •.••••••.•.. : •..•••. 1 Barbacena. 
2 Dr. Levindo Ferreira Lopes ••.•••....••...•..•••.•...• , Capital. 
3 Dr. José Pedro Drummond •••••••.•.• ················lidem. 
4 Dr. Gomes Freire de Andrade •.••••.•••••••..•••••••.• Marianna. 
5 Dr. Cornelio Vaz de Mello .••...••••••••••••••• · •.•••••• 1Capital. 
fi Dr. Camillo Augusto Maria de Brito ..•••.••.••••••••. ·I Idem. 
7 Dr. Virgílio Martins de Mello Franco .•••••.•....•••••• Idem. 
8 Coronel Francisco Ferreira Alves .••.•..•••........••• Idem. 
9 Dr. Pedro da Matta Machado ..••.•...•...••••..••••.• Idem. 

Residencias 

lO Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva ••.•. Ponte Nova. 
ll Dr. Nuno da Cunha Mello ..••••••..••.•.••••.•••..••.•• Arassuahy. 
12 Dr. Francisco Nunes Coelho ••.••••.••••••••.•..••••••• 

1 
Guanhães. 

13 Dr. Antero Dutra de Moraes •••.••••••..•••.•.•••••.••. S. Pedro do Pequery. 
14 Dr. Leopoldo Corrêa ••••••••.....•••...••.•.••..•••.••. I Itapecerica. 
15 Dr. Jose Candido de Souza Vianna ......••.•.•.•.•.. ·IAbaeté. 
16 Dr. Josino de Paula Britto ......•••.•.••.••••...••••••.. 

1
Tres Pontas. 

17 Dr. Gaspar Ferreira Lopes .........•••.........•.•....• Alfenas. 
18 Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa ........••....••..• 'Ouro Preto. 
19 Commendador Francisco Ribeiro d'Oliveira •.....•.••.•• !Entre Rios. 
20 Olympio Julio d'Oliveira Mourão .•.•••.•..••.•••••• : •• ! Diamantina. 
21 Dr. Francisco de Andrade Botelho .••••.•••..••..•..•• Leopoldina. 
22 Coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Valle ....•••.•... ·IMuzambinho. 
23 Dr. Gabriel d'Oliveira Santos ••••.••••...•..•.••.•....• Capital. 
24 .••••••.•••.••••••.••.•.••••••. ·: • •••.•.•••..• ; •••.•••.• , •.••••••••••••••.••..•••.••.••••••••••• 
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DEPUTADOS 

') Q Ci íf .l Re~id.e&ias 
' ;>-1 I '1 ' I 11' t ~._... , . ..l L-'. _y ~ . ,' 

l Pharmaceutico Bernardino de Sénna Figueiredo .. ;.:., Barb]tcena, 
2 Dr. José Tavares de Mello ... .': •• ~: •••• ,: .•.••.. :L::.'. Quéf].Íz. 
3 Dr. Antonio Martins da Silva ......................... Ponte Nova. 
,! Dr. Abeilard Rodrigues Pereira ....................... Lagoa Dourada. 
5 Dr. Carlos.da Silva Fortes ............................ Palmyra. 
G Dr. José Vieira Marques .............................. Idem 
7 Dr. João Baptista Ferreira Velloso .. , ................. Ouro Preto. . 
8 Dr. Odilon Barrot Martins de Andrade ............... S. João d'El-Rm. 
9 Dr. Alfredo Martins de Lima Castello Branco ........ S. José d'Alem Parahyba. 

lO Dr. Peric1es ·Vieira do Men,don~a ...................... :'\';.João ~epomuceno. 
ll Dr. Francisco de Campos \ a!ladares .................... , Jmz de Fora. 
12 Dr. Henrique Portugal ........ ~ ....................... Rio Preto. 
13 Coronel Emílio Jardim de Rezende .................. Viçosa. 
14 Dr. Raul Soares de Moura ............. , .............. Rio Branco. 

· -15 nr·;- Olympio Teixeira de Oliveira ......... : .......... Cal'iuígola~ 
lG Commendador Frederico Schumann ..............•.••. Itajubá. 
17 Dr. José Ribeiro de Miranda Junior ................... Ouro Fino. 
18 Coronel Manoel Alve's de Lemo-: ...... ; ..••• :: .• : .. ... S. Gonçalo do Sapucahy. · 
19 Coronel Eduardo Carlos Yilllena do Affi'araJ. ... :; ... ,:: Pouso Alegre. , 
20 Co onel João de Almeida Lisboa;~: .•.... :::::: ... : .. ·:: Aguás Virtuosas, ,.1 , 
21 Dr. Raul de Faria .............. . ·.::: •.... :.::. :. : . .... Campanha. · • 
22 Coronel Simeão Stylita Cardoso .. · . .' ..... :; .. .. :; .. . :. Santa Rita da Extrema. 
23 Dr. Valdomiro de 'Barros ~iagelllães ...... ~:; ... ; ... · .... Món{e Sánto. 
24 '\Iajor José Ferreira de Carvalho:~:.~ ..... ;: ... ; ...... BeiJo Horizonte. 
25 Dr, Argemiro de Rezende Costa:;;;,.;;, •. ;;.;;;,: .... Idem. · 
26 Coronel Elias Theotonio Baptistà ....... : .. ~ ....... :, .. Estrella do Sul, 
27 Coronel José Luiz Campos do .Amaral Junior ......... S. Sebastião do Paraizo, 
28 Coronel Garibaldi de· Castro Mello ......... :: .... · ...... Pra'ta. 
29 Dr. José Alves Ferreira e Mello: .......... ." ... ·.: ...... Càpital. 
30 Dr. Pedro'Li:tiz de Olh·eira ..................... :~ ..... Idem. 
31 Corenel Antonio Leão Monteiro de' Moura.: ......... S'erró. 
32 Co nego Francisco Xavier de A,lméidà Rolim .. :: ·.: •.... Curvello. 
33 Dr. Francisco Alve's Moreira da Ro'cha: ... : ..... ; ,', ;,, Bomfim. 
34 Conego Firmiano Gonçalves Costa ........ : .... ;.: ..... Conceição do Serro. 
35 Dr. Nelson Coelho de Senna ....... : ..... : ......... , ... Bel! o Horizonte. 
36 Dr. Edgardo da Cunha Pereira.:.·.; .................. Pt>çanha, 

. •• r .: 

•l, .. 
~ ! . 

" ' 

37 Coronel Ignacio Carlos Moreira Murtá:: · ............... Arassuahy. 
38 Coronel Pedro Laborne ................................ Grão Mogol. I . 

39 Dr. João Porphiriõ Machado .... :: .................... Salinas. 
40 Coronel Edmundo Blum ................................ Rio Pardo. . . 
41 Dr: João' Antonio topes de Figueiredo.; ...... : ....... Théophilo Ottoni. 
42 Coronel Antonio Augusto Spyer •.•• , •. , ••••••••..••.. Montes Claros. 1 

__ .43 .CoroneL Mo destino Gonçalves ...... , ..................... Santa Luzia do Rio das Velhas, 
44 Coronel José Custodio Dias de Araujo ................ Campestre (Caldas). 
45 ........................................................ . 

----
46 ...................................................... . 
47 .••.••••.••••••••••••..• •••·•••• ..•••••••.•••••..••••• 
48 ...................................................... . 
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PESSOAL DAS SECRETARIAS DO CONGRESSO 

Secretaria do Senado 

Director, commendador Antonio Augusto Pereira da Costa. 
Sub director, major Antonio Cesario de Lima. 
Officlal e bJbliothecario. dr. Emílio Jacob. 

" da contabilidade, Francisco de Paula Marinho. 
e archivista, Antonio Gonçolves Chaves Junior. 

» Augusto Pantaleão. 
Aureliano Augusto de Sousa, 

» Antonio de Paula Castro. 
>> Arthur de Castro Leite. 

Amanuense, Augusto Carlos de Brito. 
Tachygrapho-chefe, dr. Salomão de Vasconcellos. 

» auxiliar, Alfredo 'Valter Heilbuth. 
Porteiro, Americo Benicio Pinto Coelho. 
Contiuuo. Bejamin Rezende Magalhães. 
Correio-servente, José Maria da Costa. 

Secretaria da Camara dos srs. Deputados 
Directoria da Secretaria 

Director, major Castorino Magalhães, 
Official-archivista, Antonio Augusto de Sousa Paraíso. 

» Dr, João Baptista de Freitas. 
» Saturnino R1beiro do Nascimento. 

João Alfredo Furst. 
" Joaquim Mendes de Oliveira. Encarregado do resumo dos debates e extracto das sessões. 
" Dr. Augusto Versiani Velloso, bibliothecario, 

Amanuense, João Scotti de Moura. 
Porteiro, Fran.;isco José de Alraujo. 
Contino, Lindolpho da Fonseca Barreto. 

» Antonio Mathias Moreira, 
Servente, Mario Lourenço Dia~· 

Cassiano José Carneiro. 

Directoria dos serviços das sessões 

Director, major Alexandre de Sousa Coutinho. 
Tachygrapho-chefe, José de Oliveira Costa. 

» auxiliar, José Maria Rosenburg. 
Amanuense, Joaquim Ildefonso Pinto Coelho. 
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I)ro jectos iniciados no Senado ~m 1912 
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Obsen·açõe,.; Data o Assurnpto Andamento ... l ' 
~ "' s 
"' p ! ' -: z I 

1912 Junho 19 7 Regulando o modo Em 19 de junho de 1912, a Da commissão de 
de julgamento do,; requerimento do sr. Camil- Policia. 
recursos elcitoraes lo de Brito, fica sobre á 

Mesa para a ordem dos tra-
balhos, providenciando-se 
sobre a sua impressão a 
tempo de ser distribuído 
com a ordem do dia. 

Em 20, depois de algum de-
bate, em que tomam parte 
os srs. Mello Franco e Ca-
millo de Brito, encerra-se 

; a discussão e procedendo-se 
a votação é approvado e 
remettido á Comm1ssão de 

' Policia que, obtendo urgen-
cia, offerece para ser sub-

i I 
mettido á 2. • discussão,. 

' 
' A requerimento do P. sr •. 

Drummond, fica sobre á 
! Mesà para a ordem dositra- ' 

balhos, sendo dispensada a I 
impressão. j i 

! l 
' Em 21, entra em 2.• discus-

são por artigos successivos. 

Em discussão o art. 1.' de-... pois de orar o sr. Mello 
Franco impugnando as dis-
posições do projecto, toma - a palavra o sr. Levindo Lo-
pes que responde ao ora-
dor, justifica e otferece as 
seguintes 
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Assumpto Andamento 

7 Regulando o modo 
de julgamento dos EMENDAS 

recursos eleitoraes 
} a 

Ao art. }.o., n. 'T : 
Snb,;tiina-sc pelo seguinte : 

Votada,o; as conclusões do pa-
rccer e emendas, si houver. 
e a1.1provada á redacção dá 
decisão, será esta com os 
autos do recurso remeÜida 
ao Ser..ado e sujeita a uma 
sú discussão. 

. \cct'cscente-se : 

:-i i a doci:>i!o fôr emendada. 
Yoltará :'t C amara dos :De-
putados que, aceeitando a,: 
cmrmdas, à pwblieará: no 
,·:u;o contrtJ.rio, será dévol-
Yiüa ao Senado e só cdns'i-
dorar-~e-ào confirmadás a~ 
alteraçiies si obtiverem :dois 
terços de votos dos senado-
1·es !presentes. 

' 2.· 

- Ao art. I.·, n.~vr.: 
' : 

i i : 
' Entre as palavras será e com-

municada accre!icente-se:-
publicada pela 1\[esa e.' •• 

3.• 

., Accr,~scente-se em logar con-
Yomente: 

_\pprovada e puM.lcada esta 
res~lução, proceder-se-á á 
el01ção da commissão mix-
la, de que trata o art. 1.o. 
n. Il. · 

Sala <las sessões, 21 de junl1o 
de 1\JII._-Levii_J.d'o Lopes.-

' -Antonw ~fartms.-Ribeii·o 
de Oliveira. · 

Ohst'na<;úes Dat:1 

Da t:ou1mbsüo L](' Junho 19 
Policia. 
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Assumpto Andamento Observa<;ücs 

7 Regulando o modo São apoiadas e postas conjun- Da com111i,:süo de 
de julgamento dos ctamente em di~cussão. Policia. 
rccur~os eleitoraes 

Não havendo mais quem peça 
a palavra. encerra-s'" a dis-
cuss~1o e, procedendo-se á 
votação do art. 1.0 • é o mes-
mo aiJproYado com todas as 
emendas. 

I 

O art. 2. • é appro\;ado sem 
debate. • 

Adoptado em 2 • para passar 
á terceira discussãQ, vae o 
projecto com as emendas 
a.pprov:tdas :i commissão de 
Polieia • 

0 SR • .1\iELl.O IFRA:\CO, obtendo 
a palavra. envia á Mesa e 
pede seja consignada na 
acta a seguinte 

DECLARAÇ.io 1!1' VOTO 

Declaro que votei contra o 
projecto em discussão, por-
que infringe o art. 15, pa-
ragrapho nnico da Consti-
tuição, e \l da lei addicional, 
art. 5. 0 , de 13 de agosto de 
1903, que exige forma de 
procosso feito por lei ordi-
naria para o exercício dos 
dois poderes, o legislativo 
e o judiciario, hoje dispen· 
sado em materia de recur-
sos eleitoraes. 

A competencia do Congresso 
Legislativo para julgar de 
decisões <ia camara sobre 
verifica•~<~ o de poderes, an-
nullação de diplomas ou de 
eteiçóes e perdas do cargo 
de vereadol', see·undo o clis-
posto no ar·t. (>o da lei n. 
558, de \·1 d•.• setembro de 
1911, deve ser exercida de 
eonformidadc com os tra-
mites do art. 15, paragra-
pho unico, da dita Consti-
tuição, do mesmo modo que 
todas as suas outras priva-
tivas at.trihuicões mencio-
nadas no art. :30 da mesma. 
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Assumpto Andamento 

Regulando o modo E' assim que o poder legisla-
de julgamel!-to dos tivo procede, dividido nos 
recursos elertoraes dois ramos em que~ está or-

ganizado, rpesmo . quando 
funcciona, exercendo a im-
portante attribuição de con-
ceder perdão em crimes de 
responsabiliaade (art. 30, 
n. 31) e no ~aso di'J annul-

'· lar posturas e deci\sões das 
camaras mu ipaes l(art. 30, 
n. 29). \ ! 

l i Em todos este$ casosj o acto 
! do Congresso Legislativo, 

seja resolução ou 'decreto, 
l passa por tfes di~cussões 
i em cada uma de sua~s casas, 

com a collab~raçãoj do ex e-
' cutivo, medi nte a 1sancção 

sóments exceptuad~ no caso 
do art. 35. l Entrelanto, o 
projecto que, só te~a cabi-

·I mento nos cajsos su ordina-. ' ' j dos ao Regimento ce>mmum, 
prescinde claj sancç!Lo e das t demais formalidadf)'i!, que a. r Constituição! exige :para a. I elaboração dJs leis\ e reso-I 

! luções. i 
Accresce que 1a prec~pitaçào 

i com que está sendo discu-
tido e votado) crêa pt.ra o Se-1 nado Mineir6 um ambiente ' de animaçã4 e hostilida-I I de deprimin~o-lhe ~ aucto-

' ridade, prest1gio e respeito 
de que deve gosar em todo 
o Estado » .i : 

i ' . 
O sr. Preside4te manda que 

seja inserida:· na ac11a a de-
claração que 'acaba; de ser 
enviada á Mésa pelo nobre 
senador. I 1 

, I 
O sr. P. Drumhwnd, obtendo 

urgencia, offérece, por par-
te da Commissão de Poli· 
c ia, o seguinte 

Parece1· 

A commissão de Policia oíl'c-
rece para a terceira discus-
são o projecto de reforma 

I do Regimento sobre o jul-
gamento de :recurso~ clf1i-

' 
torae_s, que r~digiu de con-
form1dade com as emendas 
approvádas. ; ~ 

Ob~ervaçõe~ 

Da commi:':-::ào uc 
Policia. 
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I Assumpto Andamento Observações 

71Regulando o modo A Camara dos Senadores do 
de julgamento dos Estado de Minas Geraes re-
recursos êl-eitoraes solve : 

Da commissâo de 
Policia. 

·• 

Art. J.o Ko julgamento dos 
recur·so~ eleitoraes, de que 
tratam o~ arts. 1. 0 e 2.• da 
lei n. 558, de 9 de setembro 
de 1911, serão observadas 
as seguintes disposições: 

I. Apresentado o reeurso em 
mesa, s<:>rá enviado a uma 
commis~ão mixta, composta 
de tres deputados é dois se· 
nadores. 

11. A commissão será eleit<~ 
annnalmente, no principio 
da sessão, como as perma-
nentes • 

111. A commissão apresen-
tará seu parecer á Camara 
dos Deputados no pra-zo de 
dez dias, que poderá ser 
prorogario por mais metade 
do tempo. 

IV. Apresent:J_do_ o parecer1 impresso e d1stnbmdv, sera 
dado para a ordem do dia 
e sujeito a uma só discus-
são, durante a qual poderão 
ser oft'erecidas emendas. 

V. Votadas as conclusões do 
parecer e emendas. si hou 
ver, e approvada a redacção 
da decisão, será esta, com 
os autos do recurso remet-
tida ao Senado, e sujeita a 
uma só discussão. 

VI. Si a decisão fõr emen-
dada, voltat·á a Camara dos 
Deputados que, aceeit.ando 
as emendas, a publica~á; no 
ca<o contrario, será devol-
vid:~ ao Senado; e só consi-
derar·-se-ão confir•madas asl 
altemções si obtiverem dois 
tcr(os de Yotos dos senado-
l'Ps J.'l'CSPnü•s 
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,I Regulando o modo VI I. A deci::o~ ser· a publi~ Da com missão de 
de julghmento dos cada pela Mesa e commu~ Policia. 
recurso~ eleitoraes · nicada ao Presidente doEs-

tado a Camara :\Iunicipal e, 
tratando-se de eleit:ão de 
juiz de paz ao juiz "de di~ 
reito da comarca, para a 
respectiva execu~ão. 

Art. 2. 0 Approvada e publi-
cada esta resolw;ào, proce-
der se-a á elf'i<;ào da com-
missão }lixta, de que üata 
o art. t.o, n. li. 

Art. :3.o Revogam-se as dis-
posi~ões em ccntrario. 

Sala das commissões. 21 de 
junho de 1912 -Bias Fortes. 
1>. Drummond.-Camillo de 
H rito. 

O )JES)!O SR. requer dis-
pensa da impressão e de in-
tersticio, afim de que o pro-
jecto a que se refere o pa-
recer que acaba de enviar 
a Mesa, seja dado para a 
ordem dos tr,abalhos da ses-
são seguinte: 

Approvado esse requerimen-
to, fica o projecto sobre a 
mesa para es fins conve-
nientes. 

Em 22, entra em 3. • discus-
são. 

O sr. :\latta :\!achado justifica 
e envia a mesa as seguintes 

Emendas 

l.• 

•.So art. 1,o n. Ill. 

Em seguida ;, palavra «Ca-
!llara dos Depuiados•> ae-
nescente-se: Ou ao Senado. 

1912 

"' Data 2 

.... --______ J_J __ ·-
,. ' Assurnpto Andamento 

Jmi.ho '19' '7 Regulando .o modo 2." 
. ,. · de julgamento dos ., 

. .recmsos eleitoraes 
Ao art, 1. 0 n. Y. 

'Suhstituam->e as palan·as 
«Ao Senado» pelas seguin-
tes: a o~ttra C amara. 

Ao art. 1. 0 n. Yl. 

Onde se lê «Carnara dos De-
putado:<~, eliga-~e camara 
iniciado1·a. 

Onde se lê <•Senado··. rliga-se: 
ontra Camara. 

4, a 

Ao art. 1. 0 n. \'1. 

Supprima-se a palavra--se-
nadores. 

Sala das sess0es, 22 de junho 
de 1912.-Matta i\'Iachado. 
-Antero Dutra.-Andrade 
Botelho. 

São apoiadas e postas conjun-
ctamente em discussão. 

O sr. Camillo ele B r i' t o 
por parte da commissão de 
Policia. apresentante do 
projeclo declara que esta 
acceita a~ emendas qne aea-
bam de ser apresentadas. 

:\'ào havendo mais quem peça 
a palavra, encena-se a dis-
cussão e, procedendo-se a 
vota<;ão, set·ão aprovada> 
toda' as emendas e bem 
assim o projecto que depois 
ele adoptado em terceira. 
discus~ão·. é rem~t.lldo, comi 

I 
as r eferi<1as emendas, á 
commi,sào rle rc·dacçào. 

Observações 

Da commissão de 
Policia • 
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7 Regulando o modo O sr. Olympio Mourão, ob, Da, com missão de 

de julgamento dQs ' tendo urgtincia. offerece, Policia. 
recmsos eleitora:es · por•· {}ar·te· da com missão de 

Redac·ção a seguinte 

Redacção final 

A com missão de H.edacção of-
ferece para a discussão 
como final, a seguinte rP-
dacção do projecto n. 7, do 
~enado, 1·egulando o modo 
do julgamento dos recursos 
eleito1·aes. 

A Camara dos senadores do 
Estado de iVIinas Geraes re-. 
solve : 

Art. I.o No julgamento dos 
recursos eleitoraes de que 
tratam os arts L o e 2• o da 
lei n. 558, de 9 de setembro 
de 19ll, serão observ-adas 
as seguintes disposições: 

I. Apresentado o reourso 
em mesa, será enviado a 
nma com missão rnixta, com-
posta de tres deputados e 
dois senadores. 

II. A com missão será eieita 
annualmente, no principio 
da sessão, como as perma-
nentes. 

Ill A commissão apresenta-/ 
I· á seu parecer á Camara ou 
ao Senado no pr.azo de dez 
dia~, que poderá ser proro-
gado por mais metadeit,do 
tempo. 

LV. Apresentado o parecer, 
Impresso e disti·ibuido, se-
J'á dado para ordem do· dia 
e sujeito a uma ~ó dis<:us-
s~o, durante a . qual pode-
J·ao ser otferecidas eUJen-
das. 

Data 

1912. Junho 19 

-69-

Assumpto Andamento 1 Observações 

7 Regulando o ·modo v. Votadas as conclusões do Da•Gommissàc- de 
de julgamento dos paí,eeer e emendas, si hou- Policia. 
recursos eleitoraes · ver, e a:pprovada a redacção 

da deoi>à:o; será esta, com 
i os autos do-t·ecurso, remet-

i ida :'t outl'& Cama1·a e su-
jeita a uma só discussão. 

VI. Si a decisão fôr emen-1 
dada, voltará á Camara ini-1 
ciadora que acceitando as 
emendas; a publicará; no 
caso controrio, será devoJ-1· 
vida· a ot1tr·-a Camar.a e só 
co11·siderai~se~ilo confirma-I 
das as; a.ltera~ões si obtive-! 

· rem doi,;.t·erços de.votos·dos: 
pt·es·entes. - - I 

Vl I. A decisão será publica-I 
da pela Me~a e cOllllllJlllit:a-1 

1 da ao pr·e:;Identll do Estado, 
á Camara :\lunicipal e, tra-I 
tando-se de eleiçilo de juiz I 
de vaz, ao juit. de direito_da 
comar·ca, para a 1 espect1va 
execu~ão. , 

Art. 2. 0 Approvada e publi-
cada esta resolução, proce-
der-se-á à eltlição da com-
missão mixta, de que trata 
o art. l.o, n. li. 

Art. 3. o Revogam-se:as dis-
dosições em contrario. · 

Sala das commissões, 22 de 
julho de l9i2. -:- Olympio 
:\Iourào. -Gabriel ~a:ntos. 

O mesmo sr. requer dispensa 
das formalidades regimen-
t aes, afim de que seja dis-
cutida e votada immed.iata-
mente a l'edact;ào que aca-
ba de apresentar. 

Approvado esse requel'imen-
tu, entra em discussão e e, 
sem debate, a:pprovada a 
referida redact;àu final, a 
tptal vae a COJÜar-se pam 
ser assignada P,ela Mesa e 
publicada no o· gam oHicial 
dos poderes do Bstado. 

1-:m 22, é publicada como l{e-
:<olw;ào sob n, 17. 
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8 Traçando a~ diYisaJI,m 20 de julho de l\112. es- Da commi>são de 
.entre es disnictos tando apoiado, Yae á im- Camaras Muni-
da Cnião e de Pe- primii•-se pata entrar na o r- eipaes. 
dro , Teixeira no dem dos trabalhos, deven-
mnnicipio -de Bar- do-se considerar pre_iudica-
bacena. do por ter sido convertido 

em lei o pro_iecto n. llO, 
da Camara, contend" mate-

.,. ria identicaw 

9 Ooncedendo. diYer-
sos favore~ ú>; as-
sociaçõl's funda-

. das na Capital do 
Estado pai·a con-
strucção de casas 

1 de aluguel modi-
co, para OlH'I·arios. 

Em 81 de julho de 191:'. es- Do sr. Camillo de 
tando apoiado, vae á im- Brito. 
primir-~e para enttar na 
ordem dos tJ•abalhos. 

l'm 2 de agosto depois de al-
gumas observa·;ões do ,r. 
Mello ~ranco, encerra-~e a 
]. a discussão ficando adia-
da a Yota!;ão por falta de 
nurnei'O legal. 

I<:m 3, procedendo-se a vota-
<:ão é approvado e I'emetti· 
do as ~.;ommissões reunidas 
de Finan~as e Agricultura. 

Em \1, é off.;rccido para ser 
submet tido á 2. a discussão, 
e ,·ae à imp!'imir-se, acom-
panhado do segLlÍnte 

Parecer 

O projecto n. \!. do Senado, 
approvado em l • discussão 
e ,;ubmetl ido ao parecer das 
com missões I'ennidas de ri-
nanças e :\gTicultura, con-
cede favor2s ás Associar;ões 
que se fudarem na Capital, 
para construcrão de casas 
à e aluguel modico. 

:'\o estado actual da sociedade 
hrasili ir-~. sct·ia pi·eferivel 
in,;truit· as populações ru-
raes e lhal-as ao solo pelo 
trabalho I·acional, quelrans-
fonlwria o,; tristes lares 
do,; escravos da isworancia 
em ronfortaveis \·ive11das. 
emci·g-indo garridas dos 
campos de searas, "e>dea-
da,; pelos rebanlws, alegra-! 
das pelo,; f. !!,medos da" 
<T8il!H;as robusl as, que for-
ma !'ia a rar;a fol'le do Dra-
zil fu1Hro. 
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' 

!J Concedendodiv'ersos Si :k<siul fos;;e, não haveri~\tio1 s;, Camili~ 1de 
favores ás asso- ··.necessidade deste projecto Brito. 

· • ciações fundadas . n. 9, porque quasi todos 
J na Capital do Es- pre-feririam viver nos cam-

' • tado para constru' po,; e os poucos que deman-
c<;ão de casas ·de dassPm as cidacles, encon-

i· 

' 

" aluguel m o di c o trariain nella as facilidades 

' 

para operarias. de vida que a riqueza da-
quclles lhes traria. 

~ 

I ,! 

' -
I I 

~~'. I ; 

.\Ias desde que aq uillo não 
passa de um idéal e o facto 
doloroso é que os campos 
:-:e vão despovoando, é justo 
auxiliar, ,;em onus para o 
theson!'o, os qne cheg·am á 
cidade, t,,·azidos por· impe-
rio:;os lllOIÍYOS. 

SolJ c>st0 ponto ele ,-ista; o 
projccto é ut.Il e equitalivo 
" ~eu ~.r' u~ n1a, pn,·que 
manda :q•ro'<•itar em be-
neficio das cla~ses làborio 
sas, as proprias economias 
recoll11das ás Caixas Econi-
ca:o;. 

O projecto atl.eqcle á hygiene 
physica e moral, daque!les 
a quem procura beneficiar, 
porque melhora a habita-
ção e estimula Yirtude da 
economia, admittindo a pos-
sibilidade do locatario se 
transformar em propr·ieta-
rio. 

A labot·iosa população ela 
Capital hem merece esse 
auxilio. Pela rapidez com 
que a cidade cresce, os al u-
gneis de casas são uma ca-
lamidade publica. 

E' incrível que o povo possa 
1 tolerar, por• mais tempo, 

a extorç:lo de que é victima. 

Só a grande paciencia do mi-
neil'o, resignado por índole, 
alegre e submisso ao sotfri-
ment.o, ;;eria capaz de sup-
portar alugueis que lhes 
absorvam, ás vezes, 1nais 
de metade das suas rendas. 
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9 Concedendo.diversos Atteudendo ás condições es~ Do sr. Camillod'e 
favor!'JS ás associa- peciaes-da Capital, os po- Brito, 
t;ões fundadas .p.a deres ,publi.cos dis peu sa-
C&pital -do :;stado ·ram justos favores aos 
para construc.ção .funceionarios; o pre~ente 

-de . casas de 'a lu- .pmjeeto .vem com pie tar, 
guel modico para sem saoFifuJios para o Esta-
operarias. -do, aqueHa- boa obra. 

As commissões reunidas são. 
pois, de parecer que elle 
deve ser apptovado em se-
gunda discussão, com as 
emendas que op por tu na-
mente apresentara. 

Sala das commissões, \l de 
agosto de 1912.-Matt.a Ma-
chado, relator. Levindo 
Lopos.- Antoni•l Mar-tins. 
-Rocha Lagoa. - :'\unes 
Coelho.-- Leopoldo Cor I e ia. 

Em 12, entra em 2.• discussão 
por artigos successivos. 

O art. 1. • é approvado sem 
debate. 

Em discussão o art. 2.• o sr. 
Matta Machado justifica e 
envia á !vlesa a seguinte 

Emenda 

No art. 2.o, § 1.0 onde se diz: 
5:000$000-diga-se: .••.•••.• 
lü:OOOSOOO e suppJ•imam-se 
as palavras «e na periphe-
ria •• 

Sala das sessões. :2 de agosto 
de 19!2. Matta i\lachado.-
Antonio Mart.ins.-Levindo 
Lopes. -Rocha_La~ôa.-Nu
nes Coelho.- Leopoldo Cor-
reia. 

Estando apoiada e sendo pos· 
ta conjunctamente em dis-
cu~gão, é esta en cer tada 
sem mais debate. sendo ap-

' proYado o al'tigo com a 
: emenda. [ 

' 
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\) Gonceden~odivers_os Entra em discussão o art. 3.•. Do sr. Camillo de 
f3:vores as assoc1a- Brito. 
çoes fundada na 
Capital do Estado 0 SR. MATTA l\L-\CHADO manda 
para construcção á Mesa·a seguinte 
de casas de alu-
guel medico para 
operarios. ·Emenda 

No art. 3. 0, § 1. 0 , ~uhstitua
se a palavra-tomada-pe-
las seguintes: e si o loca-
tario quizer,fará ..• o mais 
como está. 

Accrescente-se oa mesmo ar-
tigo 

§ 2.o No caso do locatario 
não cordar com o contracto 
de seguro, poderá receber 
a casa com o onus hypothe-
cario r;ara garantia do pa-
gamento integral de seu 
valor e juros, at•', o maximo 
de lO % ao anuo. 

Sala das sessões, 12 de agosto 
de 1912.-Matta Màchado.-
Antonio Martins.-Levindo 
Lopes. - Rocha Lagôa.-
Nunes Coelho. - Leopoldo 
Correia. 

Estando apoiada e s0ndo posta 
conjunctamente em discus-
são, é esta encerrada sem 
debate, sendo apprQvado o 
artigo com a emenda. 

Entra em discussão o art. 40 

0 SR. iVL-\TTA :\L-\CIIADO envia 
á Mesa a seguinte 

Emendct 

No art. 4. 0 § l. 0 , accrescc•nte-
s~ depois ~as pa!:Lvras-di-
Y!da publica -por titulos 
hypothecarws ga ran tidos 
peio Estado, o mais como 
no paragraplro. 

~. 1 
; 
I 

I 
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9 Co_ncedencl?diYer~o~IS:J.la elas s1·osues, 12 de ago,;-'Do "~'• Carllillo d. 
favores as assso~ to ._ele 1912.-Matta l\.· facha~~ Bnt". 
ciações fundadas do.- .Antonio Martins. -
na .Capital do Es~ Levindo Lopes.-Rocha La-
tado para constru- g,·,a.-!\unes Coelho.-Leo-, 
cção de c;1s~s. de po\do Correia. j 
aluguel m o d 1 co . 
para operario,;. 

Estando apoiada, entra con~ 
junctamonte em discussão 
que é encerrada sem mais 
debate, sendo approvado o 
artigo com a emenda. 

Os arts. 5. 0• 6.o e 7. 0 são suc-
cessiYamontej ap prova dos 
sem debate. 

