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l=tELATOl=tiO 

DOS 

TRABALHOS DO SENADO 
EM 1896 

Sas. SENADORES 

Cabe-me, pela segunda vez, a honra e o dever do, nos termos do art. 23 n. 1,1 do Re-
gimento Interno dó Senado, apresentar-vos o relator·io dos trabalhos desta Camara, reali-
sados durante a segunda sessão ordinaria da segunda legislatura. 

'l'ruballtos (lo Scnatlo 

Iniciadas om devido tempo nas duas casas as sessões preparatorias, somente a 17 de 
junho poude ter Iogar a sessão solemne de abertura do Congresso, . que deveria tor-se 
'realisado a 15, si houvesse pal'a isso na Capital numero legal de Congressistas. 

Iniciados os tr::tbalhos, o Son:tdo, devido ao zelo o pontualid::tde de seus illustres mem-
bros, funccionou regularmente durante o período legislativo, celebrando 70 sessões ordi-
narias, inclusive a do encerramento de seus trabalhos, quo teve logar a 16 do Se-
tembro. · 

Além das leis de orçamento, do fixação o organisação da forçtt publica, muitas outras 
do interesso geral o immediato para o desenvolvimento do nosso Estado foram YOhttlas 
pelo pa triotico Congresso Mineiro. 

Dentro estas cumpro salientm' as quo auctorizam o governo a entrar em ::wcordo com 
n,s diversas empresas de estradas de forro para o prolongamento do seus trilhos á zonas 
ulJerrimas do nosso solo, proporcionando dest'arte aos seus hahitmltos os meios noces-
sarios o indisponsaveis ao desenvolvimento da agricultura e industria - base tla riqiueza 
publica i a quo provê sobro o saneamento da zona tla matta, flagellada nestes ult mos 
annos por epidemias quo, além da tlizimação do sua população, têm concorrido parn, o lon-
torpocimento do sou progresso o riqueza, ató então por todos admirados i a quo ostabo oco 
o ensino profissional no Estado i a quo procura, tanto quanto possível, garantir a auto-
nomia municipal, tomando as camaras municipaos e os conselhos districtaes verdadeiros 
representantes da vontade popular, o a que estabelece nucloos coloniaos em diversas zonas 
do EstaU:o. 
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Estão ainda em andamento diversos prQjectos que cogitam do auxílios á lavoura, da 
reforma da instrucção. publica, da exploração de minas e de diversos outros rumos da 
administração publica, conforme tudo vereis dos annexos e synopse que com este vos 
serão distribuídos. 

Pl'OJlOsição «le lei veüuln 

Tendo, pelo exm.o sr. dr. Presidente tlo Estado, sido vetada a proposição n. 24, que 
isenta de legitimaçfí.o as terras que se acharem poP titulo legitimo no domínio particular, 
reuniram-se, a l!J de agosto, as duas camaras em Congresso, afim de tomarem conheci-
mento das razões do veto. , 

Eleita, nesse dia, a commissão de que trata o artigo 21 do regimento commum, apt~
sentou ella. o seu parece!' em sessiio do 24, a qual, concluindo pela a.ccoitação das modJft-
eações propostas pelJ governo, foi, om sessão do 25, approvado quasi unanimemente. . 

Modificada a proposição de accordo com as razões do veto, foi do novo enviada a 
sancção em· data do 25, e sanccionada sob IL 173, om ,1 do Hotombro. 

ltenuncins 

Renunciaram o mandato os srs. commendador Jose Pedro Xavier da. Veiga e dr. Ca-
millo :Maria Ferreira. U.a. Fonseca, aquelle por ter acceitado o cargo de director do Arcllivo 
Puhlico Mineiro, onue tem, com o talento o i1lustração ue que e U.ota.d.o, continua.d.o a 
prestar relcvantissimos serviços ao nosso Estad.o, e este por não pod.or, conformo commu-
nica(;ão feita ao Senad.o, exercer o mand.ato quo lhe foi confel'id.o conf'orm& entendo U.ovor 
sel-o por todo aquello que accoita cargo de tanta responsabilidade. 

Fallecilnento 

Victima da sua dedicação e do amor consagJ•ado ao município em que x·osidia, fulleceu 
em consequencia da epidemia alli reinante, a ü de fevereiro do unrw passado, o nosso 
distinctissimo colloga, dr. Carlos Ferreira Alvos, quo tantos serviços prestou ao 
Estado, 

J•reencltitnento de vngas 

Para preenchimento das vagas verificadas com a renuncia d.o exm." sr. Josó Pedro 
·Xavier da Veiga, nomeado diroctor do Archivo Publico Mineiro, e com o fallecimento do 
dr. Carlos Ferreira .Alves, foram eleitos n. 24 tio maio do anno passado os exm.o• srs dr 
Joaquim ,.José Alvares dos Santos Silva o l\htn<?el Teixeira da Costa, os quaes, tendo 'sidÓ 

. reconhcctd.os, tomaram assento, este a 7 do .Julho o n.quell(:) a 3 de agosto do mesmo 
anno. 

/ .Para preenchimento da vagn: vorilicada com n .renuncia feita pelo oxm. sr. dr, Ca.millo 
Mtma ~'erroira. d_a Fon~oca, roahzo!!-so a 1~ do l!Of.omhro tumbom do anno pU$Sado a 
respocttva oletçao, cUJas actas vao sor atlectas a commissão do Constituição 0 Poderes, 
a1lm do interpor a respeito o sou pnrocer. 

Votos de pc~nl' 

Poy dcl.ibcração do Senado, foram lançados nns ar-tas do suas sessões votos de pezar 
pelos lallocnncntos do senador o deputados est.adunes .- d1·. Carlos Forroira Alves coronel 
J?só Felizardo Fraucl'ort de Abrou Bicalho o _padre Gustavo f:.>errão ; senador Foderdl Chris-
tlano Ottoni, D. Antonio Maria Corrêa do Sa o B~novido:;~, Bispo do Marianna, e 'coronel 
:Francisco Teixeira Amaral. 
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São dignos ue elogios Oll empregados da secretaria, pelo exacto cumprimento dos seus 
devores, trazendo em dia os multiplos serviços da repartição, màndando a justiç<t quo seja 
ospecin~mente mencionado o nome do sub-director, Antonio Augusto Pereira da Costa, 
que, seJa no exercício do suas funcções proprias, seja substituindo o director, duranto a 
licença deste, muito se rocommendou {t considoraç1ío da mesa o do Senado por sua intel-
ligoncia, zelo o dedicação ao serviço. 

AJ•nn1unnento tle tlebntes 

Em virtude do contracto approvado pelo Senado em sos~ão ~o ll do setembro .do anno 
passado, o apanhmnonto dos debates ua torce1ra sessão ordmarm da segunda leg1slatU1 a, 
continúa a cargo do stenographo Salomão Bonaparto de Almeida Vasconcellos, á razão do 
~:OüütOOO monsaes. · 

São estas, srs. Senadores, as informações que om cumprimento do meu dever e em 
nome da mesa do Senado julguei dever prestar-vos. 

Paço do Senado do Estado do Minas Goraos, 31 do dezembro do l89G. 

O presidente do Senado, 

D1·. Franc'isco Silviano de Almeida Brandão. 





' . 
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J\_NN~EXO A 

EXPEDIENTE 





OFFICIOS DO SENADO 

Uirig·i«los ao '.s1•. scc•·ct:u-io (la C:unat•n 

Do 14 do junho, communic::uHlo não haver ainda numero, legal do senadores para a ins-
tallação do Congresso. 

Do 15, fazendo identica communicação. 
Do lô, fazendo a mesm;t comnmnicação. 
Do 17, communicando quo, já !tave!lllo numero legal tio congressistas para a instalht:. 

ção do Congresso, 1lca designado este dia para sua installação, à uma hor<t da tarde, do-
vontlo os srs. congressistas so reunirem com antecipação á !tora marcada,, afim de ser 
eleita a conuniss::to que tom do recobe1' o Secretario do Estado incumbido do ler a mensa-
gem presidencial. 

De 10, communicando que em sossito deste dia procedeu-se á eloiç::to da mesa, sendo 
eleitos os d1·s. Francisco Silviano de Almeida Brandão -presidente ; Antonio l\I;wtins Fer-
reira tltt Silva- vice-p1·osidonte ; Noccsio Josó Tavares -·l.o secretario ; J oaqnim Antonio 
Dutrn,- 2.0 secretario ; supplonte do J.o secretario - Fl'ancisco do Panl:t Itoclu.t Lagoa e 
supplonte do 2. 0 , João Gomes Rcbello IIorta. 

Do 20, communicando que foram eleitos, por parto do Senado, examinador o dr. Hen-
rique do .Magallt::tos Sallos o supplento o ur. Bernardino Augusto de Lima, pam fnzorcm 
parto da commissão julgadora, de quo tmtam os§§ !. 0 o 2.o do art. 21 da lei n. 18, de 20 
do novembro do 1801. 

Do :lO, communicnndo ogualmonto que, para a commissilo mixttt que tom de olahomr 
um projocto modi1icntivo da lei n. 105, do 2,1 do julho de 1804) foram cloitos os srs. sena-
dores Lovindo Fot•roint Lopes, Virgílio Martins de Mollo Fmnco o .Joaquim Antonio Gomes 
da Silva. 

De ogual data, commnnicando quo foram rojoitarlos, em primeira discussão, os p!'O· 
jectos ns. 18 o 2.1, da, Camant, do anno passaclo, o primeiro abrindo um CI'cdito do :3GO~OOO 
ao n. VJIIJ § :3. 0 art. 2.o d<t lei n. 107 do 2() do julho do l8D·1, o o segundo auctori:::ando um 
auxilio do 40:000$000 para :t construcção das otJl•as do cdillcio para a Academia de Commor-
do do .Juiz de Fora. 

Do I do julho, scientilicando quo o Sanado, om sessão dcsso dia, rejeitou o projocto 
n. 21, da Camara, do anuo passado, alterando diversas disposições da legislação vigentu 
do processo civil o criminal. 

S. S.-2 
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Do egual data, levando ao conhecimento da Camara que o Senado, nn me;;:ma SE>.ssão, 
mandou archivar o projecto n. ll, da mesma Camara, do 1803, do reol'gani~ct<;ão da Secre-
taria do Interior, visto estar o mesmo prejudicado em virtude do decreto n. !H3, de 12 
do junho. 

Do :~, communicando terem sido rojoit:ulos, .em. sogumla ~iscnssão, os projectos ns, 3 
do 18\l:~ o 23 do 18!)3, emanados da Camarn., o pri.m.olr~ auctonsando o governo a conceder 
favores à empresa llUe contratasse com a _n~u::ncipalldado do Pcçanha. a construcção do 
uma nova cid:ulo para sedo do sou mumcipiO ? . o segundo aueto:.Isando egnalmento 
o governo a contractar com as camaras mumc1paes a anecadaçao das rendas cs-
tarluaes. ' 

lJo 7, communicando ter sido rejeitado o projcct? n. ~18, da Camara, do 1804, creando 
uma vara do juiz do direito na comar~a do .JUIZ do I•ora. 