.Adoptadu (·m segunda par" 
pa.ssar á te!'ceira discussão,, 
va<· com as emendas appro~, 
vadas ás Commissões reuni~ 
das do Finanças e .Agricul-. 
tura. 

Em lG, é· offerecido p~ra sc•r 
submettido á 3.• diseussilo c 
vai a impr·imir o seguinte· 

Parecer 

As commissões reunidas de 
financ;as e agricultura a que 1 
foi presente o projecto n.

1 
~) do Senado, approvado em 
:!. n discussão, são de pare~ 
cer que seja o mes_mo Sl_:lb-1 
meiüdo a 3.• dtscussao. 
com as emendas que junto 1 
o!lerecem. 1 

: P < • ongr0sso do E:iLtdo dt• 
dl' :\tin:t;; dcnela : 

,\ J·i. 1. .A._·:-; a~-.:ol· iat·,=·~·:-; fnn-

~ 

l d:Hlas na C::pital do Est::uh• 
P iemlu po!' oiJ_jecto a con-
~t.ructào de casas de aln~ 
guel rnodico segudo os ty-: 
pos approvados serão con-! 
cedidos os seguintes favn-1

1 res : 

I 
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!i I Concedendo diversos!~ 
I 

f.,·tvores ás associa-
··ões fundadas na 
Capital do Estado 
para construcção 
de ca~as de alu· 

l. 0 Isenção de impostos de Do sr. Camillo de 
transmissões de proprieda~ Brito. 
dade, sellos e quaesquer ou-
tros. 

guel modico para, . 
operar-ios. j§ 2." Isenção dos tmpostos 

federaes de que tratlt o art. 
1. 0, §§ 1.0 e 2. 0 , do dec. le 
!tislativo n. 2. 107, de ltl de 
_l;mciro de 1911, sendo para 
nsse fim observados os dis-
positivos O. os arts. 1. o e ~1. "· 

§ 3." lsensão dos irÍ1postos 
municipaes de accordo com 
a Pref0itura . 

.A.rt. 2. u ~ Esse•;;:: f:1Yores serão 
concedidos ás associaeües 
que tiver··m celebrado con-
tracl o 1'0111 :. Prefeitura, 
obri!!·ando-se a ('.ons truir 
cas,·s par:~ h;:bita<:ão colle-
diYa. individual ou tle fa-
mili:t sujeitas ao,; alu!-!uds 
constantes de tabellas re~ 
\'ista>: <lo ;, üm :> annos, as 
·~ondiç,·of'S de salubridade, 
aos pbnos e detalhes ap~ 
provad"s c aos regulamen-
tos municipn0s. 

Pa.rugrapho unico. Os 'typos 
de construcção em hypo-
lhese alguma serão inferio-
res a 10:000;)000 nas ruas, 
praças e :n·cnida:-; no centro 
da cidade, não podendo ex-
cedCl· o aluguel mimsal á 
somma. correspondente ao 
_juro de 12 ° f o sobre o custo 
dn obra e do terreno res-
pectivo. 

~\ri. 3." .\n loc:<1 :~ri e· que pro-
tender :11lqniri1' :1 ensa á as-
sociar;io con~ I rue to r a é 
obrigâd:~ n Yendel·:t pelo 
prc•:o cur rcs pon d<,nte ao 
cns1 o beneficiado de 10 °10 
nn lll;t:ximo c pap·o ú Yista 
OH ('111 prc~t:lt:(IC:::. 
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9 Concedendodiversos § 1. 0 A associação expedirá Do sr. Camillo de, 
favores ás asso- titulo provisorio de propri- Brito. 
ciac;ões fundadas edade do locatario que se 
na Capital do Es- propuzer adquirir o predio 
tado para constru- por elle occupado e si o lo-
cr:ão de casas de catario quizer fará em be-
aluguel mo d 1 c o neficio delle um seguro de 
para operarias. vida liquidavel ao fim do 

prazo estipulado ou por sua 
morte em qualquer tempo 

'I 

valor equivalente ao preço 
<lo immovel segundo ores-
pectivo typo, 

A apolice só ficará annullada 
no caso de abandono ou 
caducidade do seguro por 
falta de pagament~ dos res-
pectivos premios e o do-
minio pleno será conferido 
desde o momento da liqui-
dação do seguro, que será 
feito em companhia fisca-
lizada pelo go ver no da 
União, 

§ 2. 0 No caso do locatario 
não concordar com o con-
tracto de seguro, poderá 
receber a casa com o onus 
hypothecario para garantia 
do pagamento inte~ral do 
seu valor e juros, ate o ma-
ximo de lO 0/ 0 ao anno. 

Art. 4.• Fica o presidente do 
Estado auctorizado a auxi-
liar as associações constru-
ctoras com o emprestimo 
das caixas economicas, sen-
do que o valor total destes 
emprestimos não deve ex-
ceder annualmente á meta-
de do:saldo verificado en-
tre os depositas e as reti-
radas do anno anterior, 

Paragrapho uni co. Os em-
prestimos serão garantidos 
por apolices da divida pu-
blica, por lettras hypothe-
carias garantidas pelo E~
tado ou por hypotheca dos 
predios construidos a ra-
zão de 50 • 1. do seu valor e 
vencerão o juro de 5 • 1. ao 
anno além da taxa de amor-
tização accumulativa para 
ficarem resgatados no pra-
zo maximo de 20 annos. 

- 7.7 
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l\112 Julho 31 9 Concedendo di\ e r-
sos favores a:-; as-
~oci:tçlíes funda-
das na Capital do 
Estado para con-
~trucção de casas 
de alugncl modi-
co para operarias. 

•, 
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Art 5.• Quando forem obje- Do sr. Camillo d 
cto de hypotheca os pre- Brito. 
dios SUJeitos a condição de 
serem transferidos para o 
dominio dos loca ta rios, o 

e 

emprestimo relativo será 
integt·almente liquidado 
aclo da transferencia. 

no 

Art. 6.• O governo em r e-
gulamento determinará va-
rios IJ·pos de casas, o valor 
do seu custo í o tal e o preço 
maximo pelo qual poderão 
ser alugadas ou vendidas. 

Art. ·6. ·~Revogam-se as dispo-
sições em contrario. 

Sala das com mis sões, 16 
de agosto de 1912. -Matta 
Machado .-Rocha Lagõa.-
A. Martins.-Nunes Coelho. 
Leopoldo Correia. 

Emendas 

1.• 

Substitua-se o§ 2.• do art. 1. 0 

pelo seguinte : 

§ Isenção dos impostos fede-
raes e outros favores que o 
gov"rno do Estado possa 
obter do governo federal. 

L'> • -· 
Substitua-se o art. 4.• pelo 

seguinte: 

Art. 4. • Fica o Presidente 
do Estado auctorizado a 
auxiliar ás associações con-
structoras, emittindo para 
isso até 2.000:000$000 em 
apolices, que serão entre-
gues ás associações pela 
cotação do dia, pagando es-
tas o juro de 6 "I,, (seis 
por cento), ao anno sobre 
aquelle valor. 
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]\1]:? Julho 31 \l Conce<J..ndo diver- Sala das commissões, Hi dejDo :;r. Camillo de 
so:-:; faxorcs its as- agosto de Hll2.-l\iatta :\Ia- Brilo. 
:-;cwi:t~·,lt~s runda- ehado.-RochaLogôa.-An-~ 

I •la" ,;a C:1pital do tonio ?11artins.-F. :\unes 
Es1 ado para con- Coelho.-Leopo1do Corrê· a., 

I ,dJ·ueeã•) dn casas I I '"' a(ugne1 modi-

I 
(_"() par:~ operarios. f:m 1\J, entrando em 3. • dis-1 

! 
cus são o sr. Mello Fran•·o I 
justifica eJoofferece o se-

l guint•' I 
i I ! 

I I neguerimento ' ' I ' 
I I 

I 

Requeiro que· o projecto n .J 
\1 volte às mesmas commis-j 
Sc-1es. 

i 
I 

Sala das:sessões, 19 de agos-i 
10 de 1912.-Mello Franco.! 

:\poiado e posto en1~discu:;-l 
sào o sr. Matta l\Iachado! 
faz algumas considerações\ 
favoraveis aapprovação elo\ 
J1lCSfi10. 

I 
Não havendo-mais quem peça! 

I a p:t!avra, encerra--se a di,;- I 
cussào e procedendo-se ai 

\ : Yotação é approvado o rr:-1 

I 'tuerimento voltando o JWr•-1 
iecto ús commissões reu-l 
·nidas de Finanças e Agri.l 
cultura. 

IEut 21, é offerecido para 
continuar a 3.· discussão 
acompanhado do seguime 

; 

Parecer 

I 
.-\s •·ommissões de Finanças 

I e Obras Publicas offerecem 
para 3. a discnssào o pro-' 

I jecto n, 9, do Senado, e sànl 

I 
de parecer que seja o mes-. mo ap provado, com as 
Pmendas que junto o!Iere-

I 
c0n1. I 

'l1 
Da ia :> 

'"' c Q 

"' "' "' z -
.. 

I 
1'.1]~ l .Julhr· 31 

t 
I 

\ 
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I I 
9 Conc•3demlo diver- Ememta,; !Do ><L'. CaJ11illo rl• 

sos fa.vor·es as as- l Brito. 
sociaç,-,.,,., funda-
das na Capital do Ao a!'L. :;.'•, .~ 1 ... , omle se: diz! 
Eslado_ parn cnn- •do locatario» diga~se:-;1 
stru<.:çao dl' cas:~:s ao locatarw-; supprrmam-1 
de :tluguel worh- se as palavras «em benefi-, 
co para opm·arios. no delle em qualquer· tem-i 

po» e as finaes-«segundq o 
respectivo t.ypo•>. 

Subsista o paragrapho unico 
do art. -1. • do primiti.-o 
projccto. subs ti tu indo-set 

1 •5 •Jo» por «6 °{.». I 
I Sala da" commissões, 21 de 1 

agosto do 1\112.-Matta Ma i' 
chado.- Lovindo L••pcs.-
Antoniu :Wartins,- Roch:tl' 
Lagoa.- Gomes Freire.-
RiiJno .de Oliveira. l 

A requer-imento do sr. ~l.atial1 

Machado fica sobre ú Mesa 
para entrar na'ordom do 
dia da sessão sezuinte son-
do rlispensada ~a imprns-
sào. 

f:~ 22, cantinúa a 3.• rliseus-
sao, conjunc.tHmente com 
as emendas offereridas pc-
las Commissões de Finan-
ças e Obras Publicas. 

Nüo havendo quem pec:a ai 
palavra, encerra-se a clis-
cussã? e,. procedendo-se a\ 
votaçao, " ap pro v a d:t a, 
emenda e bem assim o pru-: 
jecto que, depois de acln-1' 
ptaclo em tet·coua dtSCIIs-
eão, é re!IJCtlido '' commis I 
são do Roclacc;clo. ! 

I 
·~·:!;l;~ ·!~. Ó Ofl'C'l",'C'id~. C l1.l\f0·l 

Yala :1 n·<.·tc~;:lo i1n: I. 1 

~·:•n 21, (, H·metticlo á C[llll''J·.,I 
dos s;',;_ Deputados S(J b n. :\. • 

Pende de so luçi1o 110r pm·te 
ela Camcwa dos s;·s. Dezm 
tados. 
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1912 Agosto 12 10 Auctorizando o go- Em 12 de agosto de 1912 vae 
.. verno a conceder á imprimir-se para entrar 
'~privilegio para na ordem dos trabalhos, 
!lc'onstrucção ode 

nrna estrada de 
ferro que, partiu-
do da estação de Em.l4, depois de algumas Pirapora vá term4- ·observa9ões do sr. Mello 
nar na cidade de F_ranco e approvado em 1 • 
Paracatú. dtscussão e remettido ás 

Commissões reunidss de Fi· 
nanças e Obras Publicas, 

I 

Em 17, é. offerecit!o para ser 
submettJdo á 2. a discussão 
e fica sobre a mesa para en-
trar na ordem do dia da 
sessão seguinte, senda dis-
pensada a impressão a re-
querimento do sr. i\fello 
Franco. 

Em 19,~:entrando em 12.• dis-
cussão o sr, Mello 
offerece o seguinte 

Franco 

Substitutivo 

O Congresso do Estado lk :\li-
nas Geraes derreta: 

Art. 1. 0 Fica o Pre:<iliente do 
Estado auctorizado a con-
tractar com o engenheiro 
civil e de :\finas. dr. Jos;; 
Gonçalves Barbosa ou com 
a. companhia que se orga-
mzar e melhores condiçõe" 
otfereça, uma estrada d" 
ferro que partindo da e.:ta-
ção de Pirapóra ou de onde 
convier, da Estrada de Fe1·-
ro Central do Brasil, vá ter-
minar na cidade de r arac ~-

I 
tú, sem prejuízo dê privile-
gws antenorment<• conce-
di dos. 

i I 

Observaç~-i .. ,,- •Data 

Do sr. Mello Fran 
co. 

1912 Agosto 1>2 

·' 

" ' 

. 
... 

S. S.·-ll 

00 
o 
"' "' 8 
"' z 
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Assumpto ' !Andamento Observações 

·1ü Auctorizando o go Art. 2°·0 concessionario ou a Do sr. Mello Fran 
•Yerno a· conceder· Cou1panhia, com quem con- co, 
privilevio p a r a 1tractar, fará os estudos pre-

' 

,. 

I 

: 

construcção de liminares relativosaplanos 
uma estrada de e -orçamentos, sob a inspe-
ferro que, parti_n- cção de um' engenheiro fis-
do .da estação de cal da ·confiança do gover 
Pirapor.a vá termi- no, sujeitan:do esses traba-
nar na cidade de -lhos á sua approvação. Para 
Pa-raeatú. as d-espesas respectivas, 

I 

I. I 

- f,'J 

I •' 

. I 

' 

abrirá o necessario credito. 

Art. 3 o O contractante se 
obrigará a iniciar dS obras 
dentro do prazo de um an-
no. e a terminal-ae dentro 
de cinco, podendo ser pro-
rogado pelo governo. 

Art. 4° O pagamento das 
obr-as da estrada será effe-
ctuado por meio de títulos 
que o mesmo governo emit- 1r· 
tirá, vencendo o juro de cin-
co por cento ao anno em 
moeda corrente, entregues 
ao concessionario á propor-
ção que forem recebidas as 
secções da estrada conclUI-
das com material fixo e ro-
dante correspondente, pro-
videnciando sobre o trafego 
da estrada pelo modo que 
mais conveniente lhe pa-
reça. ' 

Art. 5 o Caso não se .verifi-
que o contracto paraa con-
strucção da estrada, o go 
verno fica auctorizàdo a 
mandar const!·uir, sob as 
mesmas clausulas e na mes-
ma direeção, pontes; sobre 
os rios do Somno, Catinga, 
Santo Antonio, Onças, Jacu 
rutú e Gaitas. · 

Art. 6 o Revogam-se ~s dis-
posições em contrar·io. 

Sala das se~sões do Senado 
Mineiro. 19 do agosto de 
1912.-Virgílio M. de. Mello 
Franco, 
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Assumpto Andamento Observações 

lO Auctorizando o go- O sr .. Presidente diz que o Do sr. Mello Fran 
ve~no 3: conceder reg_tmento do ~enado é co. 
prtvtlegw par a omtsso a respeito do anda-
construcção de mento que derem ter os su-
uma estrada de bstitutivos apresentados a 
ferro que, partm- qualquer projectr; que, en-
d? da esta~ão de tretanto, o regimento da 
Ptrapora va ter- Camara determina que no 
minar na . cidade caso de ap!'esentação de al-
de Paracatu. gum substitutivo seja a 

Casa consultada ~ob à pre-
ferencia; vae, por isso con-
sultar o Senado sobre si 
deve set'Yir de base á dis-
cussão o projecto ou o su-
bstitutivo. 

Consultado o Senado resolve 
que o subst:tutivo sirva de 
base a discussão. 

A' vista da preferencia vota-
da, entram successivamente 
em segunda discussão e são 
approvados sem debate os 
arts. l. 0 a 6. • do substituti-
vo que, depois de adaptado 
para passar a terceira dis-
cussão, fica sobre a mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos depois de findo o 
interstício regimental, fi-
cando prejudicado o proje-
cto cujo numero é transfe-
rido para o referido substi-
tutivo. 

Em 21, entrando em 3.• dis-
cussão o sr. Mello Franco 
justifica e offerece a se: 
guinte 

Emenda 

Ao art. 1 •, depois da ex-
pressão - otrereça, accre-
scente-se-em concurrencia 
publica-o mais corno no 
artigo. 

Sala das sessões, 21 de agosto 
de 191?.-V. Mello Franco. 

--

·Data 

1912 l/Agosto 12 

'"' ,, 'I 
' ,\ 

"l~ •. 

·~ 

1912 Agosto 19 -- ·-·· ---
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·' Assumpto Andamento Observaçõ(ls 

lO Auctorizando ·o go- E' apoiada e entWL conjuncta- Do sr Mello Fran-
verno a conceder mente em di~scussão·. co.· 

ll 

privilegio para 
con stru cção de 
uma . estl ada de Não havendo mais quem peça 
ferro que, partiu- a palavra, encerra-se a dis-
do da estação de cussão e, procedendo-se á 
Pirapora vá ter- votação da emenda, é a 
minar na cidade mesma approvadada e brm 
de Paracatú. · assim o projecto que, de-

'I 

,.\ I. •. 

-, 

pois de adaptado em ter-
ceira discussão, é remetti-
do á commissão de Reda-
cção. 

Em 22, é offerecida e appro-
v a da a redacção final. 

Em 24, é remettido á Camara 
dos srs. Deputados sob n. 4 

' ~ • I 

Pende de solução por parte 
da Camara dos srs. Depu-
tadns. 

Concedendo diver- Em 19 de agosto de 1912 vae Do sr. Matta Ma-
- sost'avores·á·com- ·-á imprimir-se para entrar chado. 

panhia que se or- na ordem das trabalhos. 
ganizar para con-
strucção de villas 
operarias e offici- Em 21, é approvado, sem de-
nas _para peque- bate, em l. • discussão e 
nas wdustri~s na remetttdo a Commissào de 
Capital. Finanças. 

Em 23, é offerecido para ser 
submettido á 2.• discussão 
e fica sobre á mesa para 
entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte, sendo para 
esse fim dispensada a im-
prenssão do parecer, a re-
querimento do sr. Matta 
Machado. 

Em 24, é approvado, sem de-
bate, em 2. • discussão e fica 
sobre á mesa para entrar 
na ordem do dia da sessão 
seguinte, sendo para esse 
fim dispensado o interstício 
regimental, a requerimen-
to do sr. Matta Machado. 
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1912 

Data 

Agosto 19 

Agosto 20 

Assumpto Andamentõ ObserYações 

l~ Concedendo diver- Ein 25, é appro':ado, sem de~\ Do st>.'-Matta 
sbs favor·es ·a com- bate,· em d~· drscussão e re- chado, 
panhia que se or- met.tidó á Commissão de 
ganizar para con- Redacção que, obtendo ur-
strucção de villas gen'cia, offerece e é appro-
operarlas e offiei- vada a redá:cção final. 
nas para pequ'e-
nas industrias na; 
Capital·. 

',.· 

)i:: 

Em 26; é:reinettido á Cama-
mara dos srs, Deputados 
sob n. 6, 

Pende de solução por parte 
da Carnara dos srs. Depu-
tados. 

I 
12 Reformando o regi- Em 20 de agosto de Hll2 vae Da commissão es-

mento Interno do á Commissão de Policia. I pecial de refor-
Sena:do, 1 ma do Regimen-

. 1 to Interno do 
Senado. 

~;{ ~ ,!_. • -· •• < ~-

Pende de parecer da Con·l-.l -. missão de Policia. _ 

~~,.~ 'l.J~·._:J .,._,·.~ ..... ! ..... , ...... ,~~- ,..;i. ,I• 

1(esoluções do Senado 
--~----~~,_~~~~~~~~~~~~ 
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Declarando que o Em 30 de julho de 1912 vae á Da commissão 
Congresso resolve imprimir-se para entrar na Mixta de re-
não tomar conhe- ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do recur- toraes • 
so interposto pelo . 
eleitor Domingos Em I. • de agosto é encerra-
Nepomuceno Ber- da, sem debate a discussão 
nardino de Barros unica e ·adiada a votação 
contra e I e i ç õ e s por falta de numero legal. 
municipaes da Vil-
la Brasília, 

Ent 3, procedendo-se a vota-
ção é approvada e remettl-
da á Commissão de Reda-
cção que, obtendo urgencia, 
offe;·eee e é approvada a 
redacção final. 

Em 5, é remettida á Camara 
dos srs. Deputados sob 
n. I. 

Em lO, é approvada pela Ca~ 
mara ·dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 4. ·, 

2 Declarando nulla a Em 6 de agosto de 1912 vae á Da commissão 
eleição do verea- imprimir-se para entrar na Mixta de re-
dor Felicio Mar- ordem dos trabalhos. cursos elei-
ques de Moraes, toraes. 
de São Sebastião 
do Barreado, mu- Em R, é aporovada, sem de-
nicipio do R i o bate, em unica discussão e 
Preto. remetiida á Commissão de 

Redacção que obtendo ur-
gencia, offerece e é appro-
vada a redacção final, sen-
do .nessa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n 2. 



Data 
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I 
----------------------

,,,rd_· '"t_"·.~· ...... : ·') I· .. .,,~_ ~--"1 I f.: 1 + .J + I "- J !!"'' t / I 

. '2 Déclaí'ando nÚlla a Em 19;' e"approvadá pela Ca- Da com missão 
eleicão do vere a-: mar a dos srs. Deputados e

1

1 Mixta de re-
dor Fehcio i\lar-' publicada como Resolução curse>s elei· 

--quesde.Moraes;de -do ~!lg~-esso.S<J_b-n.~.- -toraes. 
São Sebastião do 
Barreado, municí-
pio do Rio Preto. 

. I . 
3 Declarando que o1Em 6 de agosto de 1912 vae Da commissão. 

Congress_o resolve á imprimir-se para entrar 1 :Mixta de re-
. ·dar provimento ao na ordein dos trabalhos. cursos élei-

recurso interposto toraes. 
pelo -eleitor Anto-
nio de Cár'valho E.m 8, é approvada, sem de-
. Pinto, da apuração bate, em unica discus~ão e 
da eleição de ,iuic remettida á Con:missão de 
zes de paz do dis- Redacção que, obtendo ur-
tricto .de São Se- .gencia, offerece e é appro-
bastião 'do',Bàrrea- vada a redacção final sendo 
do, municipio .do na. mesma data remettida á 
Rio Pr-eto.' Camara dos srs. Deputados 

sob .. n.-.3. 

Em 19, é approvada p.ela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso ·sob n.16, 

· 4 Reconhecendo v e_- E~ 9 ~e ~_~-gosto de 1912 vae á Da commissão 
r~a~ores do mum- 1mpnm1r-se para entrar na Mixta d~ re-
Clp!o de Queluz: ordem dos trabalhos. cursos elei-

-Geral, Apúgio,Pinto 
.. de Andr.ade. · Em 12, entrando em untica dis-

. Especiaes, dr. Ovidio 
João.Paulo de An-
drade e outros. 

cussão o sr. Qlympio Mou-
rão fundamenta e manda á 
Mesa a seguinte 

S\l,ppr.imam-se IJS palail'ras: 

De 11 ~verava-'Francisco Fer 
namles de Oliveira Penna. 

De S. Caetano....:.José Hirmino 
de Sousa. 

toraes. 

o = = < 
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4 Reconhecendo v e- E accresente-se «in-fine»; 
readores do muni-

" 
J 

-·(): ' ., 
•' 

l• I 

: .. ; 

cipio de Queluz: li- São declaradas nullas as 
eleíções dos districtos de 

Geral-Aprigio Pin- ·· Itaverava e S. Caetano, do 
to de Andrade. municipio de Quel~z. 

. ~ l I 
Esreciaes-Dr .Ovi- Sala das sessões, 1~ de ago~to 

dio João PaUlo de de 1912 • .,...,0lympw Mourao. 
Andrade e outros, 

' ,, .. 
•. o 

J ~' ( ; 
0· 

;, 
"'I ~:I c 

.,f 1,, l'"· 

··ü~i 

! ' 

" l! 
' I 

-~.; 

i 
I 
i : 

E' apoiada e posta conjun-
ctamente .em discussão. 

Depois de algumas observa-
ções do sr Levindo Lopes 
encerra-se a discussão e 
procedendo-se a vptação é 
approvada a resolução e 
bem assim a emenda, sendo 
remettidas á Comn~issão de 
Redacção. l 

Em 13, é offerecida e appro-
vada á redacção final, sen-
do nessa mesma data re-
mettida á Camara ·dos srs. 
Deputados; sob n. 4. 

Em 22, é approvada pela Ca-
mara e publicada como Re-
solução do Congre~so, sob 
n. 8. 1 

: 

i 

Observações 

Da commissão 
Mixta de re-
cursos ' elei-
toraes. 

t • , I 
, 5 Declarando'· que o Em 9 de agosto de 1912 vae á Da commissão 

1 Çongrssso r~solve imprimir-se para entrar na Mixta die re-
,. , não tomar conhe- ordem dos q·abalhqs. cursos I elei-

1 cimento do ~ecur- • toraes. \ 
., 1 so interpostb por i i I 

. _, , . José dos. Santos , i 1 
,, 11 ;' · Monteiro Filho, r e- Em 12 é apprÇ>vada em uni c a 1 

,, ·: _, . ·-!ativo a . el~ições discussão e remettida á 1 
, , de juize.s d!l paz Commissão de Redacção. 

1 
1 , ,, do districto 4J.a C a- í 

. , ,o·. 1 pella N,ova d~ts Do- ; t 1 
res, !lo municipio , ' ! 

! 

de Queluz·. ' : i Em 13 é offere~ida e approva- I 
·- ·}< 

<: ·-i·J 

! da a redacção final, sendo !' 

nessa mesma data· remetti-
da á Camara dos srs. Depu- I 

l ••• ~f· •. ·)! . .......... ·:r ' j ij, ; tados sob n.• 5. i 

I 

;,/' : 

.. 
s. s.-12 

Em 21, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob. n. 0 7. 

i 
i 
i 
I 

I 
\ 
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6 Declarando que o Em 9 de agosto de 1912 vae Da cemmissão 
Congresso resolve a imprimir-se para e!ltrar Mixta de re-

I 

não tomar· conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do recurso toraes. 
inteprosto pelo ci-
dadão A p r i g i o 
Pinto de Andrade, Em 12, é approvada em uni-
referente a eleição ca discuss'ào, sem debate, 
dos juizes de paz e remettida á Commissão de 
do districto deIta- Redacção. 
verava, município 
de Queluz. 

. '' 

. ' 

Em 13, é offerecido e appro-· 
vada a redacção final, sendo! 
nessa mesma data remetti-
da á Camara dos srs. Depu-
tados sob n. 0 6. 

Em 27, é devolvida pela:ca-
mara dos srs. Deputados 
acompanhada da seguinte 

Emenda 

O Congresso Legislativo do 
Estado de Minas Geraes to-
mando conhecimento do re-
curso interposto pelo cida-
dão Aprigio Pinto de An-
drade, referente á eleição 
dos juizes de paz do distri-
cto de Itaverava, no muni-
cípio de Queluz, resolve 
dar-lhe provimento para o 
fim de declarar nulla a re-
ferida eleição e mandar que 
se proceda a nova, obser-
vadas as formalidades le-
gaes. 

Sala das Sessões, 23 de agosto 
de 1912.-Raul de Faria.-
Pedro Laborne. -Augusto 
Spyer. 

E si ando impressa e distribui-
da fica sobre á mesa para 
entrar na ordem dos traba-
lhos. 

Data 
o 
ã 
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6 Declarando que o Em 28, entra em unica dis- Da commissão 
Congresso resolve cussão a emenda offerecicla Mixta de re-
não tomar conhe- pela Camara dos srs. Depu- cursos clei-
cimento do recur- tados. toraes. 
so interposto pelo 
cidadão Aprigio 
Pinto de Andrade, 
referente a eleição O sr. LeYindo Lopes, occu-
dos juizes de paz pando a tribuna sustenta 
do districto de Ita- as conclusões do parecer da 
verava, município Commissão Mixta manifes-
de Queluz. tando-se por isso contrario 

a approvação da emenda. 

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

cussão e procedendo-se a 
votação é approvada a 

, ~ emenda a qual vae, com a 
1 i> resolução, à Comrnissão de 
. , , Redacção. 

Em 2\J, é offerecida e appro-
vada a redacção final. 

En• 30, é publicada.como Re-
• · . <'' ". · solução do Congresso sob 

n. 42. 

7 Declarando que o Em 9 de agosto de 1912 vae Da com missão i 
Congresso resolve a imprimir-se para en1rar Mixta de re-, 

· não tomar co·nhe- na ordem dos trabalhos.· cursos elei-: 
cimento do recur- toraes. 
so interposto pelo 
eleitor Affonso Du- • 
tra Nicacio, refe- Em 12, é approvada, sem de-
rente aos juizes de bate, em unica discussão 
paz eleitos para o e remettida á commissão 
districto de São de Redacção. 
Caetano do Parao-
peba, mumC!p!O 
de Queluz. • Em 13 é offerecida e appro-

' vada' a redacção final, ;;eu-
do nessa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n., 7. 

Em 27, é devolvido pela Ca-
"' 1 mara dos srs. Deputados 

acompanhada da seguinte 

<:. 'I 
~11 

. 
1 . • • 

! I 
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7 Declarando que o Emenda 
Congresso resolve 
não tomar conhe-
cimento do recur- O Congresso Legislativ" do 
so interposto .pelo ·Estado de Minas Geraes to-
eleitor AlfonsoDu- mando conhecimento do re-
tra :"licacio, refe- curso interposto pelo cida-
rente aos juizes de dão Affonso Dutra Nicacio, 
paz eleitos. para o rPferente á eleição dos 
districto de São juizes de paz do districto 
Caetano do Parao- de S. Caetano do Paraope-
peba, municipio ba, no município de Qu~
de Queluz, luz, resolve dar-lhe provi-

Da commissão 
Mixta de re-
cursos elei-
toraes. 

mento para o fim de decla-
rar nulla a referida eleição 
e mandar que se (proceda 
a nova, ob~ervadas as for-
malidades legaes. 

Sala das sessões, 23 de agos-
to. de 1912.- Raul de Faria. 
-Pedro Laborne.- Augus-
to Spyer. 

Estando impressa e distri-
buída fica sobre á mesa 
para entrar na ordem dos 
trabolhos. 

Em 28, entra em unica dis-
cussão a emenda offerecida 
pela Camara dos srs. De-
putados. 

O sr. Levindo Lopes, occu-
pando a tribuna sustenta 
as conclusões do parecer 
da commis~ão Mixta, ma-
nifestando-se por isso con-
trario a aprovação da 
emenda. 

Não havendo mais quem peça 
a palavra encerra-se a dis-
cussão e procedendo-se a 
votação é approvada a 
emenda a qual é remettida 
com a resolução, a com-
missão de Redacção. 

Em 29, é offerecida e appro-
vada a redacção final. 

Em 30, é publicada como re-
solução do Congresso sob 
n. 43, 

Data 

1912. Agosto 9 

1912 . Agosto 9 
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8 Declarando que o Ein 12 de agosto de 1912 vae Da Com missão 
- Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re-

não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do recur- toraes. 
so intm·posto por 
Miguel dos Santos 
e outros do acto 
de reconhecimen- Em 14-, é approvada, sem do-
to de poderes do bate, em umca discussão e 
ciJadão P e d r o remettida á com missão de 
Coelho Pinto, v e- Redacção. 
reador eleito pelo · 
districto de N. S. 
do Porto de Gua-
nhães, município 
da Conceição do Em 16, é offerecida e appro-
Serro. · vada a redacção final, sen-

do nessa mesma data re-
mettida a Camara dos srs. 
Deputados sob n. 8. 

F.m 21, é approvada, pela 
Camara, e publicada como 
resolução do Congresso súb 
n. 10. 

9 DeclarandoJ que o Em12 de agosto de 1912 vae Da Commissão 
Congresso resolve á imprim1r-se para entrar Mixta de re-
não tomor conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do recur- toraes. 
so interposto por 
Francisco de Oli-
veira Santos e ou-
tros, do acto de re- Em 14, é approvada, sem de-
conhecimento de bate, em unica discussão e 
poderes do conego remettida á ·Commissão de 
Firnüano Gonçal- Redacção. 
ves da Costa, verea-
dor eleito pelo dis-
tricto de Santo An-
tonio do Rio Abai-
xo, m.ul!icipio da Em :6, é offerecida e appro-
ConceJçao do Ser- vada a redacçâo final, sendo 
r o. nessa mesma data remetti-

da á Camara dos srs. De-
putados sob n. 0 9. 

Em 21, é approvada pela Ca-
mara e publicada como Re-
solução do Congresso sob 
n. 11. 
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1912 Agosto 8 10 Declarando que o Em 12 de agosto de 1912 vae 
Congresso resolve a impr·imir-se para entrar 

c não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. 
cimento do recur-
so interposto por 
Joaquim F.,rreira 
de Miranda, do 
acto da Camara Em 14, é approvada, sem de-
Municipal da Con- bate, em unica discussão e 
ceição do Serro, remettida a Commissão de 
do reconhecimento Redacção. 
de poderes do ve-
reador do distri-. 
c to do Fechado, 
João }liguei Ara-
be .. Em 16, é ofierecida e appro-

vada a redacção final, sen-
do nessa mesma data r e-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 10. 

.... J<:m 21, é aporovada, pela Ca-
mara, e publicada como Re· 

'• solução do Congresso sob 
n. 12. · 

I 

! 

1912 Ag?sto 8 · · <· ll Declarando que . o Em 12 de agosto. de -1912 vae 
Congresso- resolve . á imprimir-se para entrar 
não .. tomar c;onhe- na ordem dos trabalhos. .. l cimento do recur-

' ' so interposto por .. i 

i : Antonio Ferreira • 
! Brandão e outros, ' do acto da Camara Em 14, é approvadii, sem de-

Municipal da· CÓn- . bate, en1 unica discussão e 
. ' ceição' do, Serro, remettida á .Commissão de 

' de reconhecimeu- Redacção. i 
' to de poderes do 
! vereador do distri-
i cto de São Fran- ' 

cisco de As~is do 
Par aún a, .João Em·16; é offerecid:i. e appro-
Martins ~etto .. vada a radacção final, sen-

._, do nessa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 

" ' Deputados sob n. 11. 
! 
i 
: Em 23, é approvada pelaiCa-' .. 

mara e publicada comoiRe-
; solução do Congresso sob 

n."14. ~ 

I 
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·Assumptq Andamento, Obsenações 

12 Declarando que o Em 12 de Agosto de 1912 vae Da commissão 
Conaresso resolve á imprimir-se para: entrar Mixta de re-
não "'tomar conhe· na ordem do~ traba:Jhos. cursos 1 elei-
cimento do recur- ! toraes. ! 
so interposto pelos , 
cidadãos Bernar-
dino do Nascimen- ! 
to Moura· e outros Em 14, é approvada, sem de- ' 
do acto da Cama- bate, em unica discussão e 
r a Municipal da remettida' á Comm~ssãe de 
Conceição do "Ser- Redacção. ! 
ro, que deixou de ! , 
reconhecer o pri- , \ 
meiro recorrente, , , 
vereador e I e i to i i 
pelo districto da Em 16, é offerecida e: appro-
cidade.· vada a redacção-fina;I, send_o 

,. ,. • nessa mesma data remettJ-
' •' da á Camara dos srs. De-

., t ' ''J putados sob n.. 12. i 
I I 

' i j I 

Em 23, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n.o 15. 

l 

13 Declarando ·.·que o Eot 12 de agosto de 1912 vâe Da commisstto 
· Congresso resolve á imprimir-se para entrar Mixta de re-

não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos l)l•Ji-
cimento do recur- toraes. i 
so interposto por I ! 
~~:Cir/~lyoc:{fo~. ' i 1 

· · ·da decisão·da Ca- En•. 14. é approvada, sem de-
il'lara do . munici- bate, em unica discjlssão e 
pio de Conceição NJmettida á qommissão de 
do Serro, que dei- . Redacção. \ 
xou de reconhecer ' , I 
~gt;~~~~~d~~~.:~ ' i ' 
ra, vereador eleito . , . . , 
pelo' districto de Em 1G, e offerec1da e; appro-
Brejaúbas. vada a redacção final, sen-
' ' do n'essa mesma data re-

, .1 r! ' mettida á Camara d:Os srs. 
~ ., · •(1 Deputados, sob n. 13. 

.l ( 

"Í I ;,; 

Ent 23, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como resolução 
do Congresso sob n 1 13. 
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14 Declarando . que o Em 12 de agosto de 1902 vae Da con.missão 
. Congresso resolve á imprimir-se para entrar Mixta de re-

dar provimento ao na ordem dos trabalhos. cursos elei-
recurso interposto toraes, 

. pelo promotor da 
justiça da comar-
ca de Conceição 
do Serro, dos actos Em 14 é approvada, sem de-
de · installação de bate; em uni c a discussão 
duas Camaras no e remettida á commissão 
município do mes- de Redacção, 
mo nome. , 

Em 16, é. offerecida e appro-
vada a redacção final, sen-
do nessa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 14. 

I 

Em 23, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como resoluçao 
do Congresso, sob m 17. 

I i 

i : 
I i I ) 

15 Declarando'·' qúe o EIP..l2 de agosto de 1912 vae Da commissão · 
Congresso resolve ' a imprimir-se. para entrar ?.iixta de re-
não tomar c<)nhe- na ordem dos trabálhos. cursos elei-
cimento do recur- . . : l; toraes. 
so interposto por . .1 
João Baptista Cal- 1 ! 
deira e outros do 1 

1 

acto da · Caínara Em 14, é approva, sem de-
Municipal. de~San- bate, em. unica discussão e 
ta Barbara que r&- remettida á commis'são de 
conheceu vereado- Redacção. ! 
res o dr. Domin- i 
gos Moreira dos I , 

Santos Penna e .. 
outros. 

EIP. 16, é offerecida e appro-
vada,a redacção final, sen-
do nessa mesma dà.ta re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n, Üi, 

i ! 
I I 

' I ! 
F:m 24, é approvada pela Ca-

mara dos srs. D.oprttados e 
publicada como resoluc:ão 
do Congress~ sob n,. 18. 

"' Data o 
~ 

o E .:: 
>::: "' < z 

1912 Agosto 12 

1912 Agosto 12 
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16 Declarando que J Em 12 de Agosto de 1912 vae Da commissão 
Congresso re:<olve a imprimir-se para entrar ::\hxta de re-
dar provimento ao na ordem dos trabalhos. cursos elet-
recurso intet·pos- toraes. 
to por Manoel Bor-
ges de AraUJO e 
outros, do ado da 
Camara l\Iunicipal Em 14, é approyada, sem de-
de Uberaba que bate, em unica discussão e 
deixou de reconhe- r8mettida á Com missão de 
cer e declarou va- Redacçào. 
gos seus lagares 
de vereadores ge-
raes. 

Em 16, é offerecida e appro-
Yada a redacção final, sen-
do nessa mesma élata re-
mettida a Camara dos srs. 
Deputados, sob n. 16. 

En• 22, é approvada, pela 
Camara e publicada como 
Resolução do Congresso sob 
n. 16. 

17 Declarando que o Em 13 de agosto de 1912, vae Da commissão 
Congresso rosolve á imprimir-se para entrar MtXta de re-
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elet-
cimento do recur toraes. 
so interposto por 
Francisco do Car-
mo Lopes e outros 
do acto di' reco- Em 16, é approvada, sem de-
nhecimento de po- bate, em unica discussão e 
deres dos vereado- remettida á Commissào de 
res da Camara Mu- Redacção que, obtendo ur-
nicipal de Jacuhy. gencia, offerece e é appro-

vada a redacção final. 

Em 17, é remettida á Camara 
dos srs. Deputados sob 
n. 17. 

Em 24, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso soiJ n. 19. 
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18 Declarando que o Em 16 de agosto de 1912 vae Da commissão 
Congresso reso!Ye a imprimir-se para entrar Mixta de re-
não tomar conhe- na ordem dos ü-abalhos. cursos eleic 
cimento do recur- toraes. 
so Interposto pelo 

dr·. Augusto Vianna 
do Castello,do a c to 
daCamara Munici-Em 20, é approvada, sem de-
pai do Cm·vello,de bate. em drscussão umca e 
reconhecimento de r·emettida á Com missão de 
poderes do verea- Redaceào. 
dor do districto de , 
Bagres, dr. JnYe· 
nal Gonzaga Pe-
reira da Fonseca. 

Em 21, é offerecida e appro-
vada a redacçào final sendo 
nessa mesma data remetti-
da á Camara dos srs. De-
putados sob n. 0 18. 

t:m 27 é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 35. 

19 Declarando que o l:m 16 oe agosto de HJ12 vae Da commissão 
Congresso rewlve a imprimir-se para entrar Mixta de ~e-
dar provJvJmento na ordem dos trabalhos. <.:ursos elei-
ao rEcurso inter- toraes. 
posto pelo dr. Au-
gusto Vianna do 
Castello, do acto 
de reconhecimen-
to de pode•·es elo 
vereadm do dis-
tricto de Andr·é-
qniçé, municipio 

· de Cunello. 

E:m 20, é approvada, sem de-
bate, em unica <iiscussào e 
remettida á commissào de 
Redacção, 

Em 21, é offcrecida e appro-
v~da a J·edacção tina!, sen-
do nessa mesura data re-
metlida á Camara dos srs. 
Deputados sob H. 19. 

Em 27, P. approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como resolução 
do Ceng-r·esso sob n. 37. 

Data 

1912 Agosto 5 

1912 Agosto 13 
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201Declarando que o Em lG de agosto de 1912, vae Da commissào 

I 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar J\lixta de re-
não tomar conhe- na o1·dem do~ trabalhos. cursos elei-
cimento do recur- toraes. 
so interposto pelo 
dr. Augusto Vi«n-
na do Castello do 
acto de 1·econheci- Em 20, é approvada, sem de-
mento de poderes bate, em discussão umca e 
do vereador do remeUida a commissão de 
districto do Pa- ltedacçào. 
r·aúna, Antonio Ri-
beiro dos Santos. 

Em 21, é offerecida e appro-
vada a redacção final, sen-
do nessa mesma data re-
metlida á Camara dos sr·s. 
Deputados sob n. 20. 

Em 27, é"approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados 
e publicada como resolução 
do Congresso sob n. 36. 

21 Declarando que o Em 16 de agosto de 1912, vae Da commissão 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re-
negar provimento na ordem dos trabalhos. cursos eleJ-
ao recurso inter- toraes. 
posto pelo eleitor 
Augusto Gonçal- , 
ves de Souza do 
reconhecimento de Em 20, é approvada sem de-
poderes do verea- bate, em unica discussão, e 
dor da CamaraMu- remettida á commissào de 
nicipal do , Bom- Redacçtío. 
fim e dos imme-
diatos em votos 
dos eleitos n o s 
districtos de D. 
Silverio e S. Anna Em 21, é offerecida e appro-
do Paraopeba do vada a redacção final, sen-
mesmo municipio. do nessa mesma data re-

rnettida á Camara dos srs. 
Deputados, sob n. 21. 

Em 27, é approvada pela Ca-
mara, e publicada como re-
solução do Congresso sob n. 
23 
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Declarando que JF.m 16 de agosto de 1912 vae Da cornmis>ào 
Congt·es~o resolve a impt·imir-se para entrar Mixta de t'e-
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do roem·- toraes. 
so interposto pelo 
cidadão Antonio 
Januario da Silva. 
do reconhecimen~ Em 20, é approvada, sem de-
to de poderes dos bate, em nnica discu;;são e 
Yereadores da Ca- remettida á commis.,ão de 
ma r a Municipal Redacçào. 
de .Vila Gomes. 

1-:m 21 é offerecida e appro-
vada a redacção final sen-
do nessa mesma data ra-
mettida á C:tmal'a dos srs. 
Deputados sob n. 22. 

Em 27, é approvada pela Ca-
mara e publicada como Re-
solução do Congresso sob 
n. 24. 

23 Declarando que o Em 16 de agosto de 1912 vae Da commiss:to 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re-
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do recur- toraes. 
so interposto pelo 
eleitor João An-
dré da Costa do 
acto da Junta apu- Em 20. e approvada. "em de-
radora das elei- bate, em umca discussão 
ções do município e remettida á com missão de 
de Minas Kovas, Redacção. 
de expedição de 
diplomas aos ci-
dadãos A n to n i o 
Gonçalves de Sen-
na Costa e outros. Em 21, é offerecida e app:'o-

vada a redac~·ão final, sen-
do nessa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 23. 

Em 27, é appro,·ada pela Ca-
mara do" srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 25. 

Data 

1912 Agosto 

1912 Agosto 5 
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I . -24 DPc!arando que o Em 15 de agosto de 1912 vae Da comnussao 
Congresso resolve a imprtmlr-se para entrar Mtxta de r~-
neo-ar provimento na ordem dos trabalhos. cursos ele -
ao "recut'so inter- toraes. 
posto por Helve-
cio Prata, do acto 
da Camara Muni-
cipal de Cberaba Em 20, é approvada. sem_ de-
que deixou de o batP., em umca dtscussao e 
reconhecer como remettida á commtssão de 
Yereador do dis- Redacçrw. 
tricto da Conc.ei-
'ão das _Alagõas. 

Em 21, é offerecida e appro-
vada a redacção final, sen-
do nessa mesma data re-
mettida á Can1ara dos srs. 
Deputados sob n. 24._ 

~ }~m 27, é appl'ovada pela Ca-l mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 26. 

25 Declarando que o Em 17 de agosto de 1912 vae Da _c?mmiss~\o 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mtxta de re-
dar provimento ao na ordem dos trabalhos. cursos elet-
recurso mterposto toraes 
por Cyrillo Lisbôa 
Machado do acto 
de installação de 
duas Camaras no Em 20, é approvada. sem_ de-
municipio de San- bate, em umca dtscus~ao e 
ta Luzia do Rio remettida á Commtssao de 
das Velhas. Redacção. 

Em 21, é offerecida e appro-
vada a redac ;ão final, sendo 
nessa mesma data remetti-
da á Camara dos Sl's. De-
putados sob n. 25, 

Em 27 é devolvido pela Ca-
mar~ dos srs. 'Deputados 
acompanhada da seguinte 
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25 Declarando que o Emenda 
Congre~so resolve 
dar provimento ao 
recurso interposto Emenda ao pmjecto de Re-
por C;yrillo Lisbôa ,;oluçào n. 25 do Senado, 
Machado do acto offerecida c approvada pela 
de installaçào de Cantara dos srs. Deputa-
duas Camaras no dos: 
município de San-
ta Luzia do Rio 
das Velhas. A' Conclusão li. 

Fica tambem reconhecido ve-
reador ge•al do município 
o st·. ~Iodestino Gonçalves. 

Sala das ~es:<ões. :?6 de agos-
to de :912.-Ranl Soares.-
Yaldomiro Magalhães. 

Estando impressa e distribui-
da fica sobre a mesa para a 
ordem dos trabalhos. 

Em 28. entra em unica dis-
cussão a emenda offerecida 
para a C<Jmara dos srs. De-
putados. 

O sr. Le.-indo Lopes, oc-
cupando a tribuna, discu-
te longamente a emenda, 
entendendo que a mesma 
não P• de ser approvada 
nelo Senado, porque envo1-
'\•e infracção da lei, que 
confere ás Camaras Munici-
paes, a atiribuiçào de au-
gmentar ou diminuir o nu-
mero de seus vereadores. 

Nào havendo mais quem peça 
a palavra, eneerra-se a di:s-
cussào e, procedendo-se á 
votação, é rejeitada a emen-
da, a qual volta com a re-
soluçáo á Camara ·dos srs. 
Deputados. 

Em 30, tendo sido sustenta-
da, pela Camara, por dois 
terços de votos, a emenda· é 
publicada como Reso!•Jção 
do Congresso sob n. 0 40. 

Observações 

I 
'Da commissào 

Mixta de re-
cursos elei-
toraes, 
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26 Declarando que o I Em 17 de agosto de 1912 vae Da commissào 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re-
nào tomar coube- na ordem dos trabalhos. cursos ele!· 
cimento do r·ecur- toraes. 
so interposto por 
Arv Teixeira da 
Co~ta de acto de 
n~conhecimento e Em 20, é approvada, sem de-
po~se do vereador bate, em unica discussão e 
e;;pecial pelo dis- remettida á Con>missão de 
tricto de Lagõa Redacção. 
:-;anta, l\1 e s s i a s 
Pinto Alves. 

Em 21, é offerecida. e appro-
vada a redacção tlnal, sendo 
nessa mesma data remetti-
da á Camara dos :i!' S. Depu 
tados sob n. o 26. 

!Em 2G, é appro\·ada pela Ca· I mat·a do,; ,;r,;. Duputados e 
publicada como H.ewluçào 
do Congresso wl.J n. o 2U. 

21 Declarando que o Em l7 de agosto de 1912 vae Da commissão 
Congr·esso resolve a imprimir se para entrar Mixta de ro-
não tomar conhe- na Ol'dem dos tr·abalhos. cursos elei-
cimento do rccur- toraes. 
so Interposto por 
Samuel Gesualdo 
do acto da junta 
apru·adora de ex- Em 20, é approvada, sem de-
pedi~ào de dip1o- bate, em uuica discussão e 
ma de juiz de paz remettida á Commissào de 
do districto do l\edacção. 
Amparo do Serra, 
munictpio de Pon-
te XoYa. a Au"e 
liano A I v e s de 
Sottsa. Em 21, é olferecida e appro-

vada a rodac~ào final, sen-
do nessa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n." 27. 

l'm 21, é approvada. pela Ca· 
mara dos srs. Deputados e 
publicada como H.esol ução 
do Cong1·esso so lJ n. u 27. 



Data 
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28,De ela rando r1ue JF.ml7 de agosto de 1912, vae Da commissão 
Congre~so re~olve a imprimir-se pa1·a entrar Mixta de re-
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimen to do J·ecur- toraes. 
:,o interpo>i.o pelo 
padre José i\laria 
Rabello. do reco-
nhecimento de po-'Em 20, é approYada, sem de-
deres do vereador bate, em unica discussão e 
Anlonio Prosperi. remett1da Commissão de 
da camara munici- Redacção. 
pal de Tres Pon-
(as. 

29 Declarando que o 
Congresso resolve 
dar provimento ao 
recurso interposto 
por Luiz Pereira 
Cam pos do re co-

Em 21, é offerecida e appro-
vadu a redacçào final, sen-
do ne:.;sa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 28. 

Em 27, é approYada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 28. 

Em 1\l de agosto de 1912, vae Da comrni1são 
a imprimir-se para entrar Mixta de re-
na ordem dos trabalhos. cursos ele -

toraes. 

nhecimento de po· 
deres do vereador Em 21, é approvado, sem de-
Carlos Soares de bate, em discussão unica e 
O li vei r a eleito remettida á Commissão de 
pelo districto de Redacção que, obtendo ur-
São Caetano da gencia, offerece e é appro-
Moeda, município vada a redacção final, sen-
de Ouro Preto. do nessa mesma data re-

mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 29. 

Em 28, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 38. 

"' Data o 
'" o "' .:: s .:: ., 

-< z 

1912 Agosto 20 
' 

1912 Agosto 20 

1912 Agosto 20 

S. S.-14 
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30 Declarando que o Em 20 de agosto do 1912, vae Da cornmissão 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de r~-
não tomar conhe na ordem dos trabalhos. cursos elet-
cimento do recur- toraes. 
so interposto por l:m 22, é approvada, sem 
Amaro Carneiro debate, em umca discussão 
da apura ção da e remettida á Commissão 
elei\ão de juizes de Redarção que, obtendo 
de paz de Villa urgencia, offerece e é ap-
Gomes. provada á redacção final, 

sendo nessa mesma data 
remettida á Camara dos 
srs. Deputados sob n. 30. 

~m 27, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
sdo Congreso sob n. 21. 

I 
31 Declai·aiHlo que o Em 20 de agosto de 1912, vae Da cornmissão 

Congresso resolYe a imprimir-se para entrar Mixta de re-
não toma!' conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do 1·ecur- toraes. 
so interposto por l~m 22, é approvada. sem de 
Manoel Conceição bate, em unica discussão 
Araujo, que dei- e remettida, á Com missão 
xou de ser reco- de Redacção que, obtendo 
nhecido vereador urgencia, offerece e é ap-
da Camara Muni- provada a reclacção final, 
cipal da Villa de sendo nessa mesma data 
Pirapóra. remettida á Camara dos 

srs. Deputados sob n. 31. 

Em 27, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 22. 

32 De ela ran do que o Em 20 de agosto de 1912, Da commissão 
Congresso resolve vae a Imprimir-se para en· Mixta de re-
não tornar cenhe- trar na ordem dos traba- cursos elei-
cirnento dos re- lhos. toraes, 
cursos interpostos 
pelo dr. João Sto- Em 22, é approvada, sem de-
ckler Coimbra e bate, em unica discussão e 
outros contra o remettida á Com:-.aissão de ' 
reconhecimentode Redacção que, obtendo ur-
poderes dos. vere- gencia, offerece e é appro- I 
adores José Mybai vada a redacção final, sen- ; 
e outros. do nessa mesma data re-

mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 32. 

Em 27, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 29. 



U1 

Data o ,... 
o 3 s:: 
<=i ::; 

-<1 z 
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1912 Agosto 21 
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' 

l 
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33 Declarando que o Em 23 de agobto de 1912, vae Da commissão 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re-
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei· 
cimento do recur- toraes. 
s,o interposto por ' 
Pio Ferreira Nu-
nes do reconheci-
mento de poderes l:m 25, é approvada, sem de-
dos vereadc;>res da bate, em unica discussão e 
Camara Municipal remettida á Commissão de 
de Guanhães. Redacção que, obterido ur-

gencia, offerece e é appro-
va a redacção final. 

l<:m 26, é remettida á Camara 
dos srs. Deputados, sob 
n. 33. · 

' 

Em 31, é approvada p~la Ca-
mara dos srs Deputados e 
publicada 'como Resolução 
do Congresso sob n.l46. 

I 

I 
i 

34 De c lar ando que o Em 23 de agosto de 1912, vae Da commissão 
C9pgre~so,:esolve a imprimir-se parai entrar Mixta de. re-
n!J:o,.tom,ar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei· 

I 

' 

Cllfi()_nto do recur- ' toraes. 
so interposto por 
José d'Alvarenga 
Andrade sobre a 
eleição e x:~conhe; E~ 25, é approvada, sem de-
CJment.o de pode- bate, em uniéa-"discussãó :e 
res d~ Francispó remefuda á Commissão de 
Mo ré1 !_'a Coe lho, Rédacção. que, obte'ndo nr-
vereador do Ais: genda, offerece e é! appro-

' tr_:ICto d?,.,:r~aves- vada·a redacÇão final. 
sao, mumcJp!O de · 
Guarihães· 

' ., 

J·:m·26, ~ 'renl.ettida á Camara 
dos srs: 'Deputados! sob n. 

_., ... ·' 34: ' 
I ,. 

' I n1·l 31 ' - I •·.m , e approvada Jlela Ca-
mara dos srs·. Deputados e 

' {\' 
publicada como R'olução 
do Congressd sob • 50. 

I 
'' -

' 
' ' I 
I 
! 
' 1 
I 

I 
l 
! 

., 

U1 

Data o .... -
o "' ã 8 ::; 

-<1 z 
----

1912 Ago~t,o 21 

1912 Agosto •21 

I 
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35 De _ela ran dq que o Elll 23 de agosto de 1912, vae Da commissão 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re-
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
éimento do recur- · toraes. 
so in ter posto por 
Camillo Joaquim 
d'Araujo, sobre . 
eleiçõe~ de juizes l:m 25, é approYada, sem de-
le paz do distHcto bate, em unica discussão e 
de Inhaúma, mu- remettida á Corr:missão de 
ni c i pio çie Sete Redacção que, obtendo ur-
La.gõn~. gericia, offE'rece e é appro-

.,. 

vada a redacção final. 

Em 2G, é remettida._ (t Ca-
mara dos srs. Dep~üados 
sol1 n. 35. 

Em 31. é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do ::;ongresso sob n. 53. 

36 Deelarando que o Em 23 de agosto de 1912, vae Da commis:são 
Congresso ,r,eso1ve a imp~im1r-se para entrar Mixta de ,re-
dar .movimento ao. na ordem dos trabalhos. éursos elei.c: 
recurso. interposto toraes. 
pelo vereador José 
Jacintho de Me., 
deiros da decisão 
dos vereadores da 
Camara,M1,mi~ipal Em 25, é appr?vad:;t, sem de-

. de Gu;tnhães. bate, em, um c a d1scussão e 
., remettida á Commissão de 

Redacção que, obtendo ur-
gencia, offerece e é appro-
vada a redacção final. 

,_ 

Em 26, é remettida á Camara 
dos srs. Deputados sob 
n. 36. 

Em 31, é approvada pela Ca-
mara dos srs Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. • 49. 



"' Data o 
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37 Declarando que o Em 23 de agosto de 1912, vae Da commissão 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re-
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos, cursos elei-
cimento do recur- toraes. 
so interposto por 
Joaquim Teixeira 
de Oliveira da apu 
raçã? . da eleição Em 25, é approvada, sem de-
de ~mz~s de paz bate, em unica eiscussão e 
do d1stncto da ci- remettida á Commissão de 
dade de Guanhães. Redacção que, obtendo ur-

gencia, offerece e é appro-
vada a redacção final. 

Em 26, é remettida á Camara 
dos srs. Deputados sob 
n. 37. 

Em 31, é approvada pela Ca· 
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n, o 47. 

38 Declarando que o Em 23 de Agosto de 1912 vae Da commissão 
Congresso reso!Ye a imprimir-se para entrar Mixta de re-
dar provimento ao na ordem dos trabalhos. cursos elei 
recurso interposto toraes. 
por Gamaliel Bra~ 
ga da decisão da 
Camara Municipal 
de Guanhães que Ent 25, é approvada, sem de-
annullou o seu d1- bate, em unica 0.-scussão e 
plo_ma de vere_dd~r remettida á Com missão de 
eleito pelo, d1str1- Redacção que, obtendo ur-
cto de Braunas. ge~cia, offerece e é appro-

vada a redacção final. 

Em 26, é remettida á Camara 
dos srs, Deputados sob 
n. o 38. 

Em 31, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados 
e publicada como Resolu-
ção do Congresso sob _n.O 45. 

o s:: s:: 
<! 

1912 

1912 

"' Data o .... 
C) 

E p z 

Agosto 21 

Agosto 21 
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39 Declarando que o Em 23 de agosto de 1912, vae 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar 
não tomar conhe- na ordem dos trabalhos. Da commissão 
cimento do recur- Mixta de re-
so interposto por cursos elei-
Theodolino Ma r- toraes. 
t i n s Brandão do 
acto, em que os 
vereadores da Ga-
mara Municipal de 
Guanhães deixa-
ram de reconhe-
cei-o como verea-
dor geral. 

Em 25, é approvada, sem 
debate, em discussão u::~.ica 
e remettida á Commissão 
de Redscção que, obtendo 
urgencia, offerece e é ap-
provada a redacção final. 

Em 26, é remettido á Camara 
dos srs. DeputadO"s sob 
n." 3\cJ. 

Em 31, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 52. 

40 Declarando que o Em 23 de agosto de 1912, vae Da commissão 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de r~-
não tomar coube- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
cimento do recur- toraes. 
so interposto pelo 
dr. Antonio Mw-
tins de Andr:;tde 
do acto da apura- Em 25, é approvada sem de· 
ção da eleição dos bate, em unica d1scussão e 
juizes de paz do remettida á Commissão de 
districto da cidade Redacção que, obtendo ur-
da Campanha. gencia, offerece e é appro-

vada a redacção final. 

: t.:: 

Em26, é remettida á Camara 
dos srs. Deputados sob 
n.o 40. 

E111 31, é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 51. 
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4l Declarando "lllh o E.m.23 d~ a_gosto de 1912, vae.IDa c.omnussão 
Congresso re:<olve a unprumr-se para entrar Mixta de re-
negar provimen- na ordem dos trabalhos. cursos elei-
to ao recurso in- toraes. 
terposto por Con7 
cesso Barbosa de 
Magalhães da apu-
J·ação da :releição Eu• 25, é approvada, em uni-
de juizes de paz 'ca discussão e remettida á 
do distrirto do Comririssão de Redacção 
Travessão. do mu- que, obtendo urgencia, of-
nicipio de Gua-. ferece e é approYada a re-
nhães. -daco;:ão final. 

Em :!6, é remettida á Camat·a 
dos srs. Deputados sob 
n.o 41. 

' ' 
'' :· Em 31, é ~pprovada pdla Ca-

mara dos srs:. Depútados 
e publicada como Resolu-
ção do Congresso sob :n.0 48. 

42 Declarando que o J<::m 25 de agosto de 1912, v:te Da commissão 
Congress<? rresolve a imprimir-se para entrar Mixtit de ·re-
JU l g a r 1mproce- na ordem -dos trabalhos. cursos e lei-

'h 

I[ 

dente o.recurso in- toraes. 
terposto por Ame- · 
rico de Mendonça 
Scctti, do acto da 
Cam~ra Municipal Eni 2'1, •é approvada, sem de-
de V1lla 'Nova -de bate, em uni c a discussão e 
Lima que reconhe- remettida á com missão de 
ceu vereadores ge- , Redação. 

-raes. Cerlos<Henri- • 
que Roscóe e ou-
tros. 

' .. .::..; 

" 
•' ; 

!Em 28, é offerecida e appro-
Yada a redacção final, sen-
do nessa mesma data re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 42. 

Em 30, é approvada pE)la Ca-
1 mara dos srs. Deputados e I publicada conio Resolução I do Congresso ~ob n.; 41, 

Data, 

191:? Agosto 26 

191:? 

1912 Agosto 27 
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43 Declat·ando l(Ue J Em 21 de ago~to de l<Jl2 vaJDa colllnlis~ã.o 
Congresso resolve a imprimircse para entrar MiX:ta de re-
reconhecer verea- na ordem do~ trabalhos. cursos elei-
dor especial do torae;<. 
districto de Porto 
dos :\lendes, Joa- Em ~9, é approvada, sem de-
q n i m Fernandes bate, ~m l~nica discus_sào e 
de Oliveira Rios remettlda a comnnssao de 

Redac<;ão c1ue obtendo ur-
g;encia, oli<;lrcce e é appro-
vada a redacção final, sen-
do na mesma data remetti-
da á. C amara dos srs. De-
putado~ sob n. ·13. 

Pende de solução po1· parte 
da C amara dos s;·s. Depu" 
tados. 

44 Declarando que o Em 27 de a~osto de t9::.> vae•Da commissào 
Congresso !'esolve a tmJJrimtr se para entrar ~hxta de re-
nào tomar conhe- na ordem dos trabalhos. cursos alei-
cimento dos recnr- toraes. 
sos i n t e rp ostos 
por Gabriel To- J<:m 29, é ap_prova~a, sem de-
bias da Silva e bate em d1scussao umca e 
outros, da decisão remettidaa commissào de 
da Camara Muni- Redacção que, obtendo 
cipal de Ayuruoca urgencia, o!Ierece_ e é ap-
que julgou nullos provada a redacçao final. 
os seus diplomas 
de vereadores elei-
tos pelo districto Em 30, é remettida á Cama-
de Carvalhos e do ra dos srs. Deputados sob 
município. n. 44. 

Pende de solução po1· parte 
da Camara dos srs. Depu-
tados. 

45 Declarando que o Em 28 de agosto dt 191:? vae Da commissào 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar Mixta de re.-
dar provimento ao na -ordem dos trabalhos. cursos elel-
recurso interposto toraes. 
por Oscar d'Arau-
jo, do a c to da Ca- Em 30, é. encerrada. sem de-
mar a :\Iunicipal de bate, á dtscussão umca e 
Itabira da annul- adiada a votação por falta 
!ação de seu diplo- de numero legal. 
ma de vereador 
eleito pelo distri-
cto de S. José da 
Lagôa. Pende de andamento 



tn 
Data o ... 

o 
., 
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46 Declarando que o E~n 29, vae a imprimir-se Da commissão 
Congresso resolve para entrar na ordem dos Mixta de re-
negar provimento trabalhos. cursos elei-
ao recurso inter- toraes. 
posto por Antonio 
de Paula Camara, 
do acto de reco- Em 31, é encerrada, .sem de-
nhecimeuto de po- bate, a unica discussão e 
deres do vereador adiada a votação por falta 
eleito pelo distri- de numero legal. 
cto do cidade de 
Itabira. 

Pende de andamento 
PROJECTOS ENVIADOS 

PELA 

Cam.ara dos srs. Deputados 
AO 

Senado Mineiro 

s. s.-15 
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llO Traç--a-ndo as di_v isas Em 26 de junho de L912 vae Iniciado n~Cama
entre o~ ~trictos á imprimir-si:l para: entrar ra dos sfs• De-- â~ p-niM',ifd~ Pe- na ordem do~ trabalhos. putados~ 
aro TeiXeira no 
município de Bar- I 

i -..1?8S.~P.a · , 
Em 1.• de julh,o é, se!ill deba-

te, encerrada a I,• d\scussão 
e adiada a v~tação por falta 

1, de numero l~gal. · 

Em 17, frocedendo-se a vo-
. .t11çã<? , _ ~pro,-;ad?'' ~ ~ . 