Do ogual (lata, romettondo os pro.roctos ns. w,, 70 o 71, ll<t Camam t~o~ senador~s do 
conento anno, 0 pl'imciro sobro augmento tle vcncunontos do .cargo do oJ1JCial de gabmoto 
da Presidoncia; 0 segundo augmontando oguah;lünto, os vm~r:unentos dos empregados da 
Junta Commercíal e do croa<;uo do Jogar do contmuo ; o tercon·o sobro <tngmonto de venci-
mentos dos empregados do Tribt~nal_da Roln.,ção ; o ~lovolvondo. o projecto n. lG, da mesma 
Camara, de 1895, sobro reorgamsar;ao da Secrotan:t dtt Agncultura, acompunhado do 
emendas. - 1 1. r · Do 8 communicando que, em sossuo lesse t w, 10ram l'O,Joitaclos os pl'ojectos ns. 23 
31, 33 0 ':l4, da Camara, ~o anno pass.aclo, o primeiro concedendo auxilio a '!wspitaes d~ 
caridade ; o segundo abl'm~lo. u.m credito do :wo contos para a construcção (:e ostl'adas de 
rodn()'om em diversos nnuHcipws do norte do E~tado ; o tercoü·o concodonllo auxilio 
ao go!legio Uborahenso o o qual'to conecdondo auxílio a tlivor:-;os institutos muni-
cipnos. . _ 

Do 10, romottenl~O o pl'O.Jocto n. 72, do Senado, regulando o modo do proceder-se á 
eleição para proonclmnentc! do vagas no Senado, e marcando pruzo pam posso dos cidn.dãos 
eleitos para mom hros do Congresso. 

Da ~nos.ma tlata, con~municand~ quo, pam fazoromparto da ~ommissão mixta quo tom 
do conlec~wnar Ulll)H'OJOcto do l01 concernontr} ao melhor mow ~lo fazer omprostimo á 
lavoura, fo1'am ol01to:> os Sl'S. senadoras Robollo Horta, .Joaqunn Dutra 0 Camillo 
do Brito. 

Do IG, c~mmmücando qu,o, tendo o SonacJr:_ npprov.aclo as omonclas. oiforocilla,., pela Ca-
mara ao prqJocto n. 57, do Senado, do croar;ao do SOIS nucloos colomaos, subiu 0 mesmo 
ú sancção em 15, sob n. 70. 

D<~ 18, devolvendo acompanhado do ym,a omoiHla, ofl'?rocida o approvada pelo scn;·do 
o prqJocto n. 't3, da Camnra, do l80D, Jsorltando do Impostos a oxportar;fio do agua~ 
mincraes. 

Do :20, romottondo a proposição de loi sob ú. 7:3, inici~vla no Senado, auctoJ'isan•lo 0 go-
verno <t inaugurar, a ~n do abril de 1803, orn uma das cidades do Estado, uma oxpo:>JÇ[') 
agrícola o industrial. 

Do 21, sciontiJicando ter subido á sancção, soh n. 71, nesta data, a propo:;i~uo da Ca-
mara, do u. 47, concedendo um anuo do liccnç<t ao dosomlnn'gt~dor da ltolar;ão, dr. Allla-
dor Alves da Silva. 

Do 21, communicamlo que, .não t?ndo sofl'rido nonl~11!na altoi'ação no Sanado a propo- · 
siçilo da cm.mu:a ri. 4~, isentando do !lllpostos 08 maclunumws lJ:U'a o J'abl'ico do rn·oductos 
lactoos, subtu a sancçao, sob n. 72. 

Do 25, doYolvoml~, acompanl!a~lo l~ts omond:~s aprn·ova<lns velo Senado, 0 projocto n. 
:2.1, d:t Camnra, do 180;J, tlo roorgamsaçao do sorvu·o a cargo rlo choi'o do polida 0 rosve-
ctiva secretaria. 
. De o'guul data, commuHionndo quo o Senado r.o.ioil:ou, ülll )ll'imcim rli::wns.~ão 0 pro-
,Jccto 11. G:l, da Camara, do ~JOl'J'OJlto anno, nucton~;:mdu o govcJ·no a cuneetlor p~·ivilo•rio 
pat·a oxtracçi'lo do oloo do cll versas somofllos. "' 
. Da mesma <lata, solioitaudo a rornossa do~ <locunwntos quo SCJl'Vil'am do ha~o ao , _ 
,Jacto n. GG, da Camat'a, do corrente anno, o que c . .;tn.!Jolccuu os limites entro 08 municilp>~gs 
do Bal'bacona o Lima Duarte. · ' 
. De 2R, I'orr~ottonuo, syh n. il, ll: proposir:.i'l? ~!rJ lei em:~nada do Senado, altoJ'ando lli;;po-

sJçfios logi:-;lahvas om Vtgm' soln·o mcompaLrhtltrl<tdo.; olottoJ'aos. 
_Do ogun~ llatn., dovolv(~JJclo, aeolllJlanl~ado do en~e;Hln::;, y projecto n. ;]!i, dtt Camn.ra do 

l80D, auctortsando o gonn·no a manrl:lr i<tZOl', adnumstt·attv:uroHlo on pot' eonemTcnci~ a. 
dosohstrucçfio do rio l'amca tú. ' < 