,weJ;ii\d.Q ' •- comm1ssao de ' 
' c: ,lj:ij-~~~i§~~q~ q*e, obt~ndo ur-'I 

1 JW~q(lo ,?f!er!'lce <Íi~J-ra ser 
- SUbn:iettldo a 2, a lSCUSSãO, 

- ' 
' f I l 

A requerimento do sr. P. I 
;: I 

r· Drummond jfica sobre á I ,. mesa para eptrar na ordem 
"\.I dos trabalh\)S sendo dis-

' pensada a ilfpress~o. i 

i 
' 

[' " ~~t ; Em 18, é enc~rada, ,sem de-
. ' ' bate, a 2. •· discussão e í 

·J I ,t adiada a votp.ção p'or falta i 
r! de numero l~gal. 

I 

.. ( ~ ; Cl:.i J 
E~n 29, ~roce4endo-se a vo- ' .f~ { 

' 'I l ,, tação appr~vado ~ depois I 
., '' 

de adoptado,para rassar á 
i 3. • discussã<? fica 1sobre á 

mesa para eptrar na ordem 
l-' . ' I r. 'I ~ 

dos trabalhps seU:do dis-
j I''' c pensado o iqtersticio regi-

mental a r~querin:íento do I ,. r' ·-
' •r 1 do sr. Cami lo de ~rito. 

f I I , 
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Data 
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"' ' ::c. I; , '§.' ' ' Gl~ti 
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-
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1912 Junho 25 110 Traçando as divisas Em. 30, é encerrada, sem de- Iniciado na Cama-
entre os districtos bate, a 3. • discussão e r a dos srs. De-

-_ . . da Uniã:o-E! .. de Pe-. ~adiada.a votação por falta . putados.__ _ 

Juv . 1 

·- - ·-
...::; ~)' d 
,O <1 , ' l 

1912 

' 

1 dro Te1xe1ra do de numero legal. .~-
, município de Bar 

bacena. 
Em. 3 de agosto procedendo-

se á votação é apprevado 
e depois de adoptado em 
3.• discussão vae á com-
missão de Redacção que, 
obtendo urgencia~ offerece 

- · e é approvada a redacção 
final. ' 

I' ~ .1 

' Em. 5, é remettido ·á sancção 
presidencial-.sob ~ n. 281. 

Sancci~nado \ 
I 

t ! 

Lei n. 576, de
1 

9 de! agosto 
de 1912 ; 

t ~ 

! I l 

i 
t 

I . 

1 -
-·-· -

i 

I r 
1 1 
-

I 
I 

i 

Julho: 17 
I 

J "~-··I I ! t 
111 Creando ,cargos de Em. 18 de julhQ de 1912 vae a Iniciado p.a Ca-

avaliadores 1judi- ,imprimir-se para e*trar na mara dps srs. 
ciaes em cada ter- ordem dos .. tl~abalhofl. Deputados. I' 

I 
I . 

. I : 

,. 

mo do Estado. l I ! - I i ! t 

.- '; 

' .. 

I , j l:m. 23 entra em L• discussão 
; e depois de alguma~ obser-

vações dos sns. MeUo Fran-
co e Presidente, verifica-se 
não haver, na CaEa,:numero 
legel para continuar-se a 
discussão. · ! i j 

! 

I j 
' ' EIU 24, é encerada,,, sem 

debate. a 1. a discussão e 
adiada a votação por falta 
de numero legal. l 

l 

l 
Em. 29, procedendo-sé a vota-

ção é approvado e temetti-
do á Com missão de~ Justiça 
e Legislação.; ! 

l ~ 
l:m. l. • de agosto é offerecido 

para ser submettido á 2.• 
discussão e vae á imprimir-
se, acompanhado 1 do se-
guinte I 

~- - --·· 

o .:: .:: 
--<1 
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' Data ~t~ '"' Assumpto ( Andam,ento 'Observações .... 
l "' I ' s . i p I .. 
! z ' ' . ·- : 

·. Julho·17. . 111 Creando ' cargos de Parecer Iniciado na Cama-
,,, 'i avaliadores judi- f. mar a dos srs. 

'· I ciaes enl cada ter- Deputados. 
mo do Estado. A com missão de Justiça e Le· 

gislação, tendo presente o j projecto n. 1Ll da Camara 
' dos srs. deputados, [pensa, ' 

depois de o e)Caminar com I 
a attenção que merece, que 

I ' 
deve entrar na ordem dos 

; 
. ~ nossos tra bà lhos, . sendo 

I dado para a ordem ;do dia 
: 

' com este parecer. 
' 

' i 
I I i 

~ O dito projecto . no seu art. i 
1 ' 1.', crêa avaliadorf)s em í 

cada termo do Esta,cj.o para I : 
f as execuções de sentença, 

executivos fiscaes e. hypo- ' 
I thecarios e acções executi· l 

•r vas; mas niió contém ne- ' 
' I nhu ma disposição que dis- I ·' I tinga a acção exe cu ti va 

' commum e o executivo fis- ! 
I cal e hypothecario, :apesar ; 

de similhanças e pro.fundas ! 

t 
; differenças em algups pon· l 

I 
tos. (J. Anisio, Elementos ' de theoria e pratica çlo pro· I cesso civil e' commercial, I ., : pagina 118). 1 1 I 

! ' I 
I Assim é que no ,executivo hy- I 

., i pothecarw os bens penho- f 

I 
rados nas sociedades de f 
Credito Real,; levar-~e-ão á i 

! 

I ' 
praça pelo mesmo valor 
porque estiverem hypothe~ 

' 
cados, dis pen sa da nova ' 

' 
I avaliação. (Dec. n. 370, de ' ! I 

" . ~ 2 de maio de 1890, art. 391 '· ! ·i ' 
.,. A essas sociedades compe· 

i ·'• .. tem contra os mutU:arios e 
t .• l ' .. ·) contra terceiros, as Ihesmas 

. u·, acções, que êompetem aos I 
I I 

' 
I credores hypqthecarios pelo I 

,.. ' ..-I dec. n. 169 A, de 19 de ! 
' 

I janeiro de 1890. · 
I ". 

1 
I ( ! . '( ' ' 

l 
Com excepção, porérr.; das so- I 

! cidades de Credito Real, f 
; ! nas execuçõe~ hy po the ca- I 

' '· rias, as avaliaçoes são fei-
·, ' ' "· tas a aprazimento das par- I ,i ' ·r; tes, na fórma do I regul, 

n. 737, de 1850; e, Çomo é ' 
'•··· .• i 

' -· .),· lli I 
sabido, não é licito •aos Es-
tados alterar legislações i ,. 

~ 
I 

I especiaes, como as'do Ins- ! 
I ' \ l 
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I -W2 Jlullio 17 lll Crea.ndo cargos (j.e . ~il#to .\1,~ 4Ypo;t~ecas; por- I,ç.,iç~do n:~t ~~~--'· ' avaliadores j,uÇ\i7, q-WJ .<:l#~Wderiam profunda- ra os sry>, De 
" ciaes em cada LI/X:' ,m~Ijlte ô. ·;pr.óprio Direito su- putados. · 

mo do_ E$tajio. . J}$tiiitiwo ·civil de que se 
compõem, (Carlos de Car-

j valho, introducção á nova 
,. Consolidação das Leis Ci-

vis). l 

· HU}2 ~utho l'i' lU 'Creàndo êll.l'gos ·de S~ndo·se ·Gblligé do § 2,.,, Uúciádo na Ch-. -av:aliàdores juiH• a •amiaçã.o será feita por mar a dos srs • ci-aes em ~da ter- llm ·só ·dos avaliadores no- Deputados. 
\no d'0 Estado· .meád'os para assim se dis-

tri buir equitativamente o 
serviço, ao p:asso qllle o ou-
tro avaliador nos inventa-
rios sera de livre tescolha 

Menor attenção não póde me• I 
I •l recer ao Sena.do o facto de I 

se alterar uma forina de ' 
pro cesso mui ti-se cu lar, ' qual a da louvação a apra- ' i . zimento das partes, fórma : 
transmittida do pro cesso 
portuguez, COJ;IJO o provam : : aOrd., Liv. 3. 0, Tit. 17, lei .. de 20 de jun,ho de .1774 e 
doutrina de Velasco, Men-
des, Mello Freire, Menezes, 
Borges Carneiro, Coe.lho d!J-
Rocha, § 91 e notas, doutn-

: na extrahida do Direito Ro-
mano. Toda a. nossa legis-

l ' !ação imperi4 a adopto_u, 
' tanto no pr,ocesso CIVIl, 

; com:> no comrpercial, (Pau- l l la Baptista, Processo Civil, I . ' ' § 20, AlmeidiJ. e Oliveira, ! Execuções, n. 115; com- . 
mentando a l~i n. 3.:272, de 

: 5 de outubro de 1885 e o 
! !") regul. n. 9.549, de 2::j de ja-'I• .. 

neiro de 1886: ' . . -

das rcartes, ccim exclusão de 
qua quer representante do 
Fisco, que aliás tem imme-
diato interesse, polr parte 
da Fazenda, na arrecada-
ção do imposto sobre he-
ranças e legados. 

l 
A divergencia, a que a!lude 

o art. 4. 0 , mostra que não 
é de presumir-se en'tre ava-
liadores de officio e de no-

t meação do ~Govemo; mas, 
quando a hajja. são os ~up-
plentes nomeados qiue se in-

I cumbem de •dirimil-a, em-
quanto as partes serão for-
çadas a assistir com indiffe-
rença coacta á pr:atica de 

I um acto que tanto 1as inte-
ressa. 

l 

Os arts. 8. 0 é 9. • alteram o 
Regimento d~ Custàs, quan-
to ás da avaliação e con-

j ducção dos àvaliadores. 
; 

I 
Em nosso Estafio, te:rpos os ,. 

I .! ; I I 
regul. n. 2.p11, de 21 de 

é 'lt abril de 1907 ,e o regul. n. ' - . ' 2.012, da mesma dfita, so- I . ; 

•· •. - •d •" I bre o proces~o de inventa- i ; ~ .: . . .l . rios e partilh~ e di':isão de I ; terras do doqtinio particu- I l .-'( .. 
: .: ; . ,I}' lar. · · 

I 
O art. lO submette á acção 

summaria. as questões de 
dominio suscitada& nas ac-
ções de divi'são e demarca-

' ·• ção de terJÍas do ; dominio 
particular, o que é contra 
as regras <lle direito judi-

.. ciario referentes ás acções 
' i· I ' 1 reaes . 

,. 
( I ·I i"'( Será rasoavel alterar uma '· legislação _qqe apepas vi- I ,I gora, ha cmço ann'l)s ? 

' f ! .( 

: ~ 
I i ' ' . i I 

., 'í.S . 1 Accresce que o• proje:Uo crêa I ; avaliadores p~ra to, os os I ; ' i 
' f termos, comq se de]jlrehen-

! ·v·, ·< I de do seu art.'1.•; m;ts man-. I ' .. ' tém em outros, a lquvação i ' a aprazimentÓ das tpartes. l :t _, I !, ' ·' (art. l. 0 § 1. 0); 1 ! - ! ~} ~ ·, / "'! -
' i ! 

Supprime dirditos gàrantidos 
por leis ciivis, como o das . ' mulheres cásadas !em ques-
.tões de behs de raiz; por· 
que as mulh,'eres nâo s~o. ou-

& . vidas o as aJlões de diVIsão 
e demarca -o de terras. 

., I O art. 11 faculta a existencia 
t ' de convençêes sem o con-

l sentimento ex pres s0 das 
partes interiessadas. 



-1912 .-

-120 ~-
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I 
j 

I 
· •, Observações 

I I ~ 
·Julho l7 111 Creando cargos de U. art 12.submette a appro.., Iniciado nJc_a,ma-

avaliado res judi- vação do podeJ' legislativo o ra dos sJ\s. De-
ciaes em· cada ter- regul. n. 2,993 de 24, de no- putados., 
. mo do •Estadó. • vembro de 1910, que não foi ,, "·I feito a.d referendum, em - ,, ~ 

! 
I 
I. 

,, ' ., virtude de auctorização ou 
delegação do Congresso, ,. 

r,. 

.,. 
•.I 

' f 

•!' 

.J ,·, 

. I ~ : r 
i. ... J'.' ..• ~ 

'• .. ·t,. !~-- -, rrf{ 
I~ J I i 'l' I . f. 

'. 

l 
I 

t ... f "f' 
1 • . L 

tl L ., I j ~ ,.l l. 

, t ,1 I ·T ( · · ~ 1 

• ·,f b I! 
J~n'\ t ~l .~~ 1 -t-.;,:I_...'•Jf 

'-L'.Il , ~r ·~ .---f· .. 
,_, ,._,'~h 1: ... ~A• t.·"., 

"'"'! 

I ~- ~ ,, ~ .,.. •· ' 
·r . , ~. 

-~' ! j, 

-": li '-.! ~ ' • r ' • • 

1.,, nrp h1 ~!I.;'~' ') :" :f j.T(.: 

I.' 'i '\,;,- ,j) 'I , I • l> ,., !. 
I Of;~ o :u :" ;p H HU ~i\ lt=!' 

"'' .. t b · [r ~- .. ~1 ;j) ,..-.) n ~, _~,\ 1 

I , 

.• i 
I 

1 •.;'1.•· •.•h •••. ,, ., .. 

I . , .. r, Í n• o: ._,, '· , •: .,,. t i! . . ; 
•H I J 4 ~~ J .' ;:1 ,.1'· r, 

i"''·t· t ~· j 1 i ~).~(i ~:rr•• .· 
~ .. ::L ....... -.::.. ~(J tn. ;;. , , ~ ,, ! 

O art. 14 manda que conti-
nuem em vigor as çlisposi-
ções relativas ao processo 
summarissimo do dec. n. 
2.012, sobre ' divisao e de-
marcação, artigo esse que 
parece inutil; pois: si taes 
disposições não foram alte-
radas, é claro' que continua-
rão em vigor. 

A' vista do que fica'exposto, o 
Senado resolverá de. confor-
midade com o bem publico. 
como se deve esperar do seu 
patriotismo e_ bom ~enso. 

No correr da discussã,o, se fo-
rem n ecessarios outros es-
clarecimento.s, a bommis-
são os dará\ senct.o possi-
vel I I . . 

Sala das comrn issões\ l. 0 de 
arrosto de 1912.-Virgilio M. 
d~ Mello Franco, I relator. 
-Antonio Mar tio§. - Ca-
millo de Brito. I 

i ; l.:m :1, entra em 2.• discussão 
1 por artigos sucessivos. 
I I ; 
Ao art. I. o o sr. Levindo Lo-

pes justifica e o(ferece a 
seguinte 

Emenda 

! l 
Ao art. 1. 0 - S:ubstit11a-se pelo 

seguinte : l 
Haverá em cada tdrmo dois 

avaliadores. para P,valiação 
de bens nas exei;uções e 
inventarios. ! 

I 
f 
! 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
f 

-

I 

.Data 
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~ 
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I 

.• 

.1912 Julho 17 
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de Ao§ 1. 0-Em ségnida á pala- Iniciado na C a 1ll Creaudo cargos 
aYaliadores judi- vra i uizo-,-a .::crescente-se:- mar a dos srs 

Deputados. ciaes em cada ter- e .ncis casos de falta ou im-
. mo. dQ Estado • pedimcnto dos existentes • 

' Sala das sessões. 3 de agosto 
de 1912. Levindo Lopes, 

I ' 
E' apoiada e posta con.iuncta-

mente em discussão. 

I Não havendo mais qnem pe>a ,., .. ' 
.. 

' a pal{'vra, encen:a-se a d1_s-
' cussão, ficando a -yota<;ao I v adiada por falta de numero 

I legal. I 

' I .. A discussão do artigo 2. •, é 
I ·- encerr·ada sem debate, fi-

cando a vota~ão adiada por 
falta de numero legal. 

' ' 
Entn1 em discussão o artigo 

3 o 

justifica i - o sr • Levindo Lopes i e offerece a seguinte ' 

' 
Emenda 

I 

Ao art. 3.o-Svpprima-se, 
! 

' -
' Sala das sessões, 3 de agosto 

" de 1912.-Levindo Lopes. 
i 

' 

' Apoiada c pc_Jsta conjt!ncta 
mente em discussão, e esta I 

I encerrada Hem mais debate 
I e adiada a votar;ào por fal-

ta de numero legal. 

Entra em discussão o artigo 
4. o. 

o sr, Levindo Lopes justifica 
e offe:·ece a seguinte 
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'Assumpto Andamento 

111 Creando cargos da Emenda 
avaliadores judi-
ciaes em cada ter-
mo do Estado. Ao art. 4."-Supprima-se. 

Sala das sessões, 3 de agosto 
de Hll2 -Levindo Lopes. 

Apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão, é 
esta, sem mais debate, en· 
·~errada e adiada a votação 
por falta de nur:.ero legal. 

Entra em discussão o art. 
5.'. 

O sr Levindo Lopes justifica 
e envia á Mesa a seg·uinte 

Emenda 

Ao art. 5.•-Substituam-se as 
palavras: - qualquer dos 
supplentes - pelas seguin· 
tes:-terá ;lo gar a louva. 
ção. 

Sala das sessões, ::! de agosto 
de 1912.-Levindo Lopes. 

Apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão, é esta, 
sem mats debate, encerrada 
e adiada a votação por falta 
de numero legal. 

Os arts. 6.•, 7. 0 , 8 •. e (J.o en-
tram successivamente em 
discus~ão, que é encerrada 
sem debate, ficando a vota-
ção adiada por falta de 
numero legal. 

Entra em discussão o artigo 
lO. o. 

O sr. Levindo Lopes .insr i fica 
e olferece a reguinte 

Observltções 

Iniciado na Ca 
mara dos srs. 
Deputados. 

1912 

Data. 

Julho 17 

-·123-

Assumpto .Andamento Observações 

lll Creando cargos de Emenda . Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 

avaliadores juili-
ciaes em cada ter-
mo do Estado. A,·t 10.0-Supprima-se. 

Sala das sessões, 3 de agosto 
de 1912.-Levindo Lopes. 

Apoiada e posta conjuncta-
mente em d•scussão, é esta, 
sem mais debate, encerra-
da e adiada a votação por 
falta de numero legal. 

Os arts. 11, 12 e 13 entram 
succes>ivamente em dis-
cussão, que é encerrada 
sem debate, ficando pelo 
mesmo motivo ad1ada avo· 
tação. 

Entra em discussão o art. 
14. 

O sr. Levindo Lopes justifica 
e olferece a seguinte 

Emenda 

Ao art. 14 °-Sunprima-se. 

Sala das sessões, 3 de agosto 
de 1912. Levindo Lopes. 

Apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão, é esta, 
sem mais debate, encerrada 
,; adiada a votação po1· falta 
de numero legal. 

A discussão do art. 15, 0 é en · 
cerrada sem debate, fiean-
do, pelo me,;mo motivo, 
adiada a sua vota<;ão. 
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Observações 
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Creando cargos de Verificando-se a exi~tencia de Iniciado na . Ca-
avaliadores judi- numero legal de Senadores mara dos srs 
ciaes em cada ter- " procedendo-se a votação Deputados. 
mo do Estado. da emenda substitutiva of-

ferecida pelo sr. Levindo 
Lopes ao artigo I. • e a da 
pelo mesmo sr. offerecida 
ao § r o do referido artigo, 
são approvadas, ficando pre-
judicado o artigo J.o. 

Procedendo-se á votação do 
art. 2. 0

, é o mesmo appro-
vado. 

Procedendo-se á votãção das 
emendas suppressivas dos 
arts. 3. 0 e 4. 0 , são approva- · 
das, ficando o,; mesmos pre-
judicados. 

Procedendo-se á votação do 
art. 5.• e da emenda ao 
mesmo offerecida, são ap-
provados. 

Proced<ondo-,;e a votação dos 
arts. 6. 0, 7. 0

, S. o e 9. 0 , são 
successivamente approva-
dos. 

Procedendo-se á votação da 
emenda sup1~ressiva do art. 
10, é a mesma approvada, 
ficando J>rejnclicado o ar-
tigo. 

Procedendo-se á votação elos 
arts. Il, I2 e I3, são suc-
cessiv!tmente approvaclos. 

P roceclendo-se á Y'J(ação da 
emenda suppressi v a elo art. 
I4, é a mesma appro,·acta, 
ficando prejudicado o ar-
tigo. 

Procedendo-se á votac·ão do 
art. I5, P approvado. · 

- ... - - -
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Assumpto Andamento Observações 

:::reando cargos de Adopt.ado em 2. • para passar Iniciado na Cama 
avaliadores judi- á 3.• discussão vae com as ra dos srs. De 
ciaes em cada ter- emendas approvadas, á putados. 
mo do Estado. Commissão de Justiça e L e-

gislação. 

En1 5, é otierecido para ser 
submettido á 3. • discussão 
e vae á imprimir-se, acom-

l 
panhado do seguinte 

Parece1· 

A com missão de Justiça e 
Legislação, a que foi pre-
sente o projecto n. Ill, 

' vindo da Camara dos srs. 
~- Deputados, creando ava-

liadores judiciaes em to-
dos os termos do Estado, 
apresenta-o para ser sub-
mettido à terceira discus-
são com as seguintes emen-
das já approYadas pt'lo Se-
nado em segunda discus-
são : 

I. • 

! Ao art. I. •-Substitua-se pelo 
seguinte : 

'"' ·t 
'· - ~: I Haverá em cada termo do Es-, ,, 

tado dois aYaliadores para ' ·.• I a.·aliação de bens nas ex e-
cu1;ões e inventarias. 

! 
I ,. ·' I 2.• 

I Ao art. I. 0 , § I. '-Em seguida 
, r á palavra- juizo - accre,;-

cente-se:- e nos casos de 
falta ou impedimento das •'. existentes. 

I ~ 
3 .• 

... 
Ao art. 3."-Snpprima-se. 
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Dita 
rn 

Ássumpto o Andamento o 

I 
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1"912 Julho l7 111 Creando. cargos de 4 .• 
ava1iadores jndi-
ciaes em cada ter-
mo do Estado. Ao art. 4. 0-Supprima-se, 

5. a 

Ao art. 5.0-Substituam-se as 
palavras - qualquer dos 
supplentes - pelas seguiu-
tes:-terá Jogar a lom·a-
ção. 

6.• 

Ao art. 10-Supprima-se. 

7.• 

Ao art. 14-Supprima-se. 

Sala das cornmissões, 5 de 
agosto de 1912,- Antonio 
Martins.-V. M. de Mello 
Franco, 

Em, 7. entrando em 3. • dis-
cussão o sr. Mello Franco 
justifica e manda á Mesa o 
seguinte 

I Reque1·imento 
I 
I 
Requeiro separação do art. 

13 do projeclo n. 1ll, para 
constituir proposição sepa-
rada. 

Sala das sessões. 7 de agosto 
de 1912, -V. de Mello 
Franco. 

'Observações Data 

Iniciado na ·c a 1912 JlJ.Jl:IO 17 
mar a dos srs. 
Deputados. 

rn o ... 
"' 8 
p 
z 

Assumpto Andamento Observações 

111 Creando cargos qe O sr. Presidente diz que o Injciado na C a 
avaliadores judj- requerimento do nobre se- mara dos srs 
ciaes em cada ter- nador não póde ser acceito Deputados. 
!llO do Ertado. pela me~a, porgue, nos ter-

tnos do Regimento, aos 
projectos em 3, a discussão, 
só poderão ser offerecidas 
emendas ampli~tivas, res-
trictivas, modificativas ou 
suppressivas. 

.. 1 ,., 

O sr. Mello Franco, obtendo 
nr,vamente a palavJ·a offe-
rece a seguinte 

Emenda 

Supprima-se o art. 13. 

Sala das sessões, 7 de agosto 
de 1912.-::vlello Fran'co. 

E' apoiada e po:<ta conjuncta-
mente em discussão. 

Depois de algumas observa-
ções do sr. Matta Machado 
encerra-se a discussão e 
procedendo-se á votação da 
emenda suppressiva do art. 
13, é rejeitada. 

Procedendo-se á votação do 
projecto, é o mesmo ap-
prova.do com as emendas 
offerecidas em segunda dis-
cussão e adaptado em ter-
ceira discussão, sendo re-
mettido á commissão de 
Redacção. 

Em 8. é otl'erecida e approva-
da à redac~ão final • 

Em 9, é devo! v ido à C amara 
dos srs. Depuiados acompa-
nhado das seguintes 
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' <. ' .1912 J~1ho .11 lll Creando cargos de Em~ndas 
; avaliadores. judi- I 

ciaes em cada ter-
mo do Estado L• 

I 
Ao art. 1. •- Substitua-se pelo 

seguinte : 

I i 
! Haverá em cada termo do 

Estado dois avaliadores 
I para avaliação de bens nas 

execuç~es e inventarias. 

2.' 

Ao art. L•, § 1. 0-Em segui-
da á palavra-jmzo -ac-
crescente-se: -e nos casos 
de falta ou 
das existentes. 

impedimento 

3.• . 
Ao art. 3. 0-Supprima-se. 

I 

4 .• 

I Ao art. 4. •-Supprima-se. 

. ' 5.· 

Ao art. 5.•-Substituam-se as 
palavras-qualquer dos sup· 
plentes-pelas seguintes:-
terá Jogar a louvação. 

6.· 

Ao art. 10-Supprirna-se. 

7.• 

Ao art. 14-Supprima-se. 

Eu• l4, é rernettida á sane· 
ção, pela Carnara, sob n. 70, 
redigido d'accordo com as 

' 
-, emendas do Senado 

Snuccionado 

Lei n. 577 de 20 de agosto de 
1912 

Observações Data 
•' 

~~ 

---- --
,. 

Iniciado na C a- 1912 Agosto 2 
mar a dos srs. 
Deputados. 

1112 .-\gosto 2 

.;. 

i 

s. s.-17 

rn 
. ~-

"' s 
;::l z 
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Assumpto Andamento 
\ 

Observaç?es 

112 Auctori;.~ando o go-. Em 3 de Agosto de 1912, vae Iniciado na Cama-
vel'J:lO a reli) v ar ao á imprimir-se para entrar r a dos srs. De-
ex - c01lector de na ordem dos trabalhos. putados. 
Tres Corações do 
Rio Verde, Ilde-
fonl)o José. TeiJ:ei- Em 6, é• sem debate, rejeita-
ra do pagamento do em 1. • discussão, em es-
da quantia de.... crutinio secreto por 11 vo-
8:8908843 pel.a.qua1 tos contra 2 e vae a archi-
é o meswo respon- var-se officiando-se a res-
savel. par~;~._c,om os peito á Camara dos srs. 
<;o.fres do Estado. Deputados. 

113 Auc.to.rizando. con- Em 3 de agosto de .1912 vae Iniciado na Cama-
cessão de llcença a imprinur-se para entrar ra dos srs. De-
a diversos func- na ordem dos trabalbos putados 
ciouarios.pubhcos • • 

IRm 6, é approvado, seu1 de-
bate, em 1.• discussão, em 
escrutínio sec11eto, por 11 
votos contra 2 e vae á_ Com-
missão de Requerimentos 
de Partes. 

Em 19, é offerecido para ser 
submottido á 2.• discussão 
acompanhado .do seguinte 

Parecer 

A Commissão de Requeri-
mentos de Partes, a que foi 
presente o projecto n. 113, 
da Camara dos srs. Deputa-
dos, já approvado em pri-
meira discussão do Sena-
do, é de parecer que seja 
elle submettido a 2.• discus-
são e approvado com• a se-
guinte emenda: 

5. o De dois anno.s, em proro-
gação, ao escrivão Q.e or-
phãos do termo de Montes 
Claros, Antonio Françelino 
Lafetá. 

Sala das Commissões, ·19 de 
agosto de 19l2.-0lympio 
Mourão.-Corn~lio d'e Mello. 

J 1 



Data. 

1912 Agosto 2 

j; 

I 

, I 

00 
o .... 
"' s 
"' z 
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Assumpto 'Andamento Observações 

113 Auctorizando 'êon- A requerimento do sr Olym- 1niciado na Cama 
cessi!to de licença pio Mourão fica sobre á me- ra dos srs. De-
a_ dlV~rsos f~nc- sa p_ara entrar na ordem putados. 
c10nanos. publico~ do dia da sessão seguinte 

sendo dispensada a imores 
são do parecer. lii . .,.. 

-~ ~ -

•' 

'I" \ ,.. 

Em 20,- entrando em 2. • dis-
. Cl!SSão o art. L• o sr. Olym-
plO Mourão em nome da 
Commissão de Requerimen-
to de partes offerecc as se-
guintes 

,Emendas 

Ao art. 1.•, n. 4- Suppri-
ma-se. 

Accrescente-se: 

6.•-Ao contador, partidor e 
distribuidor da comarca de 
Barbacena. para tratar de 
negocios, dois annos. 

Sala das sessões, 20 de agos 
to de 1912.-0lympio Mou-
rão.-Nunes Coelho. - Cor-
nelio de Mello. 

Estalido apoiadas entram 
conjunctamente ~m discus-
são, que é, sem mais ·deba-
te, encerrada. , 

Procede!l~o-se á votação em 
escrutm10 secreto, são re-
colhidas 15 cedulas e é o 
:.rt. L•, com todas as emen-
das, approvado por 14 votos 
contra um. 

O art. 2." é approvado sem 
debate. 

1 
~,. 1, lH·· ' _,h ,. " 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira disL:ussão, 
vae con; a em~ndas appro-
vadas, a comm1ssâo de Re-
querimentos de Partes. 

'• ·- ( ' ·;..., 

" ' t,,, i/ 

Data 

1912 Agosto 2 

.'':.1 

_.,.-}31 ~ 

I 
I 

1 C Assumpto j Andamento Observações 

' 113 Auctorizando -.• con- Em 21, é offerecido par:. ser Iniciado na Cama-

' 
' 

I 

,, 

. 'i-

. ' \ ,, 

cessão de licença submettido á 3.• discussão e ra dos srs. De-
a. diversos func- fica sobre á mesa para. en- putados. 
cionarios publicos trar na ordem do dia ?-a ' 

' ·'I .. 

I 

' 

. 

. ., 

"::.1 
., l' "\.i 

sessão segmnte, sendo d1s- I 
pensada a impressão a re-
querimento do sr. Ol;rmpio 
~iourão. 

Em 22, entrando em 3. • dis-
cussão o sr. Olympio Mou-
rào offerece em nome da 
commissão de Requerimen-
tos de Partes a seguinte 

i 

Emenda 

Ao art. l. • A~crescente-se : 

! 
7. 0 Ao fiscal das rendas do 

Estado, Nelson Dafio Pi-
mentel Barbosa, para tra-
tamento de sáúde, um anuo 
com os vencimentos a que 
tiver direito. 

Sala das commissões, ' 22 de 
agosto de 1912.- Olympio 
Mourão.-Nuno Mello. 

• 

' I 
Estando apoiada, entra con-

junctamente em discussão, 
que é encerr~da sem mais 
debate. 

I 
Procedendo-se :j, votação, err: 

escru tini o secreto, não so 
das emendas' offerecidas 
pela commissão de Reque-
rimentos de Partes,, como 
do projecto, são recolhidas 
17 cedulas, sendo approva-
das as emendàs e o rMeri-
do projecto por 161 votos 
contra um. 

Adoptado em 3. • discussão 
vae a commissão de Re-
dacÇão que, obtendo p.rgen-
cia, offerece e é approvada 
a redacção final. 
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Data rn o Assumpto ·Andamento ""' o "' ç: s ç: :::> --< z 

1912 Agosto 2 11 3 Auctorizando con - Em'23, é devolvido á Cama-cessão de licenç a ra dos srs. Deputado s a diversos func· acompanhado- das seguiu-cionarios publi:c'o s 'tes 

Emendas 

' 1.· 

Ao art. 1.0, n. 4. 0 -Suppri-
ma-se: 

2.• 

Ao mesmo artigo, accrescen 
tem-se onde convier os se-
guintes numeros : 

5. o De dois an'nos, em pro-
rogação ao escrivão de or-
phãos do termo de ~·hmtes 
Claros, Antonio Francelli-
no Lafetá, para tratamemo 
de saúde. · · 

' 3.• 
I 

l 
6. 0 Ao contador, partidor e 

distribuidor da comarca de 
Barbacena, Carlos 'Moura, 

' para tratamento de saúde, 
'· dois annos. 