Da mesum data, couu~unieanrlo ter sido r~).iiJítatlo, em torcoil'a rliseus,;Qo 0 projocto 
n.- lU, da C<tmara, do 18();J, sobro accumular;ao do e,u'go~ l'edet'<ws, o:>tadua~s 0 n'1uni-
ctpaes. 
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De 20, remettondo, sob n. ?5, a pro~osiç~o do Senado ql!e auctorisa a construcção de 
uma estrada de ferro quo, partmdo da Estaçao do Prados, vtt se entroncar na E. de Ferro 
quo liga Bello .Horisonto á Oe:'>t~ de :J.Vli~w;s·. . , 

Do 30 onvtando a propos1çao de le1 nuClada no Senado, sob n. 7G annullando o n,cto 
da camar!1 municipal do Abre Campo quo deu posso ao cidadão Antoni~lO de Abreu e Silva 
BrandãO, do cargo de agente executivo, em sessão de 18 do abril do l89G. 

Do ~l de agosto, rcmettendo, sob n. 77, a proposição de lei do Senado sobre auxilias 
aos collogios salesianos da Cacltooim do Campo o Ponte Novo. 

De 5, remettendo ogualmcnto a proposiçfto do lei n. 78, do Senado, auctorisando 
o governo a subvencionar annualmente o curso annexo .iá existente na Escola do minas 
ue Ouro Preto. 

De ogual da.ta, rcmottondo, sob n. 70, a proposi<,,fto do Senado sobro augmento de 
vencimentos nos thosoureiro e licl da Secretaria das Finanças, acompanhada dos respecti-
vos documentos. 

Do ü, communicando quo sulJiu á sancção, sob n. 74, a proposiçf(o 11. G!l, do Senado, 
sohre augmonto do vencimentos ao ofTiciai do gabinete da presidencia, visto ter sido ap-
provada pelo Senado a emenda á mesma oíl'orecida pela Camara. 

Da mesnHt data, <lovolvondo, acompanhada do umtt emenda oiTorecida o app1•ovada 
pelo Senado, a proposiçã9 do lei n. 50, ini?iada na Camara, no corrente anno, au~!torisan
do o governo a fazer opomr;ões do crodtto ou a empregar os saldos da recolta para 
occorre1' ás desposas com estudos de diversas cstT'adas do ferro. 

De 7, devolvendo novamente a proposiçfio n. 27, da Camara, sobro organisação da se-
cretaria da policia, visto ter sido contlrmada, por dois terços, a decisão do Senado em re-
lação ás emendas ns. ·1, 2, :1, 4, 5, 7, lO c ll. 

Do 8, devolvendo, acompanhadll, de emendas, a proposição da, Cama1·a, n. ~15, de 1895, 
sobro creaç1\o do caixas oconomicas no Estado. , 

De egual data, communicando que o Senado, em sessão deste tlia, rejeitou os pro-
jcctos ns. 02 o 54, <la Camara, o primeiro em quo auctoriza o governo a auxiliar com a 
quantia do 20:0008000 a llihliothcca do tribunal da Relação para melhoral-tt, c o segundo pro-
pondo a}Jplicar nos escrivfios do judicial as disposições da lei n. 130, de l7 de julho 
de 1805. 

Do lO, solicitanrl.o a remessa dos documentos quo servil·am do lmsc á confecção do 
projccto n. 5~l, rla Camara, auctorisando o govomo a conceder um anno do liccnçtt ao 
amanuonso da Secretaria do Interior, Pedro Soares. 

Do lZ, communicundo quo roi rejeitado, em segunda discussão, o projocto n. 57, da 
Camara, abonando custas aos juizos do direito, substitutos o promotores do j Llstiça. 

Da mesma data, rcmettonclo os documentos quo instruíram o parecer ti. 2, de 20 do 
junho do corrente anuo, o quo se referem a eleições municipaes do Turvo. 
' Do 13, romettondo as proposições do lei ns. 80 c 81, do Senado, a pl'imcira auctorisan-
do o governo a conferir premies aos cultivadoros do cacau e aos fabricantes do productos 
coramicos o a segunda concedendo licença a diversos funccionarios de justiça o à profes-
sora da cidade do Serro, tl. Christina Amelia de Queiroga ; o communicando que subiu à, 
sancção, sob n. 7G, n proposiçuo do lei n. 52, da Camara, concedendo licença nos tahelliãcs 
das comarcas do Patrocínio o Sabará. 

Do egual data,,. communicando que foi rejeitado, em. 2." discussão, o projocto n. 50, 
da Camara, sobro liconr;a ao amnnucnse da Secretaria do Interior, Pedro Soares. 

Do 14, romottendo os documentos quo serviram de baso para " confecr:flo da propo-
siçTto da Camara, sob n. 81, concedendo licença a diversos funcoio .. ;•.rios do justica e à, 
professora do instrucçfio primaria da cidttdc do Serro, d. Christina Amelia ue QÚoiroga. 

Do egt~l\l data, devolvendo, acompanhado das emendas o1Torecidns o npprovadas pelo 
Senado, o .]tmtamcntc os documentos quo serviram do base i1 confecção do mesmo, o pro-
jccto n. 55, da Camtll'<l, marcando as divisas entro os districtos de Santa Rita c Con'ceição 
'de Ibitipoca, dos municipios do Barbacena c Lima Duarte ; e communicando ter sido re-
jeitado em primeira discussrro o projecto n. 18, da Camara, do 189:~, lhmquoando ao tran-
sito o porto do llarrcirinho. . 