7. o Ao fiscal de rendas do 
Estado, N elsôn Dado Pi-

' mente! Barbosa, para tra-
tamento de salide, um anuo, 
com os vencimentos· a que 
tiver direito. 

Em 30, é remettido pela Ca-
mara dos srs' Deputados. 
á sancção presidencial, soh 
n. 74, de accordo com as 
emendas do Senado. 

i 
Sancci~nado . . 

Lei n. 591, de 3 de setembro 
de 1912 

'Observações 00 

Data o ,_. 
c "' >= s o:: ;o 
< z 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De- 1912 Agosto 5 114 

putados. 

' 

' 

! 

I 

191~ Agosto lO ll5 

' ' 
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Traçando as divisas 1-:m 5 de agosto de 1912 vae á 
entre os districtos imJ:rimir-se para entrar na 
de Santa Rita de or em dos trabalhos. 
Patos e de São 
José da Ponte Fir-
me no município 
de Santo Antonio 

Em 7, e approvado sem de-
bate, em l. • discussão e 

dos Patos. remettido á Commissão de 
Estatística. 

Em 19, é offerecido para ser 
submettido á 2. • discussão 
e vae á imprimir-se. 

Em 21, é approvado,sem de-
bate, em 2.• discussão, e 
fica sobre á mesa para ser 
dado para a ordem do dia, 
depois de findo o interstício 
regimental. 

Em 23, é approvado, sem do-
bate, em 3. • discussão e r e-
mettido á Commissão de 
Redacção. 

Em 24, é offerecida e appro-
vada a redacção final. 

Em 26, é remettido á·sancção 
presidencial sob n.• 285. 

Sanccionado 

Lei n.o 580 de 30 de agosto de 
1912 

~r. 

Approvando as con- Em 12 de agosto de 1912 vae 
tas da desf.esa do á imarimir-se para entrar 
Estado re erentes na or em dos trabaihos. 
ao exercii\io de 
1911. 

Em 13, é approvado, sem de-
bate, em l. • discussão e 
remettido á Commissão de 
Finanças. 

Em 14, é offerecido para ser 
submettido a 2.• discussão 
acompanhado do seguinte 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs, De-
putados. 

' 

Iniciado naCam a-
ra dos srs. D e-
putados. 

·' 
·. . . 
~ 

i 

• 
[• 
r. 

' 



Data 
o c 
<:: 
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1912 .\gosto lO 
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115 Approvando as con- Parecer 
tas da despesa do 
Estado referentes ' 
ao exercício de A Commissão de Finanças 
1911. examinou· attentamente o 

· • projecto n. 115, da Camara, 
'já approvado em 1.• discus-
são pelo Senado e relativo 
ás contas do exercício orça-
mentario de 1911, r 

Estudando os dados e infor-
mações que explicam e re-
talham a~ operações da re-
ceita e despesa do referido 
exercício, e julgando- os 
exactos, a commissão é ele 
parecer que o projecto n. 
115 deve ser submettido a 
2. a discussão e approvado. 

Sala das comrriissões, 14 de 
agosto de 1912.-Matta Ma-
chado.-Antonio Martins.-

' · ' Leopoldo Correia. - Rocha 
Lagõa. 

I 
,, J. 

A requerimento do sr. Matta 
Machado fica sobre á mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos da sessão seguin-
te sendo dispensado de im-
pressão. , 

Em 11), é approvado, sem de-
bate, em 2. • discussão e fic11 
sobre a mesa para entrar 
na ordem do dia seguinte 
sendo dispensado o inters-
tício regimental a requeri-
mento do sr. Cornelio de 
:Yiello. 

Em 17, é approvado, sem de-
bate, em 3. a discussão e de-
pois de adoptado, vae á 
Commissão de Redac~ão. 

I 

E1n 19, é ofierecida e appro-
• vada a redaceão final em 

duas proposições distinctas. 

Em 20. é remettido á sancção 
prl'sidencial sob ns. 2K2 e 
283. , 

) 

saneei o nado 

Lei ns. 578 e'.579 de 22 de 
J agosto de 1912 

Observações 

Iniciado naCama-
ra dos srs. De-
putados. 

o s:: s:: < 

1912 

Data 

Agosto lO 
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116 Fi'(ando a força pu- Em 12 de agosto de 1912 vae Iniciado na Cama-
blica do Estado á imprimir-se para entrar ra dos sr~. De-
para o exercício na ordem dos trabalhos. putados • 
de 1913. 

.Ent 13, depois de algumas 
observações dos srs. Mello 
Franco e Ribeiro de Olivei-
ra é approvado em 1.• dis-
cussão e remettido á Com-
missão de Força Publica. 

Em 14, é offerecido para ser 
submettido á 2. • discussão 
fica sobre á mesa para en-
trar na ordem dos traba-
lhos, sendo dispensada a 
impressão, a rer1uerimento 
do sr. Ribeiro de Oliveira. 

En• 16, entra em 2. • discus-
são por artigos successi-
vos. 

Em discussão o art. 1.o o sr. 
Ribeiro de Oliveira, em no-
me da Commissão de Força 
Publica fundamenta e ofl'e-
rece a seguinte 

Emenda 

Substitua-se o art. l. 0 pelo 
seguinte: 

E' fixada a força publica para 
o exercício de 1913, em 
118 officiaes, inclusive tres 
alferes aggregados e 3.000 
praças de pret, distribui-
das em 4 batalhões de in-
fantaria, um corpo de caval-
laria e uma companhia de 
bombeiros, conforme o 
mappa junto. 

Sala das commissõe~ 16 de 
agosto de 1912,-Ribeiro de 
Oliveira. -Matta l\iachado. 
-Nunes Coelho. 



.Data 

rl912 'Agosto lO 

s. s.-1s 
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•Assumpto Andamento :.Observaçõe;: 

llG Fi~ando a força pu- Estando-apoiada, ent~a con··IIniciado naCanu.-
blica do Estado junctamente ~;Jm discussão. ra dos srs. De-
pal'a o exercício putados. 
tle l\Jl3. • 

Não havendo I!lfiÍS quem peça 
a palavr·a, encena-se a dis-
cussão e, procedendo-se á 
votação da em.euda, é1a mes-
ma approvada com o map-
pa geral, ficando pr·ejudi-
cado o art. 1._0 

Etn discus;;ão o ;art. 2. 0 , o sr. 
Mello Franco lj ustifiua e of-
fer·ece a seguipte · 

Os vencimentos da força pu-
blica· do Estado c das au-
ctoi·idades policiaes, ser·ào 
pagos, desde já, com o ac-
cre;cimo de vinte por cen-
to, a titulo de gr·atificaçà<', 
durante o exer<.:icro ell'ecti-
vo, não podendo ser compu-
tada para qualquer outro 
fim. 

Sala das sessões do Senado, 
JG <le agosto de 191~--V. 
de i\! e li o F1·anco. 

E' apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão. 

O sr. Ribeir·o ele Oliveira, de-
pois de algumas considera-
ções, manda á mesa a se-
guinte 
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1912 Agosto lO 116 Fixando a força pu- Emenda 

Plica do Estado 
Parao exercicio de 
1913. 

Substitua-se o art. 2. 0 pelo 
seguinte: 

Art. 2.• Fica o goYerno au-
ctorizado a despender no 
mesmo exercicio com a for-
ça publica. a~sim constitui-
da, a im;:>ortancia de •..• 
3.7l7:890i)UOO, de accordo 
com a demonstracção que 
a este acompanha. 

Sala das com missões. em Bel-
lo H ot·izonte. lfj de agosto 
de 1912.-Ribeil·o de Olivei-
ra.-l\1atta :\1achado.- F. 
Nunes Coelho. 

-. 

,, 

--

Observações 

i 
' 

Iniciado na Cama 
r a do~ srs. De 
putados. 

-141-

Força Publica do Esta dó de ?vlii1as 
'I abclla. de fixação da F01·ça Publica pt~ra o cxercicio de ,1913 

I 
4 
6 

5 
1 
1 

25 

21 
50 

5 
5 

18 
18 
4 
1 
6 
4 
1 
2 
2 

20 
:!0 
20 
19 
76 
1\J 

121) 
222 

44 
lti 

2.259 

Classificaç.ões 

a) Pessoal da Força Publica: 

~o:·onel com mandante ... -............. _ ..•..•..•. , 
I enen tes.-coronets ..........••••.•• , ............. . 
~lajot·e,;, >endo um as~i.<lente e um commandanle 

dn Corpo de CaYáll:u·ia •.•............•...•.... 
Capità'~~-cir·yrgiõe.s: .......... · ................... . 
Capitão auditor· ................................ . 
Capitão tiscal do Cor·po de Cavallat·ia .......... 0 

CapiUtc~. sendo 1 secretario, 1 ·rina~tel-mestre 
get·al e 1 commandante de bombeiros ........ . 

Tenentes, sendo l cit·u· gi:lo dentista ........... . 
Alferes, senr1o 1 phar-maceutico, I Yeterinario e 3 

ag·g·t·cg·ados, .............••............•..•...• 
S:u·gento.< ajudantes ......... _ .................. . 
Sat·gentos quar·teis-mestres ...................•.•. 
Pr·imeiros ~argento~ amanuense:-;; ... , .. ........... . 
Segundos sat·gc~tos alllanuetiSe:;, ...••. •........• 
Con1 e te it·os-wóres.. . . . . . . ..• , •...• · .•• · •.••••.....• 
Clat·irn-mór ..................................... . 
Cabos corneteitos e clarins .........••• _ ...... .. 
Cabos tambores ............................... . 
lli!'ecto: de musica .. ': ....................... . 
~léstt·es de music:a .•....•..•.•..... : ............ . 
Contra-mestres de musica ..................... .. 
:\Iusico:; de ].• classe ........................... . 
i\1wiicos de 2 • classe ........................... . 
~Iusico' de 3. • classe ........................... . 
Pr·ime>ros sargentos ........................... . 
Segundos sat·gEintos- . . . . . . . . .................... ; 
Forrieis ••. _ ..................................... . 
Cabos .................................... ·/ 
Anspec;adas ................................. , .• 

1 Corneteiros e clarins ........................ . 
Tambores , .•.•. _ .......................... . 
Soldados .............. -......................... . 

In Etat·a para 3_000p:·a.;as, a $(!00 na média 

I~ 

c) Grat ifica~ões a reengo_iados, a S~OO ..••.. 
d) Farrlamento para 3.000 praças .......... . 
e) Forragem, fet:' agem 'e n·edicamen1os para 

os animaes' e forrc~gem pat·a os dos offi-
ciaes montados .•••. ~·~······· .. ••••·••·•• r' fi AJuda de custo a oJhctaes. . .••.•.••.• 

!J) H."emonta dos"anim~f'S do Corpo de Cava!-~ 
larta e dos dos ofltcwes montados •••.... 

h) Compra de arreiamento.• concertos de ar-
mamentos, munit;ão e eqmpamcmto ...... 

i) Artuartelament.o, enterrantento, expedien-
te, !11Z e J:fKlOStYJO pat·a consen·at;ão da 
«Linha de Tir-o» . ; ..................... . 

Som ma ............. _ ••.. :... . ... . 

Vencimentos 

Por dia 

2$100 
2$400 
2$21 X) 
2$000 
1))900 
1S'ln0 
1$800 
1$800 

2$400 
2$~00 
2$000 
1SR(l() 
1$700 
2$200 
2$000 
l$900 
1$ROO 
1$700 
I:noo 
ISiOO 
1$600 

Poranno 

s:ooosooo 
5:3:Jugooo 
'1 3')(1$000 
4:2msooo 
4:200$000 
4:UUO!)•JOO 

:-1:600%000 
3-:L)()(J$000 

2:400$000 

3~00$0001 

= I I 
I 

I 

Total 

s:ocogcco 
21 :~uuguuu 

23: :i00$1)0() 
21 : ()IJ(I$000 

4: 2fY J!;OUI I 
4:ooosoou 

90: d~:osnc o 
<:.!:O()IJSGULI 

' 120: oc)(:gnoo 
4:NlSOlJO 
1 :380S000 

14: -1"i4SOUO 
I:\:140$0(0 
:2:774SOOU 

GmS500 
:3:9-12$1)00 
2:628SOOO 
3 GrlOSOOO 
1:752$000 
1:606$000 

14: 6,005000 
13SI-IOS000 
12:4JnSOOO 
15 2:17$000 
55:480$000 
13 176$500 

14-1:540$000 
137:/51$000 
27:30~$0CO 
9:9285000 

1. 31\1. 25r;gooo 
985:500::\000 
:JO:CC0$000 

300: cwscoo 

70:000$000 
10:0\JOS()(;() 

5:0~0$000 

25:0ÇOSOCO 
' 

90 : OÇD$000 

3.717:800$000 

Sala das com missões, em Bel lo Ilorizonte, 1G de agosto de 1912.-- Ribeiro de Oliveira. ' a 1\Iatt 
Machado.-b'. Nunes Coelho. 
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1912 Agosto 10 ll6 Fixando a força pu- Estando apoiada, é posta con- Iniciado na Cama-
blica do Estado junctamente em discussão, ra dos srs. De-
para o exercício de que é encerrada sem mais putados. 
191"3. debate. -- ·-~ -~ ·--~· 

Procedendo-se á votação da 
emenda ,:ubstitutiva e da 
taneila offerecidas pelo sr •.. 
Ribeiro de Oliveira, são , 
amb:;.,: apP.r-ovadas, fkando · 
prejudicado o al't. 2. 0 e 

emenda sendo rejeitada a 
offerecida pelo sr. Mello 
Franco. 

Os arts. 3. 0 , 4.0, 5. 0 e 6. ·, são 
successiva mente appr.ova-
dos, sem debate. 

Entra em discussão o art. 7.0 • 

.. 
O sr. Ribeiro de Oliveira jus-

tifica e offerece as seguiu" 
tes 

Emendas additivas 

: 
Ac~rescente-se onde convier: 

i 

•" Artigo. A disposição do art. 
1.• da lei n. 552, de 18 de 

.• agosto de 1911. é extensiva 
-· ás delegacias das duas cir· 

cumscripções da Capital do 
Estado e municípios, sédes 
de Prefeituras. 

- ... 

I 
... - Aos supplentes dos delegados 

de que trata a citada lei 
n. 552 só serão abonados - -

-I 

...... - vencimentos· nos casos de 
sulistituic;ão por licença 

- - ~- .. _..,. concedida a.o eJl'ectivo og . -- -
\ : 

impedimento deste. 

~912 

' . 

Da, ta 

Agosto 11J 

-143-. ,, 

"' o 
'""' .,-
8 
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Assumpto 

116 Fixando a força pu-
. blica do Estado 
pa~a o exercício de 

t 191_3. 

Andamento 

II 

Artigo. Os delegados de po-
licia terão p1·eferencia nas 
nomeações para os Jogares 
de juiz municipal e promc-
tor de justiça. 

III 

Artigo. Os delega,dos auxi-
liares serão nomeados den-
tre os delegados dos termos 
que mais se distinguirem no 
exercício do cargo, a juizo 
do Chefe de Policia. 

IV 

Artigo. O exercício do cargo 
de delegado de' policia por 
cinco annos habilita para 
o cargo de juiz de direito. 

v 

Artigo. Salvo o çaso de dele-
gacias extraordinarias os 
officiaes da Força Publica 
não poderão s~r nomeados 
para o cargo de delegado 
ou subdelegad:O de p'olicia 
ou exercer funcções extra-
nhas á mesma -corporação. 

Paragrapho unico. Nos casos 
urgentes, achando-se jmpe-
didos os delegados auxilia-
res poderá o Chefe de Poli-
cia incuVtbir a~ respectivas 
funcções a um delegodo do 
termo. ' 

Observações 

I.niciaqo na Ca,m;r 
ra dos srs. De-
putados. 



Data 
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I ·' 
I :.:. 

' I -

ll61Fixando a força pu- , VI /Iniciado naCama-
hlica do Estado I mara dos srs. 
parao exercício de , Deputados. 
1\Jl:'l. 1 Artigo. O att.estado e a car-

teira expedidos pelo Gabi-
nete de Identificação e Es-
tatística Criminal. na con-
formidade do J·egulamento 
n. 3.409, de 16 de janeiro 
do corrente anuo, valerão 
como folha corrida pelo 
prazo em que aquelles vigo-
rarem. 

Sala das commissõe~, aos 16 
de agosto de 1912. Ribeiro 
de Oliveira. -,~,fatia Macha-
ao.-F. Nunes Coelho. 

Estando apoiadas, entram 
conjunctamente em discus-
são, que é encenada sem 
mais debate. 

Procedendo-se á votação do 
art. 7. 0 , é o mesmo appro-
vado com todas as emendas 
additivas offerecidns pelo 
sr. Ribeiro de Oliveira. 

Adaptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
volta o projecto com as 
emendas approvadas " com-
missão de ForÇa Publica. 

Em 17, é offerecido para ~er 
submeti ido á 3. • discussão 
e fica sobre a mesa para en-
trar na or·dem dos traba-
lhos, sendo dispensada a 
impressão a requerimento 
do sr. Ribeiro de Oliveira. 

Ent 19, é approvado, sem de-
bate, em :C:. • discussão e re-
met.tido a Commissão de 
Redacção que, obtendo ur-
gencia, offerece e é appro 
v11da a redacc;ão final. 

1912 

Data 

Agosto 10 

. 

I 

I 
_ ,A_ssumpto Andamento Obsenações 

116 Fixando a força pu- Em 20, é devolvido á Camara Iniciado na Ca-
blica do Estado . dos srs. Deputados acom- mara dos srs. 
para o exerci cio de panhada das s<>guint.es Deputados. 
1913. . 

' ·-
l 

I 

I 
,, 1.· 

.. .. 

·-

' " 
'' 

,·'! 

Emendas 

1.• 

Ao art. l. 0-Substitua-se pelo 
seguinte: 

Art. 1. 0 - R' fixada a Força 
Publica do Estado para o 
futuro exercício d!l 1913, 
em 1!8 officiaes, inclusive 
tres alferes aggregados e 
3.000 praças de pret, dis-
tribuídos em quatro bata-
lhões de infanteria., um cor-
po de cavallaria e uma com-
panhia de bomheil'os, con-
forme o mappa junto. 

Ao art. 2. 0-~ubstitua-se pelo 
seguinte: 

Art. 2. 0 -Fica o governo au-
ctorizado a de,pender no 
mesmo exercicio com a For-
ça publica assnn constitui-
da a impot·tancia de ..... 
3.7l7:890SOOIJ, de accordo 
com a demonstração que a 
esta lei acompanha. 

3.· 

Acct·escõntem-se onde con-
vier os seguintes artigos : 

Art... A disposição do art, 
l.' da lei n •. 552, de IR de 
agoslo de 1911, é extensiva 
ás delegacias das duas cir-
cumscripções da Capital do 
Estado e as dos municipios, 
séde de prefeituras. 

Aos supplente's dos delega-
gados, de que trata a citada 
lei n. 552. só serão abona-
dos vencimentos nos casos 
de substituição por licença 
concedida ao effectivo ou 
impedimento deste. 
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·4 • 116 Fixàndo ·a· for<!a:p'u-
blica 'do 1Està:do 
pata o éxercicio·de 
1913. Art.. Os tlelegados de poli-

cia terão preferencia nas 
nomeações rara os Jogares 
de juiz municipal "' promo-
tol' de justiça. 

•' ! 

5.· 

<\rt... Os delegados auxilia 
res serão nom-eados d6ntre 
os delegados do~ termos 
que mai~ se distinguirem 
no exercício do cargo, a 
juizo do chefe de Policia. 

6 .• 

Art ... O ('XercJclO do cargo 
de delegado de policia por 
cinco annos ·habilita para 
o cargo de juil de direito. 

Art ... Salvo o caso de dili-
gencias extrâordinarias, os 
officiaes da "Força Publica 
não poderão ser nomeados 
para o cargp de delegado 
ou subdelegado de policia 
ou exercer funcções extra-
nhas á mesma corporação. 

Paragrapho uhico. 'Nos ca-
sos urgentes, achando-se 
impedidos os delegados au-
xiliares, poderá o chefe de 
Policia incuó1bir as respe-
ctivas func.;'ões a um dele-
gado de terrno 

S. a 

Art... O attestado e carteira 
de 1dentidatle, expedidos 
pelo Gabinete de ldeotifi-
cação e Estatística Crimi-
nal, na corlformidade do 
Regul. n. 3.409, de 16 de 
janeiro do éorrente anno, 
valerão como folha corri-
da pelo P,razo em que 
aquelles vig~rarem. 

'Ôbservações 

IrriCiàdo ni Ca:iua-
ra dos srs. De-
putados. 

-14.9-
-· ·.-iL--

--~-- ... Força- -Publica- do' ·Estado~de~·l\t1inas-;---=-· 
' - . ! 

'l'abellJ de fixaf,•ão da F01•ça Publica para o exe••cicio de t913 I 
I ~- t I ? 

·t ,,., ~ -tl' ·H=~ f, 

l 
l 
6 

5 
1 
1 

2~) 

5 r) 
l8-
I8 

-1 
I 
6 
1 
I 
:! 
2 

211 
211 
:!fi 
1\1 
76 
I9 

121) 
222 

44 
16 

2.259 

Vencimentos 

Classificações 
,. f~ 1 

Por dia I Por anno 

a) Pessoal da Fo"rça Publica : 

Corone\ com mandante •...••..••••••...••..•..••• 
1,enentes-coronei;;. ,· ....... ·.~"' .•.•.•••..•.•.. · .... · · 
~lajores, sendo um a~~i~tente e um commandante 

do CQrpo d(· Cavil.llaria ....................... . 
Capitães-cirur·giõe, ...............•............... 
Capitão auditor .................................. . 
Capitão fiscal do Corpo de Cavallaria .......... " 
Capitães, sendo I :ic·aL•tario, I quat·tel-mestre 

geral e I com mandante de bombeiros ........ . 
Tenentes. sendo l cirur giào dentista ........... .. 
Alferes, ~en•1o 1 phar-lllaceutico, l Y<'lct·inaeio e 3 

aggregados ............ _ ..• ·• ......... ' ............ . 
Sargento:> ajudantes.- .... -.•••.....•...•. · ........ • 
Sargentos quartú-;-mesues . .- .................... . 
Primeiros sarg;enLos ainanuenses ......••• .... ~ ••. 
Segundos sargenl os alllanuenses ................ , , , 
Corneteiros-rnóre:; ....... - ........................ . 
Clarim-mór ................. .- ........ : ....... , .... . 
Cabos corneteiros_ c claJ·ins.~- .......... , ..... .. 

s:ooosooo 
5:300$000 

4:3008000 
4:200$000 
4:200$000 
4:0005000 

3:6005000 
3:000$000 

2:400$000 
2$4('0 
2$400 
282011 
2$001 
I$900 
IS9o0 
1))800 

Cabos tambores ................... , .............. 1 
Director de .m_u'_.-_ica ........................ · .. · · \' 
i\lestres de mus1ca., .· .................... · ..... .. 
Contra-mestres· de mu:;ica ....................... •I_ 

I$800 
:~~00$(1()()\ 

2$400 
2$200 

:Vlusicos •. de 1:• classe ............... ····•• ·• , ... "i 
\1usicos de z.a classe ............. ·.· .... o ........... i 
~1usicos 'de 3.• 'ciasse ............................ · 
Primeiros sargentos...... .. .... ·. ·. - · · · ·. · ..•.• · 
~egu_n~os sargentos ........ .................... . 
Fornms ......................................... .. 
Cabos.; .... ,·.: ..... ·•· •'; ......... ·- .. · • • .. · · ·······I 
Anspec;ada~ ...... ··~·· ... · · ·: ...... • ........... , .. 
Cornrteiros e <;larms ..... , .................... . 
Tambores·.·, ... ; ............................. ····1 
soJ~~do~i~~·;i;~~:~ ·~:oei) pr~Ç~~-.. ~- $9&·~-~~- ~;~éài~ 

c) Gratific::u;ôes a reenga]ados, a 8200 ..••. • · 
d) .F a_ relamento- para 3.000 praças ......... ·• I e; Forragem. ferragem e n•ed!~a.mentos para 

os animaes e forrd.ge111 para os elos offi-
ci_ã.es·nlontados.; ••.•• ~··•.•••••.•••••·•··•·l 

fi AJuda de custo a offic1aes. .. ......... , 
g) Remonta dm; animae.~ do Corpo ele Cavai-i 

lar Ia e <lo~ dos officta.es montados •••.•.. , 
/1) GOlí1P!'a de arreiame\}to, concerto,; de at'-

mamenlo~. muni•;ào e eqUipamento .• ~ ... 
i) Aqiiarielamento. enterramento. expedwn-

te, lt1,z e l :OOIJSOOO para. conset'\'a<;àú da 
(<Linha de rl'ÍI't~» .•. , .. ·. • · ·•· · • · • • · • • • • • •• ~ 

28000 
rssoo 
1))700 
2$200 
25000 
1$900 
188001 I$700 
IS700 
1$700 
15600 

~---

Sornma ............................... I 
I 

I 
l 

-

S. S -1\l 

Total 

8:000$000 
21:200$000 

25:~00$000 
21:0005000 
4:2008000 
4:000$000 

90:000))000 n : om8ooo 

120:0008000 
4:3~0$000 
4•3805000 

14:454$0CO 
13:1408000 
2:714$000 

693))500 
3:9428000 
2:(\28))000 
3:()00$000 
1:752$000 
I:6068000 

14:6008000 
l3)l40SOCXI 
12 : 4l0))0CX:I 
I5 257$000 
55:4808000 
I3:1761)500 

144:540$001 
137:751$000 
27:302$000 
9:928$000 

l.319.25fi8000 
985:5008000 
50:b005000 

300:(1(){)5000 

70:0005000 
10: C~JOgOOO 

5:onosooo 

2;-,;(J(Ml$000 

9U:(JOUSOiX) 

3.7l7:8~~JS(J(O 
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. '~· 
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........ 

1~6jFi_ xando •a for~; a pu- Em 26, .é remettido á sancção Iniciado na C a-· 
blica- -do Estado presidencial, pela Camara, mara dos, srs. 
para o exercício de de accordo com as emen- Deputados, 

. 1\!l:l. • ----das-do--Senado, em- duas 
· proposições distinctas sob 

n~.7l_e72. 

Sanccionado 

Leis ns. :J82 e 58-! de :1() de 
agosto de HH2. 

117 Aucto1·izando o o·o" Em 13 de a.gosto de 1912 vae lnidado naCama-
,·et-no a mandar - a imprimir-se para entrar ra. do~ ~r~. De-
admittü·- a regis- - na ordem dos trabalhos. pulado,. 
iro na Hirectol"ia 
d<· lh·o·icne do 
Estado'_~~- diplo- · • · · 
nias de pharma- Em-16, depois de algumas ob-
ceut.icos e cirur- ~e1•vações do sr; Mello 
g- i õ e s- dentistas Franco é approvado em· l. • 
éonfer1dos p e I a discus~ão e reme~tido _á -
Escola de Phar- Comnussão de· Saude Pu-
macia e Odontolo·- blica que;· obtendo urgeri-
g-ia de SilYestre cia, o offerece para· ser su-
Í•'erraz bmettido á 2,• discussão, 

-· .·------- .. ~- --

-IA requerimento do sr-. Cor'-
nelio de Mello ·fica: sobre a 
mesa-para entrar- na ordem 

·do dia· da: sessão seguinte, 
sendo dispenl'ada a im-pres-
são do parecer. 

Em 17. <'lntra em :!. • discus-
s:lo por artigos successi-

'Yos. ··-

O ar-t.igo l 0 é approYado depois' 
do algunt debate em r1ue 
tomaram· partc·cis Srs. COI'-
nelio de · :\1ell.ô e Gomes 
F1·eire. 

O al't, 2." é approYado 
clehatr,. ·- · 

Data• n -

.. 

U1 o ... . ., 
8 
:::! z 

151-

' _Assum pto , 

W.CJ -

.J~bservações 

--------1 
' 

. . . . d m 2 •• disbussi).o IniqiaP,o na_Cil-ll1~1-ll7 Auctor1zando () go~ Ad_oP.ta 0 - \' - á-· 3· ~~fica! sobre r a dos sr,s. DE'-. - ·a· 'lUandar para·passar • ; t d 
.. vet:n_o . . :• ' i1 u1es:i.' }l.:;ita entro.r lna O~- pu a os. 

• admtt~tr a r7_gr~do , d - "das·· trabalhos i::tepots · 
na J?trectolla .. e . dgflndó o jnterstici4 regi-. ~J'~1:,'à:1p1~m~:-!cf'é' mental,' v·i~to_ 'não tqr sof-
phat'ni_a__ç!'luticos_. e. fi-.~4? ~\J~l':waq algu~a. 

. ' 

cirurgwes dentls- I 
tas c;onferidcs pelfl 
E I de Pharma: Em' 20, entrando em t~r~etra 

_SCO aüdonto\og'ia '' discussãp oi SI'- l\1el!q t<ran-
cta e ·"' - '·· 't'fi "' e offerec" a se-de Si! vestre Fer- ç'o JU~ I C a r 
raz~ . .. • . 'gn\nti]' - ! 

' i • . ~ ~ ' j 

·' 

''I 

I 
1-, 

Substitua-se o ari · l.f pelo 
seguinte:-FieiJ. o _gpve:no 
auctorizado a- eqlll)Jílral a 
Escola de Pharmactá e de 
Odontologia dr> Sy!v<:Jstre 
Ferraz á de fharm!J-Cla e 
Odontologia de Ouro;P:eto, 
011 0 u t r a s reronhec~das, 
para os eft'eitos jurJdiCos, 
verificada a egualdade de 
de condições do_ esrabel<:J-1 
cimento e de ensmo tlleort-
eo e pratico. ! 

' Sala das sessões, 20 de fagosto 
de 191;!.-V. l\1. del Mello 
Franco. 

E' apoiada e P?sta c~nj.uncta
mente em dtscussao; 

Depois de algupas oqserva-
ções do sr. p, Drmqmon~, 
0 sr. iYfat~a, Machado J~stt;
fic'a e offerece a segumte ' l 

s1'úJ-emenda á emenda do 
'· sr. MC,~lo Franc? 

l . Accrescente-se onde cqnner: 

Com fiscalização permanente 
do Estado. 1 

Sala da;; sessões, 20 de agos-~ 
1., de Hll2.-Matta Machado. 
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Ü7 Auctorizancto'o go-, ,E' apoiada e p?stá con;uncta-IIniciado naCiuna 
_ , vderno . a ma?da~: mente !3m_ discussão. ra dos srs De 

a mittir a re~1stro _ , · d ' · 
na Director1a de . . puta os. 

. Hygiéóe d_o Esta: Depois, .<:\e. algumas observa-
do os d1plo~as ções _<:~os srs. Gomes Freire 
de I?harn;t~ceuticos e Olympio Mourão .encer-
e Cirurgwes den- ra-se a discussão • 
tistas conferidos - · ' 
pela Escõla' 'de 

Pharmacüi e Odon· . 
tologia de Sylves· Procederí4o-se á votação da 
tre Ferraz. emenda offerecida pelo sr. 

:\fello Franco, é a inesma 
rejeitada, ficando prejudi-
ca<!a a sub--em~nda 

Pro<'edendo-se á votação do 
projecto, é o mesmo appro-
vado e, depois de adoptado 
em terceira discussão J·e-
mettido á Com missão d~ Re-
dacç<io. 

F:m ?1, é offerecida e appro-
vada a redacção final. 

Em 22, é remettido á sancção 
sob n. 284. 

Sanccionado 

Lei n. 585, de 30 de agosto 
de 1912. 

118 Auctorisando o go- E•~• _16 de agosto de 1912 vae Iniciado naCama-
yern? ?- man dar a Imprimir-se para entrar ra do~ srs De-
Imprimir na_ Im- na ordem dos. trabalhos 1mtacÍo· · · 

, prensa Offic1al o · • ~. 
, drama inedito de 

Bernàrdo Guima- : 
rães •A vóz do l'm 19, 8 app1 ovado sem de-
Pagé•. date. em 1. • discus'são e re-

mettido á Commissão de 
f-inanças. 

Em 22, é otrerecido para ser 
~uhmettido á '2. a discussão 
acompanhado do seguinte 

- - ---~ - -
I 
I 

:Data, 
o 
~ 
~ < -

1912 Agosto 14. 

... 
:f53 .::: 

Assumpto Andamento 
I 
Observações 

118 Auctorizaudo ~ go-
verno a man dar 
imprimir na Im-

Parece1· !Iniciado na~ama 
ra dos srs. De 
putados. 

prensa Officia1 o O projecto n. 118, da Ca~a
drama inedito de r a, approvado em 1. • dJs-
.Bernardo Guima- cussão pelo Senado, aucto-~ 
rães qA vóz do riza a publicação na Im-
Pagé•. prensa Official, do drama 

de Bernardo Guimarães -
<<A Voz do Pagé». I 

111 1 

O auctor dessa obra, que com· 
petentes jul12am de real va-
lor, foi um filho illustre da 
ten•a mineira, cujas nobres 
tradições e sãos costumes 
gravou im pe re ci velmente 
em seus hvro~. 

O pequeno dispendio do the-
souro, com a edição da-
quelle trabalho, será ampla-
mente com pen sa do pela 
vulgarização de uma bella 
obra litteraria e bellamen-
tc justificado pelo nobre 
fim a que se destina o pro-
dueto d& .venda. 

A Commissão de Finanças, 
opina que o projecto deve 
ser submettido á 2.• discus-
~ão e appr.Jvado. 

Sala das commissões, 22 de 
agosto de 191~.- Levindo 
Lopes, presidente.- Mat.ta 
'.!achado. relator.- Rocha 
Lagúa.-Ribeiro de Ol!vei-
J·a,-,\ntonio Martins. 

A requerimento do sr. Matta 
:\[achado fica sobre á ?11esa 
·para entrar na ordem do 
dia da sessão seguinte, sen-
do dispensada a impressão 
do parrocer. 
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ll~ A uct~rizando o go- l•:m 2:1, é approvado, sem de-
verno a mandar · bate, em 2-. • discussão e 
imprimir na Im~_ ''Jlca sobr'e á Mesa para ser 
prensa Official b d,ado par-a' a ordem do dia 
drama inedito de dtl11 :,;essào seguinte,. sendo 
Bernardo Guima- hispensadó o interstício re-
rães '- uA YÓZ dó• ~imÊ)n-taJ a 'requerimento do 
P<!;?é". '' sr. '\Taya Machado. 

··' . 
' ·-

l·:an 24, é approvado, sem de-
bate, em 3.• discussão e 
remettido á Commissâo de 
Redacção. 

1-:m :!5, é ofierecida e appro-
Yada a redacçào final. 

1-:m :!1. ,: remettido á sancçào 
pre ~i dencial sob n. 289. 

Suuecionado 

Lei n. S85, de 30 de agosto 
de I912 

9pservações 

Iniciado naCaJlw· 
ra dos srs. De-
pu lados. 

11\J ·Dando nova deno- Em W de agosto de 1912 vae Iniciado na Cama 
'''iiümtção ao distri- <t imprimir-se~ para entrar aa dos srs. De-

c to de «Passap,·em na ordem dos trabalhos. putados. ' 
do Manhuassú» do 
município de Rio 

_], ~ ,- . f 

.José Pedro. 
' -" ~ f., • l • I Em 1\J, é approvado, sem de-

bate, em I. • discussão e 
remettido á Commissào de 
E>tatislica. 

Em 21 é offerecido para ser 
submett.ido á 2. • discussão 
e vae á imprimir-se o pa-
recer. 

En• :!3, entra em 2 • discus-
' súo por artigos succe~sivos. 

I , 

Elll dis.;ussào o. artigo, I.• o 
sr. Leopoldo Correia; justi-
fica e manda ã mesa! a se-
guintr· \ ~ 

- ' -· Data 
o c c ..; 

-- . ' 1912 Agosto J.l 

Assumpto Andamento 

119 Dando nova deno- _Emenda 
mimtç,ão ao distrr-
cto de «Passagem 
do Manhuassú» d-o Ao projecto n. ll9 da Cama-
município do Rio ra accrescente se: 
José. Pedro. 

Art. •• 

A vi lia Henrique Galvão, crea-
da pela lei n. 556 de 30 de 
agosto de 19Il, passará a 
denominar-se-Vila Divino-
poli~. 

Sala das Sessües, 23 de agos-
to de l~li.-Leopoldo Cor-
reia.- :\fatta Machado. --
);uno Mello.-Gabriel San-
tos. 

E>l ando apoiada, entra con-
jnnctameme em discussíto. 

u st·. ~latia ~I achado justifica 
(• manda ;i mesa a seg1Jinte 

Emenda 

.\.-.-r·•·scente-se onde convier: 

,\t·l.... F i c a denominado 
«Jo;oquim Felicio» o distri-
cto de Tabúa, do município 
de Dia!llantina. 

Saln das :-oessõe:-:, ~3 de agosto 
de lf!l:2 .-}latta ~!achado./ 
-Olympio Mourú.o.-.--\me i' 
t·o Dut.t·a.- Leopoldo Cor-, 
J·(•ia.- Gon1e:-:: Freire. I 

I : 
IE,tando :lpui::t<la. entr-a con-l 
1 junc·t.amf~rüe c1n di~cus ... :~~,.J 

, () >'r. Ol,nllpio ~lour·üo fnnda-
1 IJJt·nta I' otrerccc a sep:nit1T0 i - , 

I 
• --r· I 

Observaiõcs 

! -. , 
' 'I, 

Iniciado na Cama 
r a dos srs. ))e 
pntados. 
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Data 
o 
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1912 Agosto 14 

Assumpto 

z 

Andamento 

Emenda 
' 

Iniciado na'Cama 
ra dos srs. De 
putados. 

119 Dando nova deno-
minação ao distri-
cto de Pa~sagem 
do Manhuassú, do Artigo- F!ca denominad~
municipio do Rio Conselheiro Matta-o dis-
José Pedro. tricto de Varas, do municí-

pio de Diamantina. 

Sala das sessões, 22 de ~gosto 
de 1912.-0lympio Mourão. 
-:c\uno Mello. 

E' apoiada e posta conjun-
ctamente em discussão. 

i'\ão havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se. a dis-
cussão e, procedendo-se á 
votação, é approvado o art. 
1. 0 com todas as emendas. 

o~ arts. 2. • e 3. 0 são appro-
vados sem debate. 

,\doptado em segunda para 
pas:>ar á terceira discussão, 
vae com as emendas appro-
vadas, á Com missão de Es-
tatística. 

l<~m 26.. é offerecido para ser 
submettido á 3. • discussão 
e fie:t sobre á mesa para 
enrrar na ordem do dia da 
sessão seguinte, sendo dis-
pensadas as fotmalidades 
regimentaes, a requerimen-
to do f:r. P. Drummond. 

Em :n. entra em 3.• discus-
süo, · con junctamente com 
as emenda, já approvadas 
t~l11 2.a. 

1

:'\úo lwvendo que!ll ]Íeça a 
palavra, encerra-se a dis-
cussão e, procedendo-se á 

I Yotação, ~ào apprO\'ados o 
projecto e as emendas. 

I . 

' 

"' Data o .... 
o "' Q s 
Q "' ~ z 

1912 Agosto 14 119 

' 

' 

s:. s.-2o 

....:.157---
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I 

Ássumpto ' Àndamento Observafões I 

i I 

Dando nova denomi- Adoptado em S. • discussão, Iniciado na C a-
nação ao districto vai, com as emendas appro- mara dos srs. 
de «Passagem do vadas, á Commissão de Re- Deputados. 
Manhuassú » do dacção. 
município do 'Rio 
José Pedro. 

Em 28, é offerecidã e appro-
vada a redacção final das 
emendas, sendo nessa mes-
ma data devolvido á Camara ' dos srs. Deputados acompa-
nhado das seguintes 

Emendas 

l • 

Accrescente-se: 

Artigo. Fica denomido «Con-
selheiro Matta», o districto 

o de Varas, do municip;o de 
Diamantina. 

I 

2.· 

Accrescente-se: 

Artigo. O districto de Tabúa, 
I· 

do município de Diamanti-
na, denominar-se-á «Joa-
quim Felicio». 

3.· 

Accrescente-se: 
! 

A villa de Henrique Galvão, 
creada, pela lei n. 556, de 
30 de agosto de 1911, deno-

I minar-se-á <<villa Divino- I polis». I ' 
' Em 30. é remettido, pela Ca-
' mara dos srs. Deputados, 
! 

á sancção presidencial, sob 
' n. 75; de accordo com as 

emendas do Se::tado. I 

Sanccionado 

Lei n. 590, de 3 de setembro ' de 1912 



Data 

1912 Agosto 14 

1912 Agosto 14 

-158:-

Assumpto Andamento Observa~ões 

120 Auctorisando o go- Em 16 de agosto de 1912, vae Iniciado na Ca 
verno a contractar a imprimir-se para entrar mara dos srs 
com o sr. Fontai- na ordem dos trabalhos. Deputados. 
ne Laveleye, bari-
queiro em Paris e 
a S6c1eté Franco 
Brasilenne,ou com 
a companhia que 
or gani za rem a. Elll 19, é rejeitado, sem de-
construcção e ex- bate, em 1. • discussão e vae 
plora~ão de uma a archiv:ar-se, officiando-se 
Usina :\Ie tallur- a respeito a Camara dos 
gica. srs. Deputados. 

121 Auctorisando o go- Em 16 de agosto de 1912 vae 
verno a man dar a imprimir-se para entrar 
testituir a ~1odes- na ordem dos trabalhos. 
to Pinto Coe lho 
2005000 que pagou 
de multa a colle-
ctoria de Catagua-
zes. )<:Jn19, é approvado, sem de· 

bate, em 1. • discussão em 
escrutinio secreto, por 14 
votos contra 1 e remettido 
á Commissão de Finanças. 

Elll 22, é oflerecido para ser 
submettido á 2. a discussão 
e vae a imprimir-se. 

Em 24, é approvado, sem de-
bate, em 2.• discussão, em 
escrutinio secreto, por 1:~ 
votos e fica sobre á Mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos depois de findo o 
intersticio regimental. 

)<:n• 26, entra em 3. • discus-
são. 

Não haYendo quem peç.a a 
palavra, encerra-se a dis-
cussão. 

Iniciado naCama-
ta dos sts. De-
rutados. 

Data, 

1912 Agosto 14 

1912 Agosto 14 

-159-

Assumpto Andamento Observações 

121 Auctorisando o go- Procedendo-se á votação em Iniciado na Ca-
ver . no_ a mandar escrutinio secreto, são re- mar a dos srs. 
resüt~ur a Modes- colhidas 16 cedulas e é o Deputados. 
to Pmto Coe lho projecto approvado por 15 
2008000 que pagou votos contra um e, depoi~ 
de IJ?-Ulta a colle- de adoptado em terceira 
ctona de Catagua- discussão, remettido á com-
zes. missão de Redacção, que, 

obtendo urgencia, offerece 
c é apptoYada a redacção 
final. 

Em 27, remettido á sanceão 
presidencial so h n. 288." 

Sanccionado 

Lei n. 581 de 30 de agostu de 
1912 

122 Auctorizando con· I'Jll 16 de agosto de 1912 vae Iniciado naCama-
cess_ão de licença a imprimir-se para entrar ra dos srs. De-
a d1versos func- na ordem dos trabalhos. putados .. 
cionarios publicos 

lêDl 19, é approvado sem de-
bate, em l. • discussão, em 
escrutinio secreto por .13 
votos contra 1 e remettido 
á Commissão de Requeri-
mentos de Partes. 

)<;Dl 22, é offerecido para ser 
submettido á 2. • discussão 
c vae á imprimir-se acom-
panhado do seguinte. 

Parecer 

A commissão de Requerilw:m-
tos de Parte, a que foi pre-
sente o projecto n. 122, da 
Camara já approvado em 
1.• discussão no Senado, 
considerando que a pro-
fessora do distrieto de Bom-
fim, municipio de Palmyra, 
d. Aurea de Frettas não 
esgottou ainda o tempo de 
licença que póde ser con-
cedida pelo poder executi-
vo~ segundo informação of-
fictal que tem, a commis-
são é de parecer que o re-
ferido projecto seja sub-
mettido á ·2. • discússão e 
approvado com a seguinte 
emenda. 
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! "' Data o Assumpto Andamento .... 
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1912 Agosto 14 122 Auctorizando a con- Supprima-se no art. 1.•-Um . cessão de licença anno de licença. em pro-
a diversos func- rogação para tratamento 
cionarios publicos de saude, a d. Aurea de 

Freitas, professora do sexo 
masculino do districto de 
Bomfim, município de Pai-
myra. 

! 

Sala das commissões, 22 de 
agosto de 1912.-0lympio 
Mourão.-Nuno :\Iello. 

' 

t:m 24, entra em 2. a di seus-
são, por artigos successi-
vos, conjunctamente com a 
emenda offe re ci da pela 
Commissão de Requerimen-
tos de Partes. 

. 
' I Em discussão o artigo 1. • . com a emenda não havendo 

quem peça a palavra, en-

i . cerra-se a discussão e, pro-
I 

cendo-se á votação, é ap-
provado o artigo com a 

I emenda. 
I. 

O artigo se~ndo é approva-
do sem de ate. 

Adoptado em sPgunda para 
~assar á terceira discussão 

I ca sobre a mesa para en-
trar na ordem dos trabalhos 

I depois de findo o intersti-
cio regimental, visto ter so-
frido apenas ligeira múdi-
fi cação. 

I 
I :t<;m 2G,Eentra em 3. a discus-
I são, conjunctamente com 

a emenda suppressiva ofl'e-
recida pela Commissão.' 

i 

.. 
1'\ão havendo quem peça a pa-

lavra, encerra-se a discus· 
são, 

! 

ObservaçÕes Data 

Iniciado na C a 1912 Agosto 14 
mar a dos srs· 
Deputados. 

i , 
i 
; 

! 

' 
! 
I 

1912 Agosto 13 

i • '· 
; 
i 

. 

"' o .... 
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Assumpto Andamento Observações 

122 Auctorizando .. con- procedendo se á votáção em Iniciado na Ca 
cessão de licença escrutínio secreto, são re- mara dos srs 
a diversos func- colhidas 16 cedulas, sendo Deputados. 
cionarios publicos o projecto approYado com 

a emenda por 15 votos con-
tra um e, depois de adopta 
rlo em terceira discussão, 
remettido a commissão de 
Redacção que, obtendo ur-
gencia, offerece e é appro-
vada a redacção final. 

,\ 

Em 27, é devolvido á Camara 
dos srs. Deputados acom-
panhado da seguinte 

Emenda 

Ao art. l. 0- Supprima-se a 
parte referente á proroga-
ção de licença por um an-
no, á d. Aurea de Freitas, 
professora do sexo mascu-
lino do districto do Bom-
fim, do município de Pal-
myra, para tratamento de 
saude. 

Em 30, é remettido á sancção 
presidencial, pela Camara 
dos srs. Deputados, d'ac-
cordo com a emenda do Se-
nado, sob n. 71;>, 

Saneei o nado 

Lei n. 592 de 6 de setembro 
de 1912 

123 Perdoando .a Ameri- Em 16 de agosto de 1912 vae 
co Cafiéro ·a pena a imprimir-se para entrar 
de inhabilitação na ordem dos trabaUws. 
para exercer ·car-
gos publicos. 

' .. ~ 
Em 19, é approvado, sem de-

bate, em 1. a discussão, em 
escrutínio secreto, ·por 14 
votos e remettido á Com-
missão de Justiça e: Legis-
lação. 

1 

I 
i 

Iniciado na Cama 
ra dos srts. De 
putados. 
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Andamento Observações 

123 Perdoando a Ame ri- Em 20. é ofierecido para ser Iniciado na Cama 
co Cafiéro a pena submettido à 2.• discussão ra dos srs. De 
de inhabilita~.ão e vae á imprimir-se. putados. 
para exercer car-
gos publicos. 

Em 22, entra na 2. • discus-
são por artigos successi-
vos. 

Entra em discussão o artigo 
primeiro. 

Não havendo quem peça a 
palavra, encerra-se a dis-
cussão e, procedendo-se á 
votação em escrutínio se-
creto, são recolhidas 16 ce-
dulas, e é o artigo appro-
vado por 14 Yotos contra 2:. 

O artigo segundo é approva-
do sem debate. 

c\.doptado em segunda para 
passar á terceira discus-
são, fica sobre a mesa para 
entrar na ordem dos traba-
lhos depois de findo o in-
terstício regimental, visto 
não ter soffrido alterações. 

Ent 24, é approvado, sem de-
bate, em 3.• discussao e de-
pois de ádoptaclo em 3. a 

discussão vae á Commis-
são de Redacção. 

Em 25, é ofl'erecida e appro-
vada a redacção•final. 

F.m 27, é remettido :\ san-
c<:.ão presidencial sob n, 
287. 

Sanccionndo 

Lei n. 587, de 30 de agosto 
de Ell2 

00 
Data o ,_, 

o "' 0: 5 0: 
-<1 7. 

19:2 "\.gosto H 124 

, 

-
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Assumpto Andamento .Observaçue:< 

Estabelecendo o ac- Em 16 de agosto de 1912 vae Iniciado na Ca-
cesso para o pro- à imprimir-se para entrar mara dos sr". 
vimento dos loga- na ordem dos trabalhos. Deputados. 
res de juiz de di-
rei to nas co mar-
c as de 2. a e 3.· Em 1\J, c approvado, sem de-
entrancia e con- bate, em 1.• discussão, e 
tendo outras dis- remettida á Commis;;ão de 
posiçues. Justiça e Legisla~ão. 

l'm 20, é oJferecido para ser 
submettido á 2. a discussão 
e vae a imprimir-se. 

Em 22, entra eni 2.• discus-
~à o por artigos successi-
vos. 

' 
() art. 1. o é approvado de-

pois de ter orado o sr. ?\iel-
lo Franco, 

Os artigos 3.o, 4. o e 5. 0 sào 
successivamente approva-
dos sem debate. 

O art. 6.• é rejeitodo sem de-
bate. 

o art, 7. • ú approvado sem 
debate. 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
vae á Com missão de Justiça 
e Legislação. 

t:m 24, é offerecido para ser 
submettido á 3. • discussão 
e vae li imprimir-se acom-
panhado do seguinte 

Parecer 

A commissão de Justiça eLe-
gislacão, apresenta para en· 
trar na ordem dos nossos 
trabalhos, o projecto n. _124, 
da Camara, que modifica 
o provimento dos Jogares 
de juizes de direito de se· 
gunda entrancia e contem 
outras disposições sobre or-
ganização ,indiciaria e pro-
cesso criminal. 
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124 Estabelecendo. o ac- Apresenta-o redigido como Iniciado na Cama-
c~sso para o pro- está, e foi approvado em ra dos srs. De-
vJmento dos Ioga segunda discussão, menos putados. 
re~ de juiz de di- o artigo sexto que foi rejei-
reJto nas comar- tado. 
cas de 2.• -e 3.• 
entrancias e con-
tendo outras dis- Sala das sessões do Senado 
posições. Mineiro, 24 de agosto de 

1912.-Virgilio M. de Mello 
Franco,-- A. Martins. 

Em 26, entrando em 3. • dis-
cussão o sr. Levindo Lopes 
justifica e manda á mesa 
o seguinte 

Requerimento 

Requeiro o adiantamento da 
discussão do projecto n. 
124, da Camara, para a ses-
são de 28 do corrente. 

Sala das sessões, 26 de agosto 
de 1902.- Levindo Lopes. 

Apoiado e em discussão, é 
esta encerrada sem debate. 

Procedendo-se á votaÇão, é 
app1 ovado o requerimento 
e adiada a discussão do pro-
jecto. 

Em 28, continuando a 3.• 
discussão, o sr. Levindo 
Lopes, occupando a tribu-
na, por muito tempo, fun-
damenta e offerece as se-
guintes 

Emendas 

].• 

Ao art. 1.• e paragraphos: 

Substituam-se pelo seguinte: 

I 

I 

' 

,-. .. _. -- - .-
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124 

' 

Assumplo Andamento Observações 

d . l y . t d I I . 'ad I c Estabeleceu o o ac- .\rt. .o-_,o prov1men o as mc1 o n~ ama 
cesso para o pro- comarcas de 2 • e 3. • en- r a dos Sfs. De 
vimeuto dos Ioga trancias, observar-se-á o pulados.' 
rcs de juizes de disposto no art. 12 e seus i 
direito nrcs comar- paragraphos, da lei n. 375, i 
c as de 2. · e 3.• de 19 de "etembro de Hl03. j 
entrancia5 e wn- ! 
tendo vutras dispo- \ 

2> sit;ões. l 

Ao art. 3 o 

i 

Supprima-se. 
! 
i 

3.a 
Ao art. 4.'. ' 
Supprima-se. 

Sala das sessões, · 28 de 
agosto de 1912.- Levindo 
Lopes. 

4 .• 

I 
' 

As resoluções do Congresso, 
contendo decisões de re· 
cursos eleit.oraes, obrigam 
desde a data [de sn:;L publi-
cação. · 

! 

Sala d~.s sessões, 28 de agosto 
de 1912.-Levindo .yopes. 

i 
São npoiadas e postlas con-

junctamente em dis'cussão. 
I 

O ~r. P. Drum1mond .Justifica 
e offerece a seguint~ 

: 1 

Emenda 

N.5 

Supprima-se à emenda ao 
art. 6. 0 • 

Sala das sessões, ?8 de agosto 
de 1912.-P. IDmmmond. 

! 

' 

' 
) 

l 
i 
I 

I 
~ 
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Assumpto Andamento 
I 

Obser·vaÇões 

124 Estabelecendo o ac- E' apoiada e posta conjuncta- Iniciado na Cama-
cesso para o pro- mente em discussão. ra dos srs. De 

,, 

vtmento dos Ioga- putados. 
res de juizes de . 
direito nas comar- ~ão havendo mats quem peça 
cas de 2. • e 3. • a palavra, encetTa-se a dis; 
entrancias e con cussão e, procedendo-se a 
tendo outras dis- vota<;ão, sã.o approvadas as 
posições. emendas de ns. l, 2, 3 e 4, 

sendo rejeitada a de n. 5. 

' 

I 

' ' 

1 

•'• I 

-
I -

' 

Procedendo-se á votaÇão do 
projecto, é o mesmo appro-
vado e remettido com todas 
as emendas á commissão de 
Redacção rtne. obtendo ur-
gencia, o!Ierece e é appro-
vada a redac~ào final das 
emendas. 

IO:m29, é devolvido á Camara 
dos srs. Deputados acom-
panhado das seguintes 

Emendas I 

I 
J.• 

Ao art l. o e paragraphos : 

Art. 1, 0 ~o provimento das 
comarcas de 2. • e 3. • en-
tran cias, ob ser var-se-á o 
disposto no art. 12 e seus 
paragraphos . da lei, n. 375, 
de Hl de sete';nbro <J,e 1913. 

I 

2.· 

Ao art. 3: 

Supprima-se. I 

., I . ' 
3:· 

-
Ao art. 4: 

, 
t·.,• I Supprima-se. 

I 

' 

i 

Data 
o c c 
< 

1912 Agosto 14 

1912 Agosto 14 
,,, 

00 o .., 
"' E o z 

124 

Assumpto Andamento 

' 

' ' Estabelecendo o ac- 4.• 
cesso para o pro-
vimento dos Joga-
res de juizes ele di- Ao art. 6 : 
reito nas comar-
cas de 2. • e 3.• en-
trancias e conten- Supprima-se. 
do outras disposi-
';õe~. 

' ,, 

5.• 
.~ 

Accrescente-se onde c~nvier: 

As resoluções do Congresso 
contendo decisões de recur-
sos eleitoraes· obrigam des-
de a data de sua publicação. 

l-:m30, é remettido, p~Ja Ca-l 
mara dos srs. Deputados, á 
sancção presidencial, sob 
n. 17, de accordo com as 
emendas do Senado.' 

Sanccionado 

! 
Lei n. 595, de 6 de setembro 

de 1912 I 
f 

Observações 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 

' 
( ' 

! 
125 Estabelecendo dis- Em 16 de agosto de l\112, Iniciado rla Cama 

posit.:ões relativas vae a imprimir-se para en- dos srs: Depu 
, a' reforma de of- trar na ordem dos traba- tados. ; 
ficiaes e praças da lhos, 

1
i I 

Brigada Policial, i ; 
, I 

Em 19, e approvado,)sem de-
bate, em 1. • discussão e re-
mettido á Commissão de 
For~a Publica. 1 

I ; 
I f 

I 
Em 20, é offerecido para ser 

suhmettido á 2. • discussão 
e fica sobre á meisa para 
entrar na ordem do dia se-
guinte, sendo dispensada a 
imp··essão a requerimento 
do sr. Ribeiro de Oliveira. 

f I 

I 
l 

I 
! 
l 
' 



·Data 

1912 Agosto 14 

1912 Agosto 19 

·' 

- 16'8"-

Assurnpto Andaniento Observa~ões 

125 Estabelecendo dis- Em. 21, entra em 2.a discus- Iniciado naCama-
posi~ões relativas são por. artigos successi- r a dos srs. De-a reforma de of- vos. putados. 
ficiaes e praças da 
Brigada Policial. 

., I 

.. 

O art 1.• é appro,·ado depois 
de alg_um debate no qual to-
mam par·te os srs. Mello 
Franco e Ribeiro de Oli-
veira. 

Os arts. 2°, 3. 0, 4. 0 e 5. 0 , ~ão 
~uccessivamente approva-
dos sem debate. 

Adoptado. em segunda para 
passar a t.er·ce1ra discussão. 
fica sohr·e a mesa para en-
trar na ordem dos traba-
lhos depois de fi'!do o in-
terstício re.!!imental visto 
não ter so!i'rido alte;·ações. 

E:m 23, é apprbvado. sem de-
bate, em 3.a discussão e re-
mettido á Comrnissão de 
H.edacr;ào. 

Em 25, é offerecida e appro-
vada a redac~ ão final. 

Em 26, é remettido á san-
c<:ào presidencial sob n. 
286. 

S~tncciouado 

Lei n. 580 de 28 de agosto 
de 1912 

126 Esta·be1ecendo as d_i- Em _21 de agosto de 1912, vae Iniciado ll.aCama-
VJsas dos drstn- a 1mprinlir-se para enti-ar ra dos Sl'S. De-
ctos de Carrancas, na ordem dos trabalhos. putados. 
Luminaria, on-

'Jtei-ção .d-e :J;bitipó 
~a e ·São Domin-

•gos d·a Bocaina e 
-contendo outras 
· d~spos1;;ões. 

E:m 23, é appr•Jvado, sem de-
bate, em 1. a disCUSSãG e re-
mettido á 'Commissào de 
Estatística. 

o 
l::i 
l::i < 

1912 

1912 

1912 

Data 

Agosto 19 

Agosto 19 

Agostro 20 

·-' 

I' 
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Assumpto Andamento 

126 Estabelecendo as di~ Em 28, é ofl'erecido para ser 
visas dos distri- . .submettido á 2. • discussão e 
ctos de Ca~rancas, vae a imprimir-se, 
Luminarias, Con~ 
ceiçã.o de lbitiró- . _ 
c a e São Domm- En1 30, entra em 2. • dtscussao 
gos da Bocaina e (> art. 1. o. 

contendo outras 
disposi<;ões. 

I ( 

Depois de ligeiras considera-
ções dos srs. Leopoldo Cor-
reia e P. Drummond, veri-
fica-se não haver mais nu-
mero legal para continuã~ 
a discussão, 

Pende de andamento 

I 
ObservaÇões 

Iniciado na c-ama-
ra dos srs. De-
putados. 

12'; Auctorizando o Prc- Em. 21 de agosto de l9i2 vae Iniciado naCama-
'ident.e do Estado a imprimir-se para entrar ra dos srs. De-
a contractar a na ordem dos trabalhos. putados, 
construc<;ão e o 
arrendamento das 
estradas rde ferro 
do. Esta;dof pelo 
systema da lei fe-
deral n. 1.126, de 
15 de d-ez.:mibro de 

Em 23, é approvado, )'lem de-
bate. em 1,• di;;cnssào e re-
mettido á Commissào de 
Justiça e Legjsla~ão. 

1 19()3~ ' I 

Pende ele parecer da Cnm-
rnissão <lc Justiça e Legis-
lação. 

I 
128 Orçando a receita e Em21 de agosto de l912 es- Iniciado na Cama-

fixando a despesa tando impresso e d:istrihui- ra dos srs. De-
,., do Estadol.para o do fica sobre á mésa para putados:. 

I ' 
•I: 

exercic~·o-cle 1913. entrar na ordem dos traba-

·-!I .·• 'fí' ;: 

'· ,; <:·1: 

1!•.)· 

• i 

,. -· 

lhos. i 

, I 

Em 22, é appr~vado,lsem de-
bate, em J.·,a discussão e 
e remettido á ComllJissão de 
Finanças que, obte;ndo ur-
gencia o ofl'er~ce j)ara ser 
submettido á 2. a di!>CUSSàO. 

I I 
' A requerimento do Sf·· Ribei-

ro de Oliveira fica :sobre a 
mesa para entrar na ordem 
do dia da sessão ~eguinte, 
sendo dispensada a impres-
são do pareoer. : 

' 
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1912 Agosto 20 128 Orçando a receita e Em 23, annunciada a 2. • dis- Iniciado na Cama-fixando a despesa cussão o sr. Levindo Lo- r a dos srs. De-do Estado para o pes requer dispensa da lei- putados. exerciciv de Hll3, tura e que a discussão se 

·faça por capítulos. 

1912 

Sendo approvado este reque-
rimento entra em discussão 
o Capitulo l.• comprehen· 
sivo dos arts. 1 a 8. 

O sr. Levindo Lopes, por par-
te da Commissão de Finan-

- ças offerece as seguintes 

Emendas ,. 

l.• 

' 
Ao art. 1. o. 

r 

Eleve-se o total da receita a 
27.45!:358$105. 

.. 
2 a 

Ao art. 1.•, § 1,0, 
•; 

' Elevem-se as verbas dos nu- ; 

meros seguintes: 
I 

3 a 700:000$000 (Novos 
lhos Direitos). 

e Ve-

' 

; 5 a 850:0008000 (Transmissão ,, «causa moptis•). 

I ' 
' lO a 850:0008000 (Con~umo de 

aguardente, etc. 
·.\. -

I • 
12 ~ 410:000$000 (Taxa addi-

' CIOna[), 
" 

Data 

Agosto 20 

' ! 

' 
., 

' 
' . 
I 
! 

I 
' 
I 
I .. 
I 

' 
i ·' 

" ,. I 
'· 

I 

·- ' 
' 

128 Orçando a receita e 13 a 780:000$000 (Cobrança da Iniciado na Cama-
fixando a despesa divida activa). ra dos srs, De-

.. 

I 

.. 

' 
I 

·• .,, 

do Estado para o , putados. 
exercício de 1913. 

' 
. 
' 
r 

'· 
" I 

! 
I 

l ,, . 
' 

l 
' I 

I 
I 

./ I 

! 

·' 
"'f,((; 

" l I 
t I. 

I .. 
11'1 ! 

•1 f-t, 

" '. " I 
.! ' .. ' 
'• 

i 
, •. '11 ! 

·~' ' I 
I 

17 a 30:000$000 (Terras devo-
lutas), 

18 a 140:000$000 (Aguas mi-
neraes). 

3.· 

Ao art. 1. 0, § 2.•, n • .l, let-
tra- a. 

Eleve-se a verba a ........• 
4. OCü: ooosooo I 

·Í a 

Ao art. 1.•, § 2. 0 , n. 1, let-
tra-e. 

i 
Eleve-se a verba a 554:000$000. 

Ao art. 6.• 

Supprima-se: 

6. ~ 

Accrescente-se em seguida ao 
art. 7. 0 • I 

i 
i 

Artigo. Será d~ 8 "/. «ad va· 
!orem• a taxa a cobrar-se 
desde já sobre a exportação 
da borracha; e de lO • I 0 «ad valorem•; a do impos-
to sobre a exportação da 
lenha, madeiras de cqnstruc-
ção em toras, pranchões, 
dormentes, etc. 

! 

; 
' 

i 
I 

I 
I 

i 
I 
! 
! 

l 
I 

i 

! 
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1~'12 Agosto 2Õ 128 Orçando a receita e 
fixando a· despesa 
do Estado p11ra (l 
exercicio de 1913 

' 

- " 
'; 

: .. 
.. ' 

'.· .') '/ .. 
; ''. 'o i 1 i' 
,'I' .. 

'o .. 
' 

-

Andamento 

....... ·- - -. 

Art.!go. Fica limitada a 100 
kilos a isenção do impo~to ' de 'exportação sobre amos-
ü-as de ca-,;as commerciaes, 
de que trata o art. 14 da 
lei n 570, de 19 de setem-
brode 1911. 

Sala das Commissõe~, 23 de 
agosto de 1912 - Levindo 
Lopes.-A. :\'lartins.-Mat-
ta Machado.-Rocha Lagõa. 
-Ribeiro de OJh·eira. 

Estando apoiadas, entram 
conjunctamente em discus-
são com o capitulo l. o. 

Kão havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis 
cussão e, procedendo-se á 
votação, :-:ão approvàdos os 
arts. l. • a 8. 0 • e bem, assim 
as emendas offerecidas pelo 
sr. Levindo I.Jopes. 