Da mesma data, communicando ter o oxm.o sr. dr. Presidente do Congresso resolvido 
a convocai-o para dia lU de agosto, para o fim determinado no art. 38 § 2.0 da Consti-
tuição, visto ter sido devolvida pelo exm. sr. dr. Presidente do Estado a proposir,,ão de 
lei n. 2,1 sobro legitimação de terras, acompanhada das razões pelas quaos negou s:tncçflo 
ú mesma. 

Do 17, communicando ter subido á sancção, sob n. 70, o projecto n. 3:~, da Camara, de 
1805, subvencionando com a quantia do 5:0008, o Lycoo do Tltcophilo Ottoni. 
- Do l9, romottendo a proposição do lei n. 82, da Camara, do corrente anno, anctori-

zando o govemo do Estauo a contractar t:ma estrad~ de forro do Bom Retiro á Barra Longa. 
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De 20, communica ndo que subir:11n á sancção, sob ns. 77 e 78, as proposições de lei ns. 
63 dd 1890, e 22 de 1895 ambas da Camara, sendo a primeira sobre licença ao juiz de di 
reito da comarca de Caethé e a segunda concedendo subvenção ao Instituto Municipal do 
Fructal. ' 

De egual data, communicando ter sido rejeita~o em primeira discussão o projccto n. 
44, da Camara, tornando extensiva a um estabelecunento de instrucção, dirigido pelos Sa-
lesianos, na cidade do Tiradentes, o auxilio ~o § 2 · do art. 1. · da lei n. 43. 

De 22.scientificando r Je o oxm. sr. dr. Presrdente do Congresso resolveu convocai-o para 
o dia 24 de agosto, alim .. e ser apresentado o parecer elab~rado pe_la_ commi~são especial 
sobre o veto do exm. sr. dr. Presidente do E~~ado,_ OJ?posto tt proposrçuo de _ler :1. ~4., que 
trata da legitimação de terras, parecer. e~te .Jtt emrttr.do, seg;xndo commumcaçuo fOI ta ao 
Senado pelo relator da referida commrssa?, _o sr. so11:ador Jo,w Hor~a. , . _ 

Da mesma data, remettcndo a propo~rçao~~le lor. n. 83 do Sep,tdo.' sobre elev,tç~o do-
capital garantido pelo art. 2.· n. 2, <la ler n._ u~ tle G_Julllo de 1803, p,tra a construcçao ua 
estrada de forro de Theophilo ottoni .a.s. Joao Baptista. . _ . _ . 

!)e 24. communicando ter sido rejeltad~ ?lll ~ogunda d.lSCUSSaO a propOSJÇHO .u~ lo! n. 
67 vinda· da camara a qual annulla o pr'lVrlegto concedrdo pela camara mumCJpal ue 
Uberab:t ao cidadão joaquim Velloso d~ ~{ezend~: . 

De 26 communicando que a propç>srçao n. Gu,~da Camara, que ueclara nullos os §§ 2.· 
e 3 .. do a~·t. 1.· da lei n. ü, de 11 ~lo JUl!J~ do 189o, promulgauos pela camara municipal 
do Alvinopolis subio nesta uata, a sancçao sob n. 79. , 

De errual d~ta, d~volYondo, acor?panltaua de om.er_Hlas, a proposiçflo do lei n. Gl, da 
Camara "sobro JixaçãO ua força pubhca par-a O cxercrcto de 1807. 

De <J9 devolvendo, acomp:mhaua l1c omenuas, a proposição de lei n. 73, da Camara sobro-
auxilio -a~ colleo-io de Mar d'Hespanha. ' 

Do egual d~ta, ~o!nmunicando cp10 a proposição de !oi n. 76, do Senado, c1uo annulla 0 
acto da camarn mumc1pal tle A.bre Campo2 que tl_eu,posse ~o cargo de agente executivo ao 
cidadão Antonino de Abreu o Srl~a Brandao, subto a saneçao, sob n. 80 i o communicando 
egualmonte que su h irão à ~an~r;ao so.b, ~la. 81 e. 8:2, as proposiçOe~,. rla Camara, do ns. GG 0 68, a primeira sobre organrsaçao ua 1_or_ça pub!tca para .o exorcrcto tle 1897 0 a segunda 
auctorizanclo 0 governo a mandar er1grr, na c1uade do l\lmas, uma os tatua ao general Go-
mos Carneiro. . _ . 

Da mo:>ma unta, reu~ettenuo, sob .n: 8'1, a proposrçao uo lo r do Senado quo garante ju 
ros á 1ottras hypothecarms, para aux1liar a lavoura. · 

. Do ogual da~a, .uevolvondo a••ompa~hado de omel}~:ts ~ proje~to u. GO, ua Camara, so-
bre ensino profisswnal no Estado i n. u8, sobro m~drflcaçoos no Gymnasio Mineiro, e tinal-
monte r1. 74 com uma omonua a qual trata de crerl1tos suplementares. 

Do 31, communicando t.or subido i sancção, so~ n. 83, a pr:oposiç~o do lei, ua camara, n. 
48, sobre augmen.t~ ~lo. caprta~ o!n que devo reealm a garantra uo Juros da E. do Ferro 
da Barra do Jeqmttba as proxmudados do Bagre, contractada co n o cidadão Adolino Car-
doso Ferr:io Castello Branco. . . 

Do I do setembro, cor'municanuo ter sr~o rflJOitaua, em segunua uisoussão, a propt: 
sição do lei n. 72, da Camara, concedendo licença para exploração da mica. 