Entra em discussão o cap;tu-
comprehensivo dos lo 2.o, 

arts. 9.o a 26 ) 

u sr. Mello Franco justifica e 
offerece as se?uintes 

i 
Emenlias . ) 

' 
N. ~1 

' 
Depois da artlgo 9.o, § 1. o, 

n. 31, letra a),' ! 
! 

' l ; 

A' casa de caridade da cidade 
de Pa ra ca tbí - 4:000))000. 
sendo dois conto de réis 
para I'Pparos, do p:redio e 
dois contos nara tr~tamen-
to de doente~ de molestias 
curaveis, alte:rando la som-
ma total dais despesas do 
orçamento. : j 

·-~· 

Observações 
o s:: - s:: < 

··~- ---~ ..._ ·-. 
Iniciado na"cama 

ra dos srs. De 1912 
putados. 

' 
I 
: 
' 
I 
I 
I 
i 
' 
I 
l 

' 

! 
I 

' ' 
i 

I 
I 
I 

I 
i : 

Datai 

I 

Agosto 20 

s. s.-22 

--· 173 -

Assumpto 
I 

-Andamento Observações 

128 Orçando a receita e K • 2 
fixando a despesa 
do Estado para o 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

exercício de 1913. Additivo, para se collocar 
1 onde convier. 

'. 

E' o goYerno auctorif'ado a 
remir· a divida da Santa 
Casa da Capital e t.em as-
sim a assumir a obrigação 
contrahida com o Banco de 
Credito Real para adeanta-
mentos á mesma, dentro 
dos limites do C L' e d i t o 
aberto. 

'1\. 3 

E' applicaYPI aos fnncciona-
rios do Estado, a r1ue se 
refere, quer continuem a 
sei o, qner não, e a seus 
successores por títulos uni-
versal ou singular, a dispo-
sição do art. 1. 0 do dec. 
n. 2.709, de 4 de janeiro de 
1910, que deu execuçà.o ao 
art. 16 da lei n. 510 de 22 de 
setembro de 1909, ficando 
extincta a divida dessa ori-
gem. 

Sala das sessões do Senado, 
23 de agosto de 1912.- Vir-
gilio M. de Mello F1•anco. 

Apoiadas e postas conjuncta-
mente em discussão o sr. 
Antero Dutra justifica e 
envia á Mesa a seguinte 

Emrnda 

~. 4 

Ao art. 13, lettra b, n. 3, de-
pois de Theophilo Ottoui, 
acrescente-se: e um semes-
tre a Casa de Caridade de 
Mar de Hespanha, ·corres-
pondente á 1. • prestação 
da subvenção de 1911.-ll 
de agosto de 1912.-Antero 
Dutra, : 
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' 
Data 

rn 
Andamento o Assumpto Observações 

o ~ 
$:l >:: 
$:l a 
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1912 Agosto 20 128 Orçando a receita e E' apoiada e posta conjun - Iniciado na Cama-
fixando a despesa ctamente em discussão r a dos srs. De-
do Estado para o 
exercicio de 1913. 

putados. 

o sr. Levindo Lopes, por 
parte da Commissão de Fi-
nanças, fundamenta e man-
da á :\1esa as seguintes 

Emenda 

X.5 

Ao art. 9, § }.o, n. 6. 

Supprima-se, elevando-se a 
verba do n. 5 a 70:600SOOO. 

N 6 

Ao art. 9, § 1.0, n. 16. 

Onde se lê-2.600 (nas lettras 
b e c) diga-se : 3.000. 

Elevem-se as verbas das let-
tras seguintes : . 

a) a 2.182:3905000. 

b) a 985:500SOOo. 

c) a 300:0005000 .. 

I 
e) a 70:rrosooo. 

I 

h) a 25:000$01)(). ' 
: : 

N. 7 
i 
I 
I 
' '! 

' . \o art. 9, ~ l. ', n. 2 I . ! 

I 

o 
s:: 
s:: < 

1912 

Data 

Agosto 20 

"' o .... 
"' 3 z 

I 
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Assumpto Andamento ·Observações 

128 Orçando a receita e Em ~eguida ás palavras- Iniciado na Cama-
fixando a despesa Pessoal e expediente, ac- ra dos srs. De-
do Estado para o crescente-se: inclusive.... putados. 
exercicio de 1913. 70:000$000 para instal!ação 

de duas escolas regionaes, 
elevando-se i a verba a •..• 
141:360$000. 

N. 8 

Ao art. 9, § L 0 , n. 31letra-a.,-: 

Eleve-se a 15:0005000 a verba 
destinada ao Hospital de 
X. S. das Dores· da Ponta 
Xova. ~ 

Accf'escente-se : 

Em seguida a palana «Ca-
xambú» : Hospital Cassiano 
Campolina. 

Ko fim. Santa Casa de Mise-
ricordia de Ouro Preto, 
15:000$000 (para reconstru-
cção). 

As.ylo de Caridade da ci-
dade de S. Francisco e de 
Jaboticatnbas, Campo Bello 
e S. Domingos do Prata. 

K. 9 

Ao art. 9 § L 0 , n. 31, 1Ietra-b, 

Accrescente em seguida o. 
palavra ,,Rochedo»: Asso-
ciação Protectora da Infan-
cia,ode ,Diamantina. 

N. 10 

Ao art. 1~: 

Supprimam-se as palavras: 
desde já, e corrija-se o erro 
da citação da lei n. 570, di-
zendo-se: § 1.•, n. VIII, do 
art. 15. 



,/ 'Data 
o 
s:: 
s:: 
< 

1912 Agosto 20 

' 
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· Assumpto Andamento 

128 Orçando a receita e X. ll 

/ 

fixando a· despesa 
do Estado para o 
exercício de 1913. Ao art. 13.· 

~' . 

., 

Accrescentecse 

4. 0 De 2:7505000 para paga-
mento das despesas accres-
cidas de 1. o de abril a 15 
de novembro vindouro, a 
verba do art. 15, § 1.0 n. 
XX, da lei n. 570, de 19 de 
setembro de 1911. 

:\'. 12 

Ao art. 16. 

Suprimam-se 1 as palavras: 
desde já. 

N. 13 

Ao art. 18. 

Substituam-se as palavras: 
fica elevado, pelas seguin-
tes: Fica o governo aucto-
rizado, desde a publicação 
desta lei, a elevar. 

:'\, 14 

Accrescente-se onde con-
vier : 

Art. O governo fica auctori-
zado a expedir titulo defi-
nitivo de propriedade de 
lote ao colono de bom pro-
cedimento que, no praso 
de 7 ann os, nelle tenha 
mantido J·esidencia e cul-
tura e que, no mes.mo, du-
J·ante aquelle tempo tenha 
estabelecido bemfeitorias-
lavoura, criação e immo-
veis - correspondente ao 
seu valor quando lhe for 
entregue, uma vez que ti-
nha pago os adiantamen-
tos J·ecelJidos. 

.Observações 

Iniciado na Cama-
r a dos srs. De-
putados. 

1912 

I 
I 

I 
Data 

Agosto 20 

- 177;-

.Assumpto_ 
I 
i 
i 

Andamento ·Observações 

12810rçando a rec.eita e l'aragrapho unico -Para o Iniciado na Cama 
fixando a despesa pagamento dos adeanta- ra dos srs. De 
do Estado para· o mentos, levar-se-ão em con- putados. 
e:r.:ercicio de 1913.· ta as porcentagens recebi-

•r 

das durante aquelle prazo, 

N. 15 

Art.-Fica o governo aucto· 
rizado a pagar aos lentes 
d.l;t Gymnasio Mineiro, de 
accordo com o art. 40 do 
dec. n. 611, as gratifica-
ções que lhes não forão pa· 
gas em 1908, pelo desdobra-
mento das respectivas ca-
deiras ex vi do citado de-
creto e da lei n 234, de 
agosto de 1\J08, abrindo 
para isso o necessario cre-
dito. 

Sala das commi~sões, 23 de 
agosto de 1912.- Levindo 
Lopes.-A, Martins.-Matta 
Machado -Rocha Lagoa.-
Ribeiro de Oliveira. 

Estandt> apoiadas, entram 
conjunctamente e'h1 discus-
são, 

Não havendo mais quem pe-
ça a palavra,. encerra-se a 
discussão. 

Procedendo-se á votação, 
são approvados os arts. 9. o 

a 26 e as emendas aos mes-
mos offerecidas, com exce-
pção da de n. 2, do sr. 
Mello Franco, referente á 
Santa Casa da Capital, que 
foi regeitada, 

Adoptado em segunda para 
passar a terceira discussão 
vae com todas as emendas 
approvadas, á commissão 
de Financas. 

" ' 
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Data o Assumpto Andamento Obsen-a<•iel! ... 
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1912 Agosto 20 128 Orçando a receita e Em 24, é offerec1do para ser Iniciado na C a-
fixando a despesa submettido a 3.• diSCUSSãO mar a dos srs. 
do Estado para o acompanhado do seguinte Deputados. 
exercício de 1913. 

1912 Agosto 20 128 Orç.ando a receita e 13-a 780:0005000 (Divida ac- Iniciado na Cama· 
fixando a despesa ti v a). r a dos srs. De 
do Estado para o putados. 
exercício de 1913. 

Parecer 
17-a 30:0008000 (Terras de-

volutas). 

A commissão de Fmanças of-
ferece para 3. • discussão o 

18-a 140:000$000 (Aguas mi-
neraes). 

projécto n. 128, da Camara, 
de Of'Çamento da receita e 
fixação da despesa do Esta-
do para o exerci cio de 1913, 
com as seguintes emendas 
approvadas pelo Senado e 
redigidas conforme o ven-
cido: 

3.• 

A~art. 1.• e§ z.o , n. 1, let-
t1·a a-: 

I 

1.• I 
Eleve-se a verha a .......... 

4,1)()():000$000. 
Ao art. !. o. 

Eleve-se o total da receita a 4, a 

27.451:358$105. 

Ao art. J.O, ~ s 2 • . , n. 1, let-
2 • tra-e: . 

• 
Ao art. 1, o' § 1. •. Eleve-se a verba a ....•••..•. 

:':>62:05RS!05. 
Elevem-se as verbas dos nu-

meros seguintes : 
5.• 

:1-a 700:000$000 (Novos e Ve-
lhos Direitos). Ao art. 5. ·• 

' 5-a 850:000$000 (Transmissão 
cau.sa mo1·tis. 

' ' Snpprima-se. 
'. 1 . . 

lO-a 850:000$000 (Consumo de 
aguardente). 

,. 6.· I 

i - ' i 
., 
.. . . 12--:-a 410:000$000 (Taxa addi-

' " { ciOnal). 

., 
Accrescente-se em seguida ao 

art • 7 o. 

' 
. . . '' ' ' 
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"' I 
Data o Assumpto Andamento ,.. 

o "' I 
$:l "' <:: ::l I <li z 

1912 Agosto 20 128 Orçando a receita e Art.... Será;, desde já, de 
fixando a despesa 8 ° f. advalorem a taxa do 
do Estado para o imposto de exportação da 
exercício de 1913. borracha·,·' e de lO • f 0 ad-

valorem a do imposto de ex-
p;:,rtação de lenha e madei-
ra de construcção, em tó-
r as, pranchões, dormentes, 
etc. 

'. 

' Art •.• Fica limitada a 100 
kilos a isenção do imposto 
de exportação sobre amos-
tras de casas commerciaes, 
de que trata o art 14 da lei 
n. 570, de 19 de setembro 
de 1911. 

7 • a 

.. Ao art. 9.', § I.·, n. 5. 

Eleve-se a verba· a 70:600$000. 

8.• 

Ao art. 9.•, § 1. 0 , n. 6. 

I Supprima-se. 
I 
I 

9.· 

Ao art. 9. 0 , § I.•, n. :6. 

r OndtJ se lê: 2.600, diga-se:-
' 3.000 (lettras b e c). 

Elevem-se as verbas nas let-
tras seguintes: 

I 

j a) a 2.182:390$000. 

I 
'- ' I ' I I ' b) a 985:500$000.' : 

--- -·--~ 

Observações Data 

- ~ I 
Iniciado na Cama 

ra dos srs. De 
1912 Agosto 20 

putados. 

'. 
l 

' ' 
I 

I 

' 

' . 
I 
I 
i 

\ 

' 
I 

i 
I 
i 
(' 

t 

I 
i 

l 
s s.-23 

"' o 
8 
§ 
z 
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Assumpto Andamento 

128 Orçando a receita e c) a 300:000$000. 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício de 1913. 

-

e) a 70:000$000. 

h) a 25:000$000. 

JO• 

Ao art.o\l. 0, § J.o, I).. 21: 

Em seguida á,palavra-expe-
diente-accrescente-se: sen-
do 70:000$000 para duas E'S-
colas regionaes, e eleve-se 
a verba a 141:360$000 • 

Ao art. 9. 0 , § 1. 0 , n. 31, let-
tra-a: • 

Eleve-se a 15:000$000 a verba 
destinada ao Hospital de 
N. S. das Dores da Ponte 
Nova. 

Accrescente-se em seguida a 
palàvra- Caxambú: - Hos-
pital•Cassiano Campolina», 
de Entre Rios: Asylo de 
Caridade da cidade de S. 
Francisco; hospitaes de Ja-
boticatubas, Campo Bello 
e S. Domingos do Prata, 

Accrescente-se no fim: 

A ~anta Casa de Misericordia 
de Ouro Preto. 15:000$000 
(para reconstrucção ). 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs 
Deputados. 
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"' Data o Assumpto Andamento Observações .... 
o "' "' s 
<== ;:; 

<1 z 
-

1912 Agosto 20 128 Orçando a receita e A Casa de Caridade de Pa- Iniciado na Cama 
' fixando a despesa racatú, 4:000$000, sendo .•. ra dos srs. De 

do Estado para o 2:000$000 para reparos do putados. 
exercício de 1913. predio e 2:000$000 para tra-

tamento dos doentes. 

12• 

Ao art. 9.0, § 1.•, n. 31, let-
tra-b: 

. Accrescente-se em seguida á 
palavra-Rochedo-: 

Associação Protectora da In-
fancia, de Diamantina. 

13• 

Ao art. 12: 

Supprimam-se as palavras 
desde já-

Corrija-se a citação da lei 
n. 570, dizendo-se: § 1.0 , n, 
VIII, do art. 15. 

14• 

Ao art. 13, 1ettra-h-n. 3: 

Accrescente-se em seguida 
ás palavras Theophilo Ot-
toni-: e um semestre a . Casa de Caridade de :Mar 
de Hespanha, correspon• 
dente á primeira prestação 
do auxilio de 1911. 

15• 
! 

Ao art. 13: 

Accrescente-se: 

. -

Data "' o .... 
o <J) 

"' s 
"' ;:; 
<1 z 

- ~- - - ~ 

Í9~2 Agosto 20 128 

-

. 
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' 
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Assumpto Andamento 
' 

Orçando a receita e 4. o De 3:750$000 para paga-
fixando a despesa mento da despesa accresci-
do Estado para o da a verba do art. 15, § l. o, 
exercício de 1913, n. XX, da lei n. 570, de I9 

de setembro dA 1911, no pe-
rio do de l. o de abril a 15 
de novembro. 

16" 

Ao art. 16. 

Supprimam-se 
desde já . 

as palavras-

17• 

. Ao art. 18: 

·' Substituam-se as palavras-
Fica elevada-pelas seguin-
tes: Fica o governo aucto-
rizado elevar desde a data 
da publicação desta lei (o 
mais como está no artigo). 

18• 

Accrescente-se: 

Artigo. Fica o gover:10 au-
ctorizado a ex.,edir titulo 
defini ti v o de propriedade 
do lote ao colono de bom 
hrocedimento que, no prazo 
de sete annos, nelle tenha 
mantido residencia, cultura, 
creaçào e feito bemfeito-
rias, immoveis correspon-
dentes ao valor do mesmo 
lote, na data em que lhe foi 
entregue, uma vez que te-
nha pago os adeantamentos 
recebidos. 

Paragrapho unico. Para pa-
gamento dos adeantamentos 
levar-se-ào em conta as por-
centagens recebidas duran-
te aq uelle prazo. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 

' 

' 

' 

.: 
i 
i 
i 
1 
,I 

,, 



Data 

1912 Agosto 20 

-184-

Assumpto Andamento 

128 Orçando a receita e 19• 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício de 1913. Accrescente-se: 

Artigo. E' applicavel a os 
funccionarios do Estado, a 
que se refere, quer conti-
nuem a Hei-o, quer não, e 
a seus successores por titu-
lo universal ou singular, a 
disposição do art-. 1.•, do 
dec. n 2.809,' de 4 de ja-
neiro de 1910, que deu exe-
cução ao art. 16 da lei n. 
510, de 22 de setembro de 
1909, ficando extincta a di-
vida de que trata o mesmo 
artigo. 

Accrescente-se: 

Fica o governo auct.orizado a 
pagar aos lentes do Gymna-
sio Mineiro, de accordo 
com o art. 40, do dec. n. 
611, de 6 de março de 1893, 
e 3 da lei n. 234, de 27 de 
agosto de 18\18, as gratifica-
ç.ões que lhes forem devidas 
pelo desdobramento da s 
respectivas cadeiras, abrin-
do para isso o necessario 
credito. 

A commissão offerece mais a 
seguinte emenda, para ser 
collocada onde convier. 

21a 

Artigo. Os impostos esta-
duaes sobre contractos que 
celebrarem os funcciona-
rios publicos com empresas 
ou Companhias Constructo-
ras, para coustrucção de 
casas para sua moradia, 
poderão ser pagos em pres 
tações mensaes durante um 
anno. 

Observações 

Iniciado na Ca 
mara dos srs 
Deputados. 

1912 

Data 

Agosto 20 

"' o 
-~ 
E 
"' z 
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Assumpto Andamento Observações 

128 Or;;ando a receita e Sala das commissões, 2~ de Iniciado na Ca-
fixando a despesa ao·osto de 1912. - Levmdo mar a dos srs 
do Estado para o L~pes.-Ribeiro de Olivei- Deputados. 
exercício de 1913. ra.-Matta Machado.- Ro-

cha Lagõa.-Antonio Mar· 
tins. 

' 

A requerimento do sr. Levin-
do Lopes fica sobre á mesa 
para entrar na ordem do 
dia da sessão segumte, sen-
do dispensada a impressão 
do parecer. 

Em 25, entra na 3. a discussão 
conjunctamente com as emen-
das já approvadas em 2. a 
e com a offerecida pela 
Commissão de Finanças, 
sendo a leitura dispensada 
a requerimento do sr. Matta 
Machado. 

O mesmo sr. justifica e offe-
rece as seguintes 

Emendas 

::>:. l 

Fica elevada a 50 "lo a taxa 
da exportação do diamante 
bruto, mantido a actual 
paJ'a a exportação do bri-
lhante. 

2 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. Fica o .Presidente do 
E&tado aur.torizado a con· 
ceder os favores da lei n. 
571 de 19 de seten\bro de 
1911, ás sociedades que se 
organizarem para explorar, 

, no Estado. a industria do 
fabrico do cimento. 



., "' Data o Assumpto Andamento 
o ~ ' .: 8 .: ::; 
~ z 

! 

1912 Agosto 20 128 Orçand0 a receita e 3 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício de 1913. Fica extincta a divida do ex-

collector de Tres Corações 
do Rio Verde, finado coro-
nel João Evangelista de Mi-
randa Lima. por ter falle-
cido em estado de comple-
ta iusolvencia. 

Sala das sessões, 25 dei agosto 
de 1912. - Matta Machado. 
-A. Martins.-Ribeiro de 
Oliveira.-Rocha Lagôa. 

Estando apoi a das, en tram 
conjunctamente em discus-
são. 

O sr. Levindo Lopes funda-
menta e offerece as seguiu-
tes 

Emendas 

4 

Ao art. 9, § 3, n. 12. 

Substituam-se as palavras:-
ás cooperativas e fiscaliza-
ção, pelas seguintes:-agri-
colas (o mais como está no 
artigo). 

5 

Ao art. 9, § 3, n. 26. 

Su ppri ma-se 
«agricolasn. 

a palavra-

6 

Accrescente-se em logar con-
veniente : 

Observaçõe_s 

Iniciado na C a 1912 
mar a dos srs. 
Deputados. 

. 
' 

-

I 

Data 

Agosto 20 

- 187--

Assumpto Andamento Observações 

128 Orçando a receita e Art. Fica o governo auctori- Iniciado na Cama-
fixando a despesa sado a rever os contractos ra dos srs. De· 
do Estado para o celebrados com sociedades, putados. 
exercício de 19;3. empresas ou companhias 

que gozem de favores do 
Estado a adquirir títulos 
das mesmas e praticar os 
actos que julgar convenien-
tes para assegurar os inte-
resses do Estado, podendo 
fazer para esse fim as ope-
rações de credito que forem 
necessarias. 

7 

Art. Fica approvado o acto 
do Governo do Estado que 
rescindiu o contracto cele-
brado com José Antonio Al-
ves para a extracção da 
loteria-Protectora da Po-
breza e auctorisada a aber-
tura, desde já, do credito 
necessario para pagamento 
da inde mni sação contra-
ctada. · 

Sal« das commissões, 25 de 
agosto de 1912. -- Levindo 
Lopes.-Rocha Lagôa.-An-
tonio Martins.· Matta Ma-
chado.-Ribeirode Oliveira. 

Estando apoiadas, entram 
conjunctamente em discus-
são. 

O sr. Gabriel Santos justifica 
e manda á Mesa a se-
guinte 

Emenda 

A' emenda additiva sohre a 
interpretação do De c. n 
2.909 accrescente-se no fim 
as palavras-desde já.-

Sala das sessões, 24 de agosto 
de 1912. -Gabriel Santos. 

E' appoiada e posta conjun-
ctamente em discussão. 

c 



Data 

1912 Agosto 20 

188 

Assumpto Andamento Observações 

128 Orçando a receita e :'\ão havendo mais quem peça Iniciado na Cama 
fixando a despesa a palavra, encerra-se a dis- r a dos srs. De 
do Estado para o cussão. putados. 
exercicio de 1913. 

Procedendo-se á votação das 
emendas, são todas appro-
vadas, com excepção da 
de n. 8, offerecida pelo sr. 
Gabriel Sanlos, que é re-
geJtada. 

Procedendo-se á votação do 
projecto, é o mesmo appro-
vado e, depois dll adoptado 
em terceira discussão, re-
mettido á Commi~são de 
Redacção que, obtendo ur-
gencia, offerece e é appro-
Yada a redacção final das 
emendas. 

EJD 26, é devolvido á Camara 
dos srs. Deputados acompa· 
nhado das seguintes 

Emendas 

1 •• 

Ao art. 1.•. 

Eleve-se o total da receita a 
27.451:358$105. 

2.· 

Ao art. l.•, § l.• 

Elevem-se as verbas dos nu-
meros seguintes :. 

3-a 700:000$000 (Novos e V e· 
1hoti Direitos). 

5-a 850:000$000 (Transmissão 
causa mortis). 

lO a 850:000$000 (Consumo de 
aguardente). 

. 
00 

Data o ... 
o "' o 8 o '" <: z 

1912 Agosto 20 128 

. 

' 

s. s.-24 I 

-lS'l:--

· Assumpto I Andamento Observações 
I 

' 

Orçando a receita e 12-a 4lO:OOOSOOO (Taxa addi- Iniciado na Cama-
fixando a despesa cional). ra dos srs. De-
do Estado para o putados. 
exercicio de 1913. 

13- a 
activa) . 

78ü:ooosooo (Divida 

17-a 30:000SOOO (Terras de-
volutas). 

18-a 140:000$000 
neraes). 

(Aguas mi-

3.• ' 

Ao art. 1.0 e § 2._", n. L, let-
tra a-: 

Eleve-se a verba a •.••••••.• 
4 ooo:ooosooo. 

-
4.• 

Ao art. 1 o,§ 2. 0, n. 1, lettra 
-e: 

I 

Eleve-se a verba a. ········ 562:058$105. 

5.· 

Ao art. 6. •. I 

Supprima se. 

6.• 

Accrescente-se em seguida ao 
art 7. 0: · 

I 
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Assurnpto Andamento Observações 

Orçando a receita e Art ••. Será, desde já, de Iniciado na Cama-
fixando a despesa 8 °/0 ad-valorem a taxa. do ra dos srs. De-
do E~tado para o imposto de exportação da putados. 
exercicJO ue 1913. borracha, e de lO 0/. ad-va-

!. 

lorem a do imposto de ex-
portação de lenha e madei-
ra de construcções, em tó-
ras, pranchões, dormentes 
etc. ' 

Art .•• Fi<;a limitada a 100 kic 
los a isent;ão do imposto de 
exportação sobre amostras 
de casas commerciaes de 
que trata o art. 14 da ]~i n. 
570. de 19 de setembro de 
1911. 

Art. Fica elevado a 50 '/o a 
taxa de exportação do dia-
mante bruto, mantida a 
actual para a exportacão 
do brilhante. ' 

Ao art. 9.•,:§ l.•, n. 5. 

Eleve-se a verba a 70:600$000. 

Ao art. 9. o, § 1.•, n. 6. 

Supprima-se. 

9.• 

Ao art. 9. 0 , § 3.•, n 12. 

Substituam se as palavras:-
ás cooperativas e fiscaliza. 
<;ão, pelas seguintes: agrí-
colas (o mms como está no 
artigo). 

' 
Data 

o 
,::: 
,::: 
< 

1912 Agosto ~o ., 

' ! 
I 
I .. 

I ' 

' 
I 
' 
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I 
i 
I 

" ' I 

'· 
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I . 
I 

I 

' I 

' 
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Assumpto Andamento Observações 

128 Orçando a receita e 10. • 
fixando a despes~ , 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De-
putados. 

d 

. 

·' 

' 
') 

' 

do Estado· para ó , . 
exercício de 1.913. Ao art. 9. 0 , § 1.•, n. 16. 

.. ' 

! 
I 

' ., 
,_,, 

' .. 
.. 

.. 
' 

,, 
.I~ 

Onde se lê: 2.600, diga-se:-
3.000 (lettras b e-e) 

' 
Elevem-se as verbas nas let-

tras seguintes : 
I 

I 

a) a 2.182:390$000. 

b) a 985:500$000. . 
I I c) a 300:000$oo0. 

I I 
e) a 70:000$000. 

' I 
I 

h) a 25:000$000, I 
i I 

I 

nl.· ' 
' 

Ao art. 9. 0 , § l.o, n. 21 : 

Em seguida á palavra-expe-
diente-accrescente~se: sen-
do 70:000$000 para duas es-
colas regionâes, e 'eleve-se 
a verba a 141:360$000. 

' i 
12." 

Ao art. 9. o § 3. 0
, n. 26: 

I 

Supprima-se a i pala,vra : -
(<agricolas)). l I ' 

13.· . 
Ao art. 9.o, § l. o n.i 31, let-

tra-a: ' I I 
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1912 Agosto 20 128 Orçando a receita e Elev<J-se a i5:000$000 a verba 
fixando a despesa destinada ;w Hospital de N. 
do Estado para o S. • da. Dores da Ponte 
exer.cicio de I913. Nova~ 

Accrescente-se em seguida a 
palavra Caxambú:-Hospi-
tal .. cassiano Campolina•, 
de Entre Rios; Asylo de Ca-
ridade da cidade de S. 
Francisco; hospitaes de Ja-

- boticatubas, Campo Bello e 
S. Domingos do Prata. 

AccJ"escente-se ~o fim : 

I A' Santa Casa. de Misericor-
dia de Ouro Preto, .•••...•• 

! 
15:000$000 (para reconstru-
cção). 

I ~ . 
I 
' A' Casa de Caridade de Para-

' catú, 4:000$000, sendo .•.•• 
" 2:0005000 pa*a reparos do 

predio e 2:000$000 para tra-
I tamento dos âoentes. 

I 
: ; ~f • 1 I 

14.· . 
·I .. . 

[ .. ,, ' Ao art. 9, 0, § ll. o n. 31, let-
tra-b: 

1. ·' : . ' 

Accrescente-se em seguida á 
pala vra-Roéhedo-: 

,. Associação Pr~tectora da In-
fancia, de Diamantina. 

I; ··~ , 
' 15!• 

' 
I 

' •' Ao art. 12 : I l 

' 
['' •' ' ,f". I Supprimam-se as palavras :f, 

·- .,. ' desde já-
I 

' I 

' 
Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. . 

I 

l 

- ·19.3-

Data Assumpto Andamento f 'Observ~ções 

1912 ·_Agosto 20 128 Orçando a receita e Corrija-se a citação da lei n. Iniciado na:Cáína 
fixando a despesa 570, dizendo-se: § 1.•, n. ra dos srs. De .··'1 ' 

' 

! 

do Estado para o VIII, do art. 15. putados. 
exercício de 1913 . 

-i 
l I 

"' 
:\'". ' 

' 

) I l .I ·' 
I r '" . I· d r r . I . 

l ' 
·, 1 .o ' , ) ,I ,. 

·r 
•. ,l ,,_ I' f. !et,-1 

l .(, < '·d "I 
· .. , ' l h 

,h ~ .. 'I 

1. 

16 •• 

Ao art. 13, lettra b-n. 3. • 

Accrescente-se em seguida 
ás palavras-Theophilo ut-
toni-: e um semestre á 
Casa de Caridade de Mar 
de Hespanha, correspon-
dente á primeira prestação 
do auxilio de 1911. 

Accrescente-se: 

4. 0 De 3:750$000 para o paga-
mento da despesa accresci-
da á verba do art. !5 § J.O, 
n. XX, da lei n. 570, de 19 
de setembro de'19!l, no pe-
ríodo de 1. o de abril a 15 
de novembro. · 

18• 

Ao art. 16: 
I 

Supprimam-se 'as palàvras -
desde já,-

19• 

Aooart. 18: 

Substituam-se 'as palavras -
Fica elevada.;..pelas'seguin-
tes :-Fica o governo aucto-
rizado a elevar desde a da-
ta da public4ção desta lei 
-(o mais como está no ar-
tigo) . 
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Assumpto 

Orçando a receita e 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício de 1913, 

._ .. -
; 

-
' t ' ., 

-

Andamento 

20• 
' 

Accrescente-se: 

Artigo. Fica o governo aucto-
rizado a expedir titulo de-
finitivo de propriedade do 
lote ao colono de bom pro-
cedimento, que, no prazo 
de sete annos, nelle tenha 
mantido residencia, cultu-
ra, criação e feito bemfei-
torias, immoveis correspon-
dentes ao valor do mesmo 
lote, na data em que lhe foi 
entregue, uma vez que te-
nha pago os adeantamentos 
recebidos. 

Paragrapho unico. Para o 
pagamento dos adeantamen-
tos levar-se-ão em conta as 
porcentagens recebidas du-
rante aquelle prazo; 

21" 

Accrescente-se: 

I 

Artigo. E' applicavel aos func-
cionarios do !Estado, a que 
se refere, quer continuem 
a sel-o, quer· não, e a seus 
successores por titulo uni-
versal ou singular, :a dispo-
sição do art. I, •, do dec 
n. 2. 709, de 4 de janeiro de 
1910, que deú execução ao 
art. 16 da lei n. 510, de 22 
de setembro de 1909, fican-
do extincta a divida de que 
trata o mesmo artigo. 

' 

22• 

Accrescente-se: 

• Observações 
o ,. <=:: 
<=:: 

~ ~ 

Iniciado na Cama- 1912 
ra dos srs, De-
putados~ 

I 

Data 

-

Agosto 20 

-195-

Assumpto Andamento Observações 

128 Orçando a receita e Artigo. Fica o governo au- Iniciado na Cama-
fixando ta despesa ctorizado a pagar aos len- ra dos srs, De-
do Estado para o tes do Gymnasio Mineiro, putados. 
exercício de 1913. de accordo com o art. 40, 

do dec. n. 611, de 6 de 
março de 1893, e 3 da lei 
n. 234, de 27 de agosto de 
1898, as gratificações que 
lhes forem devidas pelo 
desdobramento das respe-
ctivas cadeiras,· abrindo-se 
para isso o necessario cre-
dito. 

Artigo. 08 impostos esta-
duaes ·sobre contractos que 
celebl'arem os funcciona-
rios publicas com as em-
presas·ou Companhias Con-
structoras, para constru-
qão de casa para sua 
moradia. poderão ser pagos 
em prestações mensaes du-
rante um anno. 

Accrescente-se onde conYier 
os seguintes artigos: 

Artigo. Fica o goYeJ no au-
ctorizado a rever os contra· 
ctos celebrados com socie-
dades, empresas ou compa-
nhias que gozem de favo-
res do Estado, adquirir ti-
tulas das mesmas e praticar 
os actos que julgar con-
Yenientes para assegurar os 
interesses do Estddo, po-
dendo fazer, para esse fim, 
as operações de credito que 
forem necessarias, 



Data 
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Assumpto Andamento 

128 Orçando a receita e 25• 
fixando a despesa 
do Estado para o 
exercício de 1913. Artigo. Fica approvado o 

acto do governo do Estado 
que rescmdiu o contracto 
celebrado com José Anto-
nio Alves pariL extracção de 
loteria • P rotectora da Po-
bresa» e auctorizada a aber-
tura, desde já, do credito 
necessasio par·a pagamento 
da indemniza~•ão contra-
ctada. 