De 2 devolvendo acompanhada do uma emenda. a 1-'. oposição do lei n. 70, da Ca-
mara qt{e modifica o' traçado da Estraua de Ferro uo Juiz de Fom ú Jacutinga. 

· Do 0 rtual data remettendo a proposiçfoo uo lei n. 85, do Senado, auctorisando o go-
verno a ~nandar 'indemnisar á viuva do dr. Carlos Ferreira Alvos, os serviços medicos 
pelo mesmo prestados ao Estauo.. . _ 

Do 5, communicand? ql!e subrr~m tt sanc.çt~o, ~ob ns. 8:1 o 85 as proposições uo lei ns. 
54 e 71 da Camara, a prnn01ra rolatrva ao prtvrlegw do uma estrada de forro ua Contrai à 
Usina uo Gandarolla e a segunda concedendo prorogação do prazo para a ontrorra ao tra-
fego do ramal c!o Pitanguy, ~ remottendo a proposi{}ão _do loi n. 86, auctorisafido 0 go-
verno a contralnr um omprostnno externo uo sessenta e cmco milhões do francos. 

De egual data, uevoivendo_, acompanhada de emonr.las,. a proposição uo lei n. 77 ua 
Camara, orçando a receita o fixando a desposa para o exor'Cicio de 1807. ' 

De ~. devolvendo, acompt~nhalla .rlo emo~uas, a J?roposição n. 7ü, do Sonado, eluvanuo 
os vencnnçn.tos do thesour01ro o Jiol d1t Secretarta das Finanças visto terem sido as 
mesmas roJertatlas pelo Senado. ' 

Da mesm.a d~lüt, devolvendo, acompanhados do emendas. os projcctos ns. G9 0 f>O da 
Camar:a, o pr·rmerro sobre a estrada de torTo d~ Saúdo a S. Domingos uo Prata 0 0 segu'nuo 
s~hre mnovac;ão do contracto com a Companl11a B. do Ferro do Porto Novo do Cunha ao 
Rro Pardo. < ' 

J?e. a,_ uovolvenuo, acompanhado do uma emenua1 o projecto n. 49, da Camara, sobre 
JlrolnbiÇao de concessão e venda do loterias no Estado. ' 
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De egual data, com:nunicando _ter sid? rojeit::_do o _projecto n. 89, da. Cam~ra, sobre 
trans1'erencia e conversao tl? cadeiras de mstr-ucç~·o pr1mar·ia ; e que sub1ram a Eaucção 
sob ns. 86, 87 e 88 as _propos!ções de lei ns. 87, 83 e 76, a primeira sobre a creação de dou; 
gymna8ios, um em D1amantma o outro em Pouso Alegre · a segunda declarando nullos 
actos px·atíc:.dos pela camnra municipal do Turvo, pelos ~1uaes deu possé a voreatlores 
para o triennio de 1895 a 1897 e fina l.rnente o terceiro, mantendo as duas cadeiras de in-
strucção primaria na colonia de Itambacury • 

. D<t n~esma data, dtJvolvendo, novamente, o projecto n. 77, da Camara, orçando a rí 
celta e üxando a desposa do Estudo para 1807, acompanhado drs omendDs oiTt>rocidas ao 
mesmo pelo Senado, por ter esta Camura confirmado por unanunidade de votos todas as 
emendas que forão rejeitadas pela Camara. . 

De egual data, devolvendo, acompanhado do emendas, o pro.Jecto n. 79, ela Camara, 
que auctoriza o gove!'llo a aux1liar pela verba - Obras Publicas - a Academia do Com-
morcio em Juiz de Fora. 

De 10, communicnndo quo o projecto n. 86, da Camara, wbre innovação do. contracto 
celelll'mlo cr,m a Companhia «Oeste de l\lina~», tomando extensiva a garantia de juros do 
trecho do S. Fmncisco à Dana do Paraopoba, foi rejeitado em segunda discmsão. 

Do cgual dal;a, devolvendo, acompanhados de 'emendas, os projoctos ns. 78 e FO, da 
Camar·a, o primeiro iserüando do pagamento de juros os oxactores publicas ate 1895 e o 
~egurülo ~obro saneamento da zona da matta. 

De eJunl data, devolvendo, acompanhado Lle emendas, o projocto n. 75, da Cnmara, so-
bro conversões o transl'enencias do cadeilas de instrucçflo primaria. 

Da mo~ma data, devolvendo, novamente, o projecto n. GO, da Camara, sobre ensino 
proíissiorml, acompanhado d11s emendas ao mouno o1l'erecidas, por terem sido contlnnadas 
pelo Senado, com oxcepção da de n. 14, que foi rejeitada. 

Do li, comrnunicando tor sido rejeitado, em segunda discussão, o projecto n. 95, da· 
Camara, transferindo o Instituto Agronomico de lhtbira para as proximidades da nova 
capital. . 

Do ogua1 data, commtmicando que, tendo sido tomado oin consideração o o1Iicio da Ca-
mara em l[UO esta J)Cde a nomeação do uma commissão, que com a da Camara de pare-
cer accl·ca do lH'oJccto de codigo civil oJ.'erecido pela Faculdade Livre de Direito ao Con-
gresso, for:.ío nomeados para ülzorem par·te da mesma os srs. Senadores Joaquim Alvares, 
Antonio Mar·tins o Frederico Augusto. 

Da mesma data, devolvendo, acompanhado do emendas, o projecto n. ,11, da Camara, 
que trata da cre;lção tle cadeiras nocturnas, transforoncias o conversões do outras. 

Do 12, comrnunic .. ntlo ter LUhido à sancção, sob n. 90, a proposição do lei n. 7() do Se-
nado, sobro nu'l'mento do vencimentos ao tbesouroiro o tiol da Sec•~otaria das Finanças. 

De ogual data, devolvendo, acompanhado do milondas, o projocto n. 84, da Camara, 
~obre oloi<;ões municipaos . 

• Do oguu.l data, co.t1lnunicando tor subido á sancç:to, sob n. 89, o projecto u. 81, da Ca-
mara, auctorisando o govemo a innovar o contracto celebrado para a construcção da E. de 
Forro de Joào Gomos à Piran;sa. , · 

D~ mesma data, scientiílcando que o projocto n. 88, da Camara, innovando o contracto 
com a E.1trada de Forro Musambinho, ntí.o tendo soi'!rido alieração alguma no Senado, su-
bio á sancção com o n. DI. 

Da me:.:ma da~a, devolvendo, acompanhados de omcndas. os llrojcctos ns. G9 e 35, da 
Camara, o yrJmo1ro so!we a éstrada de ferro da Saudc a S. Domingos do Prata e o segundo 
croando cmxas oconom1~.ts no Estado, por ter o Senado confirmado, por unanimidade de 
votos, as emendas relatiVas ao primeiro o por dois terços as relativas no segundo. 

Do 14, devolvendo, novamente, com emendas, a proposição de lei n. 70, da Camara, 
por ter o Senado confirmado, por dous terços de votos, as emendas ns. 2, 3 o 5 e re,jei- . 
~ado a de n. 4. 

Da mesma data, devolvendo, acompanhada ua emenda unica approvoda pelo Senado, a· 
proposição de loi 11. 98, da Camara. concedendo licença ao tenente da Drigada Policial, Al-
berto Drandito Viriato Cat.lio, e ao juiz do direito da comarca de Catnguazos. . 

Do 15, communicando quo subiram à sancção, sob ns. 92 o 93, as proposições de le1 
ns. 78 e IH, da C:unam, a primoim sobre isenção do pagamento do juros aos exactoros até 
1895 e a segunda sobre innovação do contrn.cto com o dr. José AlexanLh'e do Moura Costa 
pura a co11 strucção da Estrada. de Forro do· Barroso ao Pomba. 

Do IG, declar:tndo quo, não so achando na cidade o oxm. sr. dr. Presidonto do Con-
gresso, cabe M Sl'. Presidente da Camara presidir à sessão do oncorrameuto do mesmo Con-
gresso. 

Do egual data, communicando quo as proposições ns. 84, 91, 97 o 101, d<t Camara, e 
99, 9ü o 81, do Senado, a primeira sobro oloiçõos municipaos, a segunda relevando das 



dividas os colonos de diversos nucleos, a terceira sobre tà!'a do fumo e toucinho, a 
quarta abrindo creditos supplementares ao governo ; a quinh sobre a variante para a 
Viçosa, a sexta sobre auxilio ao hospital de Passos e, fi!Hllmento, a sotima concedendo 
licença a funccionarios de JUStiça, subiram á sancção, sob ns. 94, \J5, OG, 97, 98, 9'J e 100, 
:!!.endo que a de n. 7 suhio somente na parte relativa aos funccionarios de justiça. 

J)irig·i(i.os ao S•·· «lr. Scct•ctaJ.•io tlas :n.•'inunças 

De (i de fevereiro, solicitando pagamento .ao cidadã? Fntnuisco Affonso Pa~nhas, l~e 
eonl'ormidade com 0 contracto.de U de l'cvcrcn·o de l8D2, c pot• contu, do credtto ~onst
gn do no n. IV do § l." llO art. 2. 0 d~ lei :1. 147, de 2:1 de llllho de 18!15, da .q~umtm de 
~oo.:ooo, de aluguel da casa ,em CJllO tun~elOU:.I, nctualmcntc, a canHn·a mumctpal desta 
cidade, referente ao mcz de .Jane!ro pro~nno 1m do. 

IDe 4 de mal'ço, fazc_ndo Hlcnttco pedido. 
Idontico do 8 do abrt~. 
Identico de 5 de m:.uo. 
dontico do 2 do julho. 

ldentico de 27 do agosto. 
1 dentico de lô do outubro. 
De 2 de ,junho, solicitando a entrega da quantia do 1:~00$000 ao dü·octor desta secreta-

ria, por conta da v~rha do art. 2. 0 § L" n. IV da loi n. H7, do 28 de julho de l8\J5, para 
pa"amento do expcdwnto. 

" Do 20, solicitando informações, para serem pl'csontos á connnissão de Finanças, a 
rospeHo da proposição c reprcsentaçã.o i'ranquoando o porto do Barreirinho e sollre o acto 
que declarou franca a passa<~em na ponte do Rio <las Velhas, no üistricto do S. Sclmstirto 
da Ponte Nova, comarca da Bagagem. 

Do O do julho, remettenllo, em original, um requerimento om quo o thcsourcit·o da 
Secretaria das Financ;as podo augmcnto om sons vencimentos, c pedindo infonuac;ões a 
respeito do mesmo, afim de sorom presentes á commissão de requerimentos de partes. 