26• 

Artigo. Fica o Presidente do 
Estado auctorizado a con-
ceder os favores da lei n. 
571, de 19 de setembro de 
1911, á~ sociedades que se 
organizarem para explorar, 
no Estado, a industria do 
fabrico de cimento. 

27• 

Artigo. Fica· extincta a di-
vida do ex-collector de Tres 
Corações do Rio Verde, fi-
nado coronel João Evange-
lista de Miranda Lima, por 
ter fallecido Am estado de 
completa insolvencia. 

Em 6 de setembro, é renietti-
do, pela Camara dos srs. 
Deputados, á ~ancção pre-
sidencial, de accordo com 
as emendas do Senado, sob 
n. 76, sendo destacada a 
emenda n 21, para consti-
tuir projecto distincto sob 
n. 90. 

Sanccionado 

Lei n. 596, de 19 de setem-
bro de 19]2 

Observações 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

Data 

1912. .: A:gàsto 22 
;, .l) ;, 

'. 

: 

: 

' i 
; 

. 
... ~ 

' 
-

.. , ~ . 

~ J. \' \ i. 

1912 Agosto 2~' 

s. s.-25 

J 

----.19.7• ·--

Assumpto Andamento , ·observações 

129 Auctorizando o •go- Em 23 de agosto dB l9lfZ vae Iniciado na Ca-
;verno a . ·mandar · á imprimir-se para e;ntrar mara dos srs. 
consolidar todas na ordem dos trabalh~s Deputados. 

I 

' 
i' 

as leis sobre '·O· · ·' 
processo c i vil. ' 

.. .. . . 
! 

,. _, 

'lI] . 
'. 

' . ' 

i 

Em 27, é approvado, sem de-
bate, em l. a discussão e 
remettido á Commissão de 
Justiça e Legislação. 

Em 28, é offerecido para ser 
submettido á 2.• discussão 
e fica sobre á mesa para 
entrar na ordem dos traba-
lhos, sendo dispensadas as 
formalidades regimentaes a 
requerimento do sr. Anto-
nio Martins. 

Em 29, é approvado, sem de-
bate, em 2.• discussão:e fi-
ca sobre á mesa para en-
trar na ordem do dia da 
sessão seguinte, sendo. dis-
pensado o interstício regi-
mental á requeriment9 do 
sr. Antonio Martins. 

' 
Pende de andamento 

I . 
i . 
I 

i 

' 

i 

' l •.• ,)·'. j H \ I 

130 Auctorizando o Pre- Em 25 de agosto de 1912 vae Iniciado naCama-
sidente de Estàdo á imprimir-se para entrar r a dos srs.' De-
a entrar em accor- na ordem dos trabalhos. putados. 
do com o gover-
no da União afim 
de que, no Insti-
tuto de Mangui- • 
nhos·; · filial neste Em 27, é approvade, sem de-
Estado, sejam es- bate, em l. a discussão 'e re-
tudados os meios mettido á Com,missãoi de 
prophylac ti c o s, Saude Publica. ' ! 
preventivos e cu- i 
rativos da febre ' 
aphtosa e de ou- I l 
tras epizootias, · i ' 

Pende de pm·ecer da ('om-
missão de Saude Publica. 

l { 
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1912 .A'gost(')· 23 131 _,\'uctorizando o go• : l'.ut 25 d!e agosto de 1912 vaé' i I~i'Giado naCamà• 
vern-o a reformar. á• impri•m·i'r-se ]!Jara entrar ra dos srs. De-
o Externato do na opde'm• dos trabalhos. putados, 
Gymnasio Mill'ei-
ro, 

l:tn 27, é approvado, sem de-
bate, em I. • discussão, e re-
mettido á Comn!lissão d~ In-
strucção Publica que, ob-
tendo urgencia o offerece 
para ser submettido á 2, a 

discussão. 

A requerimento do sr. Cor-
nelio de Mello fica sobre á 
mesa para entràr na ordem 
dos trabalhos, sendo dis-
pensada a impressão do pa-
recer. 

1<:111 28, é approvado, sem de-
bate, em 2. • discussão e fica 
sobre á mesa para entrar 

I na crdem do dià da sessão 
seguinte,. s~ndo ~ispen•sad9 
o interstJcw reg1mental, a 
requerimento do sr. Gomes 

! Freire. 

i 
E111 29, é approvado, sem de-

bate, em 3.• discussão e 
depois de adopt3:do .em 3, • 
discussão remettJdo a Com-
missão de Redacção que, 
obtendo urgencia, offerecf . ·e é apptovada a tedacção 

- final, 

' Etn 30, é remettido á sancção I presidencial sob n. 290. l 
; 

l 

Sàncciouàdo ! 
' ' 
' 
I 

Lei n. 589, de 3 de setembro i, 

de 1912 ' ; 
. . ~' . 

' :D.ata 
o s:: 
~ 

rl9l2' Agosto 23 

l 

-!1:99-

Assumpto Andamento ·Observações 

I 
) 

'132 Approvando o con- !Em 25 de agosto .de 1912 vae ·1niciado naCa.ma 
v e.n i o celebrado! a impr-imir-se para entrar ra dos sr.s. De 
entre .os presiden; -na or-dem c;Ios .traball;ws. putados. 
tes .dos -Estados do 
Espírito e de Mi-
nas Geraes, para 
solução das ques-
tões de limites en- Em 27, é approvado, 1'\em de-
tre os mesmos Es- bate, em I.• discussão e r<'-
•tados. mettido á Commissão de 

; Justiça e Legislação que, 
1 obtendo urgencia, o ,offere-

ce para ser llUbmettido á 
2. a discussão-

; i 

Fica sobre á mesa para en-
trar na ordem dos traba-
lhos•sendo dispensada a im-
pressão a requerimento do 
sr. Antonio Martins. 

Em 28, é oppro:vado, sem de-
bate, em 2. a disCUHSàO e 
fica sobre á n1esa para en-
trar na ordep:1 do dia da 
sessão seguinte, sendo dis-
pensado o interstício regi-
menta.!, a requerimento do 
sr. Antonio Martins. 

Em 2!J, é approvado, sem de-
bate, em a. • discussão e de-
pois de adaptado em 3. • dis-
cussão remettido á Com-
missão de 'Redacção que, 
obtendo urgencia, offerece 
e é approvad(L a redacção 
final. 

Em 30 é remettido á sancçào 
presidencial sob n. 291. 

Sauccic~uado 

Lei n, 592, de 6 de setembro 
de 1912 



, ."Data 
o 
§ 
-< 

. 1912 _. :Agosto 26 

. 

' 

-200-

I Assumpto 1 -Andamento J :_ Gbservaações 

~ .... 

133 Creando a Caixa Be- Em 26 de agosto de 19)2, és- lnioi;J.isl.o naCaíriâ-
neficente dos fun-- tando lmpreSS!J e dis:tribui- ra dos srs. De-
cionari(•S Publicas do, ·fica sobre á mes):t para putados. 
do Estado. · entrar na ordem dosj traba-

,. . 
: 

i 
' 

( 

' 
l 

: 
i 
' 

~ho~. - ! 
i 

Em 27, é approvado, sem de-
bate, em 1. • discussão e re-
mettido á Cómmissão de 
Finanças que, obtendo ur-
gencia, o offerece para ser 
submettido á 2. • dis~ussão 
e fica sobre á mesá para 
entrar na ordem dos traba-
lhos, sendo dispensada a 
impressão a requerimento 
do sr. Levindo Lopes. 

~ 

\ 

Em 28, é approvado, s.cm de-
bate, em 2. • discussão e fica 
sobre a mesa para ;entrar 
na ordem do dia da tsessão 
seguinte, sendo disp~nsado 
o inter_sticio regimeptal_ a 
requenmento do sr. •Lenn-
do Lopes. , ! 

? 
! 
' Em 29, é approvado, ~em de-

bate, em 3.• discussã;o e de-
pois de adaptado \em 3. • 
discussão remettido á Com-
missão de Redacção que, 
obtendo urgencia, offerece 
e é approvada a redacção 
finaL i 

' Em 30, é remettido á siLncção 
IJresidencial sob n. 292. 

l ' 
~ 

í 
Sancciouado i 

1 Lei n. 588 de 6 de setembro 
I de 19.12 

I 
Data. 
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. 1912 Agosto 26 
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134 Reformando' o arL Em 26 de agosto de 1912, es- Iniciado na~Camà 

' HYtd1L'Constituição tando impressó e distribui- ra dos srs. De-
do 'Zstado, sobre do fica sob_re á Mesa para putados. 
concessão e ven- entrar na· ordem dos traba-
da de loterias. ·- lhos. · 

' 
I 
I 

i 
;l :·i l 

~ .. i 
•. ... ,, 

' 
I 

EJD 27; é approvado, sem de-
bate, em L· 'discussão do 
1. 0 turno por unanimidade 
de votos, e .:remettido á 
Commissão de, Constituição 
e Poderes, que; obtendo ur-
gencia, o offer.ece para ser 

'· ~ubmettido ~ 2'.• dis]3ussão.' 

· Fica sebre á Mesa para en-
trar na ·ordem dos trabalhos 
sendo dispensada a impres-
são a requerimento do sr. 
Antonio Martins. 

EJD 28, é approvado, sém de-
bate, em 2.• di:icussão, do 
primeiro turno, por unani-
midade de votos, e fica so-
bre á Mesa para entrar na 
ordem do dia da sessão se-
guinte, s.ondo dispensado o 
mtersticio regimental a re-
querimento do sr. Antonio 
Martins. -

Em 29, é approvado, sem de-
bate, em 3. • discussão, do 
primeiro turno e depois de 
adaptado em 3. • discussão, 
vae á Secretaria para ser 
devolvido á ('amara dos 
srs. Deputados para sof-
frer as 3, • discussões do 
segundo turno. 

EID 30, é devolvido á Camara 
dos srs. Deputado~. 
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- -- ; I 19.12 • Agosto 29 135 Estabele.c~ndo que . 
f.eitos . !f' . nos JU d-

' 
.c.iaes em .que QS 

I colle c t o r -e s te-
nham de falar,. 
ser-lhes-ão pagas 
por inteiro as cus 
tas taxadas no art. 
76, do regulamen-
to vigente e con-

I 
tendo outr;J.s ,dis-

I posições. 
: I 

1912 Setembro 2 ! 136" Auctorizando o go-
verno a aux~liar 
as empresas fer-
ro-viarias que ad-
quirirem no Esta-
do terras aL>pro-

' ,priad11.s á in-dus-
c I 

._ :trias agro-pecua-
1~ia-s ou .á agricul-
tu r a .e .qne se pro-
puzerem á ne:llas 
estabelecer n u-
c-leos coloniaes, 
com a quantia de 
1:000$000 o lote 

I rural .occupado. 
! r 

---· 

Andamento 

---

EAn 31 .~e agosto de 1912 vae 
á .i.~hiJ.Íi'')Se entrar para 
na '()rd~m -dos traba](hos. 

Pende de andamento 

Em 16 de setembro de 1912 
vae á iwprimir-se para en-

ordem dos traba-trar na 
lhos. 

Pende de andamento. 

~ 

,o_bservações 

Lniciadona,Cama 
aa dos sr.s, De-
putados, 

Iniciado na.Cama 
ra dos srs, De 
putados. 

PROJECTOS ENVIADOS 
PELA 

Cam.ara dos srs. Deputados 
AO 

Senado Mineiro 
EJM: 1911 

E 

QUB TIVERAM ANDAMENTO EM 1913 
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dos srs. 
1911 e 

Projectos enviados pela Camara 
Deputados ao Senado l\1ineiro em 
que tiveram andamento em 1912. 

'f. Andamento Observações Data o Assumpto .... 
o "' s:: s s:: "' < z 
--

1911 Setembro 1.' 105 Reorganizando a Di- Vide synopse de 1911, pags. Iniciado naCama.-
r~ctoria de Hy- 343 r a dos srs. De-
g1ene. putados. 

Em 17 de a~osto de 1912 de-
pois de a gumas observa-
ções dos srs . Mello Franco 
e Cornelio de Mello é ap-
provado em 1. a discussão e 
remettido á Gommissão de 
Saude Publica. 

Archivado ex-vi do disposto 
no art. 5.0 da Resolução 
n. 11 de 21 de agosto de 
1907. 

Auctorizando paga- Vide Synopse do Senado de 
mento de custas 1911,pag. 344 
aos funccionarios 
do fôro de Ferros, 

1911: 108 
Conceição do Ser-

Em 9 de agosto de 1911 é ap- Iniciado na Cama· Setembro 4 ro e P almyra. 
provado, sem debate, em ra dos srs. De-
1. • discussão e remettido á putados. 
Commissão de Finanças. 

Em 22, é offerecido Ji,ara ser 
submettido á 2. • ISCUSSãO 
e vae a imprimir-se. 

s. s.-26 



' j. 

Data 

I. .. 

00 
o 
@ 
8 
i 

-206-

Assumpto Andamento Observações 
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:·J IM j\:_uctonz.antlo pag!L, El!l 24r".entr<J.lliiuÍ em i2'· • .í:hs- Imc1add ~tt-C;uha- .:. 

mento de custas cussão ~art. 1.• o sr. RI- ra dos sr\s-. De-
• • ( .•. 

1
· :;tqs· ,f~u:-cCion~ri.c[s. , be~to_,ge• Oli_v~i_ra mandfll~ -:.:_putado~. f ' 

L T 1 "1 . . 1. do 'fõro-.de Ferros, ..... :nlesa.la segumte' ~vJ.Ji--, t ~J U :J • 
1 

, • Conceição do Ser- -'-
" i\.'_ J' fO(j P~lmyf'a:.l:' r_ .r ! __ t..:l ', ,;•, r• --;""t r·~·f\ ,'I! • ~ ) , .. ' I j • I ~ ' l ) ~ -'.l ... J ; ..J • • ·> 

.] [ 

.-1 ::.., 

_. .· ·];' .. 
~ {. i;·>: ~ü .J., ' 

Emenda 

Egual favor ao cscriYào do 
1. • officio de S. Sebastião 
do Paraiso. 

Sala das sessões, 24 de agoso 
to de 1912.-Ribeiro de <j>li-
Yeira. · 

B' apoiada e posta oonjunc'ta-
mente em discussão. . 

; :\ão havendo mais quem péça 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão e, procedêndo-s€1 á 
votação, é approv\ado o ar-
tigo com a emenda. 

,I 

!lo art. 2." 
: debate. 
1 
! 

é appro1ado 
• ' .. ) ' ~ ! ~ . . "•. i 

i~~~é~~~; :J.m.:: ~Ei''guhda pJra 
. J!_as'~)lt:~ ~ette,i~a ~1scussão, 
· vae" .. c<.tn'lJi; t::'n\é'n. d~_- appto.-

~·! va:da -·a· ··c-oii1rhtssao ·rte FI-
nanças. l ~ 

l 
\ I 

Em 25, é offerecidol para Jer 
· submettido á 3~· ~lscuss~o 

e vae a Impnmn·'fl· 1 
. ! l i 

I ! 

Data 

1911 Setembro 4 

00 
o 
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108 Auctorizando paga- E~ 27, entra em 3. • discus- Iniciado naCama-
mento de. cus~as sao conJunctamente com a ra dos srs. De-
aos _funccwnartos emenda já approvada em 2. •. putados. 
do foro de Ferros 
Conceição do Ser: 
ro e Palmyra. 

Não havendo quem peça a pa-
lavra, encerra-se a discus-
são e, procedendo-se á vo-
tação, é approvado o pro-
jecto e bem assim a emen-
da, o qual, depois de ado-
ptado em 3. • discussão, vae 
a Commissão de Redacção. 

Em 28, é offerecida e appro-
vada a redacçâo final da 
emenda, sendo nessa mes-
ma data devolvido á Cama-
mara dos srs. Deputados 
acompanhado da seguinte 

Emenda 

Acerescente-se no fim do art 
1.•:-e ao escrivão do 1.: 
officio do termo de S. Sebas-
tião do Paraiso, o que lhe 
for dev1do por custas venci-
das em processos criminaes 
nos 1. 0 , 3. 0 e 4. 0 trimestres 
de 1910. 

Em 30, é remettido á san-
cção, pela Camara dos srs . 
Deputados, de accordo com 
a emenda do Senado, sob 
n. 73. 

Sanccionado 

Lei n. 593 de 6 de setembro 
de 1912 
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Data 
o 
s:: 
s:: -< 

.. 1912 Junho 15 

1912 Junho 20 

1912 Agosto 20 

s. s.-27 

i 

1 

Pareceres nu1nerados 

00 o ... 
"' s s:: z 

Do Senado 

Assumpto Andamento Observações 

1 Reconhecendo sena- Em 15 de junho de 1912 é ap- Daocommissão de 
dor ao Congresso provado sem debate, sendo Constituição e 
Legislativo do Es- reconhecido e proclamado Poderes. 
tado de Minas Ge- senador o sr. dr. Gabriel 
raes o sr. dr Ga- de Oliveira Santos. 
briel de Oliveira 
Santos na vaga 
veJ•ificada com o Em 16, presta o compromisso 
fallecimento do regimental e toma assento 
exmo. sr. dr. An- o mesmo sr. 
tonio Gonçalves 
Chaves. 

- Opinando que nada Concluindo em requerimento, Da commissão de 
ha a deferir e que na fórma do Regimento, é Camaras Muni-
sejam archivados immediatamente submetti- cipaes. 
os papeis juntos do á discussão é approvado 
ao offi.cio do Presi- sem debate e archivado. 
dente da Camara 
Municipal de Pi-
rapora, referentes 
á nullidade da elei-
ção da secção uni" 
ca de Pirapora e 
S. Francisco. 

- Opinando que seja Em 20 de agosto de 1912 é ap- Da commissão de 
ouvida a Camara provado sem debate e vae Estatistica. 
Municipal de Mu- a Secretaria para officiar a 
zambinho sobra o respeito. 
pedido da Camara 
Municipal de Cabo 
V e r de, fazendo 
ver a necessidade 
que ha de serem 
de novo traçadas 
as divisas entre o 
districto d'aquella 
cidade e o de 
Monte Bello. 

I 
I 
I 
:! 
'I 



DA CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 
SOBRE RECURSOS ELEITORAES 
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Data 
o ç: 
ç: 
< 

1912 Junho 20 

1912 Julho ~5 

Pareceres numerados '· 
Da Camara dos srs. Deput,ados 

Sobre recursos e1eitoraes 

"' o 
"" "' s p 
z 

Assumpto Andamento Observações 

71 Declarando que o l~m 2 de agosto de 1912, vae Iniciado na Ca-
Congres so resol- á imprimir-se para entrar mara dos srs. 
ve não tomat· co- na ordem dos trabalhos. Deputai'>- o$. 
·nhecimcnto do re-
curso interposto por Elias Pio Mon- lün 5, é encerrada, sem de-
teiro da Silva, do bate, a discussão unica e 
acto da Camara adiada a votação por falta 
Municipal de Al- de numero legal. 
fenas, de sua ex-
clusão da lista dos supplentes dos ve- Em 6, procedendo-se á vota-
readores daquelle ção é approvado e remettido 
município. á Commisgão de Redacção 

que, obtendo urgencia, of-
ferece e é approvada a re-
dacção final. 

Em 6; é publicado como Re-
solução do Congresso sob 
n. 1. 

72 Declarando null0 o Em 2 de agosto de 1912, vae á Iniciado na Cama-
diploma de vere- imprimir-se para entrar na dos srs. pepu-
ador do· districto ordem dos trab'alhos. tados. ' 
do' Morro Verme- i 
lho, município de 
Caeté, conferido Em 5, é encerrada, sem de-
ao cidadão Fran- bate, a discussão unica e 
cisco Luiz Moreira adiada a vota<}ão por falta 
e re co nhe cen do de numero legal. 
vereador do,·mes-
mo districto o dr. Antonio de Santa Em 6, procedendo-se a vota-
Cecilia, ção é approvado e remetti-

da á Commissão de Reda-
cção que, obtendo urgencia, 
offerece e é approvada a 
redacçção final. 

Em 6, é publicado como Re-
solução do C<ingress·o sob 
n. 2. ' 

,.. 



Data 

1912 Julho 25 

1912 Julho 29 
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Assumpto Andamento O Observações 

73 ~eclarand'o que )!<:m 2 de agosto de 1912 vae Iniciado na Ca-
Congresso resolve a imprimir-se pa!"[l. entrar mara dos srs. 
não tomar conhe- nà. ordem dos trabalhos· Deputados. 
cimento do recur-
so interposto pelo 
eleitor Rosario 
José Vellano, do 
acto de annullaçào Em 5, é encerrada, sem de-
do diploma de ve- bate, a discussão unica e 
reador expedido adiada a votação por falta 
ao cidadão A pri- de numero legal. 
gio Gonçalves de 
Carvalho. 

Em 6, procedendo-se á vota-
ção é approvado e remetti-
do á Commissão de Reda-
cção que, obtendo urgen-
cia, offerece e é approvada 
a redacc;ão final. 

E•n 6. é publicado como Re-
solução do Congresso sob 
n. 3. 

79 Approvando as elei- Em 16 de agosto de 1912, vae Iniciado na Ca-
ções realisadas á imprimir-se para entrar na mara dos srs 
em 31 de março de ordem dos trabalhos. Deputado!. 
1912, no municí-
pio de Bom Sue-
cesso e contendo 
outras resoluçoes 

Em 19, é approvado, sem 
debate, em unica discussão 
e remet.tido á Commissão 
de Redacção . 

Em 20, é efferecida e appro-
vada a redacção final. 

Em 21. é publicado como 
Resolu~ão do Congresso sob 
n. 9. 

Ul 

Data o .... 
o <> 
<=l E 
<=l "' ~ z 

1912 Agosto 7 

1912 Agosto 11 

- 21_9 

Assumpto Andamento 

83 Declarando que o Em 21 de agosto de 1912, vae 
Congsesso resolve a imprimircse para entrar 
não dar provimen- na ordem dos trabalhos. 

.to ao recurso in-
terposto por l\Ia-
noel MoreiraPires 
contra o acto da 
junta apuradora 

Em 23, é approvada, sem de-do município de 
Lima Duarte pelo bate, em unica discussão e 
qual expediu di- remettida á Commissão de 
plomas de juizes 
de pa7., pelo dis-
tricto de Concei-

Redacção. 

ção de Ibitipoca 
ao cidadão Gandi-
do José da Cunha 
e ontro. Em 24, é offerecida e appro-

vada a redacção final. 

Fm 27, é publicado como 
Resolução do Congresso .sob 
n. 30. 

84 Declarando que o Em 23 de agosto de 1912, vae 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar 
negar provimento na ordem dos trabalhos. 
ao recurso inter-
posto pelo cida-
dão Altamiro Pe 
reira, da decisão 
da Camara Muni-
cipal de Itapece- Em 24, é approvado, sem de-
rica que recouhe- bate, em unica diseussão, e 
c eu vereador es- remettido á Commissão de 
pe cial pelo dis-
tricto da cidade o 

Redacção. 

cidadão Francisco 
Antonio Mala-
chias. 

" Em 25, é offerecida e appro-
vada a redacção final. 

Em 27, é publicado como Re-
solução do Congresso sob 
n. 31. · 

.Observações 

Iniciado na C a-
mara dos srs 
Deputados. 

i 

Iniciado na Cam 
ra dos srs. D 
putados. 

a-
e-
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Assumpt.o Andamento •Dbservações 

85 Declarando que o 
Congresso resolve 

·negar provimento 
ao recurso inter-
posto por Frede-
rico Correia, por 
considerar validas· 
as eleições de 31 
de março do cor-
rente anti o, no.dis-
tricto do Camacho 
município de Ita-
pecerica. 

Em 23 de agosto de 1912 vae Iniciado na Ca-
a imprimir-se para entrar mara dos srs. 
ua 01·dem dos trabalhos. Deputados. 

I, 

Em 2·1, é a1:iprovado em uni-
ca discussão, depois de ter 

. orado o sr. Leopoldo Cor-
reia e remettido á Commis· 
são de Redacção. 

Em 25, é offerecido e appro-
vada a redacção final. 

Em 27, é publicado como Re 
solução do Congresso sob 
n. 32. 

86 Declarando - que o Em 23 de agosto de 1912 vae 'Iniciado na Ca 
Coni;Sresso-resol':e a imprimir-se para• entrar mara dos srs. 

·• confirmar a dec1- na ordem dos trabalhos. Deputados. 
são da Ca mara · 
Municipal de It.a-
pecepica, decla-
rando inelegível , 
ao cargo de. ve- · · 

· '·.r<:~ador. es_.pe :ci·al .Em 24, é approvado, sem de-
. pelo d!str1cto de bate, em uniea disc,ussão é 
Inda ;r a, .para o remettido á Commissão de 
qual foi eleito o · Redacção. 
cidadão Pedr-o 
J os é da Silva Ce-
lestino. . i 

Em 25, é offerecida e appro-
vada a redacção final. 

Em 27, é pu;blicado como 
Resolução do ,Congresso sob 
n. 33. 

Data 

1912 Agosto 20 

1912 Agosto 20 

s. s.-28 

. 
Assumpto Andamento Obser'Xações 

87 Reconhecendo ve- E~ 23 de agosto de 1912 vae Iniciado na Ca-
readores geraes á a imprimir-se para entrar· m'ara dos' srs. 
Camara Municipal na ordem dos trabalhos. Deputados. 
de Ita pe ce ri ca 
Epaminondas Cin 
cinato de Senna e 
o dr. José dos Em 24, é approvado, sem de-
Santos Ribeiro e bate, em unica discussão e 
contendo ou tras remettido á ·commissão de 
resoluções. Redacção. 

O sr. Olympio Mourao, ob-
tendo a palavra pela ordem, 
dá as razõ~s pelas quaes 
votou contra os. pareceres 
ns. 85, 86 e 87. 

Em 25, é offerecida e appro-
vada a redaç<;ão final. 

Em 27,é publicado como Re-
solução do Congresso sob 
n. 34, 

97 Reco nhe cen do ve- Em 24 de agosto de 1912, es-
readores ge r a es tando impresso e distribui-
do muni c1pio de do fica sobre á mesa para 
Januaria o cida- entrar na ordem dos traba-
dã.o Man.oel José lhos. · 
J.atobá e .outros e 
contendo ou tras 
resoluções. 

Em 25, entrando em unica 
discussão o sr. Nuno Mello 
fundamenta e offerece a se-
guinte · 

Emenda 

SubstituJ.-se o n. 1 pelo se-
guinte: 

Ficam reconhecidos vereado-
res geraes do município de 
Januaria-Firrno de Olivei-
ra Lins, Luiz de Castro 
Araponga, ..$.lfredo Maga-
lhães de Squsa e Manoel 
José Jatobá: 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De-
putados. · 



Data 
o 
.:: .:: 
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1912 Agosto 20 
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97 Reconhecendo ve- Substitua-se 
readores geraes guinte: 

o n. 2 pelo se- Iniciado·naCama 
ra dos srs. De 
putados. do município de 

Januaria o cida-
dão Manoel José 
Jatobá e outros e 
contendo · outras 
disposições. 

. ... i 

o \ 

I <. 

1 .. í 

.... I 
d' ',., ~'! i . ;. 

~ ~ ~· r I ;" ,·, l• ;.. .I' 

... !(,·r-r_. :.~ ..... 

Ficam reconhecidos vereado-
res especiaes: do districto 
da cidade de Januaria-João 
Ferreira Har-ros Cacequi-
nho; do Bt·ejo do Amparo-
.João Lopes Rodrigues da 
i\!atta; de M0cambo-Anto-
nio Evangeli~ta de Sousa; 
de S. João das ~!issões
Claudemiro Alves Feneira; 
de :\Iorrinhos- Francisco 
Gon,aJ\·es Cannabrava. 

E o mais como está no pare-
cer. 

Sala das ,_;essões, 25 de agosto 
de 1\H:!.-:\uno da Cunha 
~I reli o • 

Apoiada a emenda. entra con-
junctarnenl.e em discussão. 

[_, ' ' ( ' ; ' ' ~ 

Depois de orarem os srs. Le-
vindo Lopes sustentando as 
conclusões do pareGer,. i\lel-
Jo Fra::tco dando as razões 
pelas quaes 9.eixa de tomar 

.parte na votfl.ção e :\Iatta 
:\Iachado, a favor do pare-
cer, encerra-se a discussão 
,; procedendo se á votação, 
t> app!'O\'ada a emenda sub-
,;titutha, ficando prejudi-
cadas as COIJClusões do pa-
r··cer que, ct:e conformida-
dade com o 1art. I.", n. 6, 
ela . resolu~ãp n. l7, de 22 
de .JUnho do ,corrcn.te anno, 
volta. com a rderida emen-
da, á, Camam dm; ~rs. De · 
pl!Utdo;:. ; ; 

i 
' ! 
I ' lOm :iO, é approvada, pela Ca-

mat·a, a emenda offerectda 
pelo Senado e PFhlirado 
l'OlllO Re,;oll~çllo d~ Con-
grps;;o sob n .. 3ff • 

! 

I l 

' ' 
I 

; 

: 
; 

Data 

1912 Agosto 20 

1912 Agosto 23 

1912 Agosto 26 

"' o ... 
"' 8 
:::> z 

Assumpto Andamento Observações 

1031 K egando provimen- Em 31 de janeiro de 1912 vae Iniciado na Cama 
to ao recurso in- a imprimir-se para entrar ra dos srs. De 
ter-posto pelo el~i- na ordem dos trabalhos. putados. 
to r José Teixeira 
de Carvalho con-
tra o acto da Ca-
mara Municipal 
de Itabira que re- Pende de andamento 
co·nhe ceu ve rea-
dor pelo districto 
de ::\'ossa Senhora 
do Carmo de lta-
bira o cidadão 
Jose Pedro d'Oli-
veira Gomes. 

104 De ela rando que o Em 3llde agosto de 1912 vae Iniciado na Cama 
Congresso resolve a imprimir-se para entrar ro dos srs. tDe 
negar provimento na ordem dos trabalhos. putados. 
ao recu;-so inter-
posto pelo eleitor 
Francisco Gandi-
do de Almeida Oli-
veira, contra o Pende de andamento 
acto da Camara 
municipal de Ita-
b i r a , que re-
conheceu ve rea-
dor pelo dis tricto 
de S. Affonso de 
Alliança. o cida-
dão Domingos da 
Costa Lage. 

107 Declarao do que o Em 16 de setembro de 1912 Iniciado na Cama 
Congresso resolve vae a imprimir-se para en- ra dos srs. De 
não tomar conhe- trar na ordem dos.: traba- putados. 
cimento do recurso lhos. 
interposto p e I o 
capitão Camillo 
Augusto de Assis Pende de andamanto 
Pereira contra o 
acto da junta apu-
radora do munici-
pio de Lima Du-
arte, que annul-
lou a eleição rea-
lisada em 31 de 
março, no distri-
cto da Bocaína, 
deixando de expe-
dir-lhe o diploma 
de-vereador espe-
cial por aquelle 
districto. 
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Andamento observações 

Data o Assumpto '-< 
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1912 Agosto 12 I Opinando que a :\I e- t:m 12 de agosto. de 1912 es- Do sr. ~Iatta Ma-
sa do Senado o f- tando apoiada entra imme- chado. 
ficie ao Presiden- diat::unente em discussão, 
te da Republica e que é encerrada sem deba-
ao Congres~o :\"a- te e approvada. 
cio na!. fazendo 
senti~· a inadiavel 
n•êCr:'.;idade ele !Ja-

. hilitar a E-<n·aua 
ele Feno Centrai 

- ' do Brazil t'Om m; 
meios necessarios 
para attender aos 
multiplos seniços 
e para estabelecer 
a navega~-ão rcgu-
lar do São Fran-
cisco. 

1912 Agosto 20 2 Opinando que se o f- Em 20 ele agosto de 1912, es- Do sr. Gabriel 
ficie ao exmo. sr. tando apoiada entra em dis- santos. 
Presidente ela R c- cussâo. 
publica pedindo a 
installaçào ela Es-
cola !\lilitar crea- Depois de algumas obsetva-
da por decreto le- ções do sr. :\1atta Machado, 
gislativo, na cicia- encerra-se a discussão e 
ele de Omo Preto. procedendo:.se á votação é 

approvacla. 
I --= 

Secretaria do Senado ~fineiro, BeiJo llor·izonle, :11 de dezembro de 1912. 

O sub-direct.or, 
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