De 15, solicitando o pagamento da quantia do sois contos de reis ao cidadão Salo-
mão Bonapartc de Almeida yasc.oncellos, contr::.ctantc do apnnhamonto do~ debates do 
Senado correspondente ao prtmotro mez de scssuo, por conta da verlm consi"nada 110 art 
2.•, § r'. o n. VUI, da lei ~·. 147, do 28 de julho do 18\JG. . " ' 

De 12 do agosto, soliCitando o pagamento de cgual quantia ao mesmo cidadão, corre-
spondente ao segundo mcz de sessão. 

IJe 12 do setembro, fazendo idcntico pedido, corrcspon~cntc ao terceiro mcz do sessão. 
Do 21 de sotcm hro, solicitando o pagamento da quantm de 1 :200,~000 ao rci'orido cida-

dão, corrcsp~ndente ao período ~e 12 a 17 de setembro. . . . 
Do 17 llc JUlho, rcmcttcndo a tolha p~n·a pagam~nto do sn~s1d10 o ?Judn, do custo, parn. 

vinda o volta, aos sr·s. sonu,doros, no primou·o mcz de scssao, nn. unpol'tancia do ..... 
26:870$800. 

De 17 do agosto, fazendo ,ogual remessa, correspondente ao segundo moz do sessão, na 
importancía do ~5:744~000. . . _ 

Do 31 soliCitando as scgumtes mformaçocs : 
Qual ~t importancia l~Os adiantam9ntos feitos pelo thcsour_o rla antiga província do 1\Ii-

nas aos empregados pubhcos para so mscrove,·am no monto-pw dos servidores do Estado ? 
Qual o saldo proveniente llossa verba em poder dos rosponsavois 'I 
IJe 8 de setembro, solicitando a entrega, a\F dircctor .dos ta soci·ctaria, rl<t quantia de .. 

:!4:2$040, por conta da verba do art. 2.o § !.<> n. IV da l01 n. 1<17, de ~2:1 do julho de l8D:J 
para pagamento elo expediente da mesmtt socrotaria. · ' 

Do 17, rcmcttcndo a folha pam pagamento do snhflitlio aos RI'S. senadores correspon-
dente ao tet·coii'O moz l~O sossrro, na importancia do :25:f-lf>03000. ' · 

. ?c cgual ,:lata, ye~lmdo. ~na;;~<tl: pu~ ar ao su h~:~(t•oct?t' dcstn sc:rctal'ia, l~Ol' conta da. 
v oi b,t do n. 4. do § 1 .. do_ ,,1 t.. ~·. da le1 n. 147 do ,?,,, do .Julho de l8Du, a l[ltantut do :loo~ooo 
Jlolo tt•aballw du, publlcaçuo clmr1a do resumo elas sessões do Senado, no corrento unn~. 

IJc 1.4 do junho, lova!H~o ao conhcoimcnto do oxm. sr. rli'. Pl'csidcnte do Estado não 
haver mnda numero su!IlCIOntc de congressistas para n install:wilo do Con"rcsso a H> do 
cononto. • ,., 
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Do 15 ft,zonuo iuontica communicaçuo. 
Do w' fazonuo a mesma communicaç:to. 
Do n: ;;~icn~í1lcanuo quo, tcnuo sido verificado m~mcro legal do sonadol'es, está dcsi-

"11lttlo osso u1a, a uma hora da tardo, para tor logar a mstallação da segunda sessD.o ordina-
~ia d~t. sogumht legislatura do Congt·osso l\linoiro e respectiva loitur·a da mensagem prc-
sidencml. 

Do 10, communicando <i uo, em sessão desse dia, do Senado, foram eleitos os st'S. drs:. 
Francisco Silviano do Almeida Branuão - pt'esidentc ; Antonio I'riartins Feneira da Silva. 
- vico-prcsitlento i Neccsio .Josó Tavares, 1.0 secretario i Joaquim Antonio Dutrtt ·- ~2." se-
cretario ; Supplcntc do l. o secretario- Franeisco de Paula ltoclltt Lagott; supplento do 
2. 0 secretario, .João Gomos ltclJóllo Horta. 

Do :w, communicando tel'clll sido eleitos para, por parte do Senado, completm'cm a. 
commissiío oxaminadont <lo que tratam o,; §~Lo c 2.0 do art. 21 da lei ll. 18, do :w do no-
vembro do 18ül, os dr::;. Ilcm·hpte de 1Iagalilfws Sallcs- cxtcmiuador, o llot·nanlino Au-
gusto do Lima - supplontc. 

Do :~n de ago,;to, romcttcndo as leh; c rci>olw;Gcs tla ctun:.u·a tlc Alvinor)olis c.tuo servi-
ram :lo base it proposii;iío cnviad:t à sanc<,'i"tü :loh n. 70. . 

De 15 do setembro, communicando que, pam o llm do cumprir-se o art. 57 n. 13 tht 
constituição estadual, em sessiio desse dia, !'oi lido um o1licio do cxm. sr·. tlr. Camilio 
l\Iuritt Fcl'l'cim tia Fonseca, dirigido ao pt'csidcnto do Senado, rcnuncittnllo o cargo do sena-
dor por' este Estauo, existindo por c~to motivo uma vaga a prooncllcr·-se no:-;ta Cmnm·a. 

Do ogual data, solioitanllo inl'm'mações, pal':t serem }H'escntcs à commis~üo do instru-
cçuo publica, a respeito tia escola Francisea Botelho, cxi:;tento no n.unicipio do l'itanguy. 

DrJ IG, comm1micando r1uo no dia 17 terá legar' á uma 11om da tardo o cncet't'amento 
das sessões do Congresso. 

Do 17, enviando, do conformi<ladc com a tlolibcr'<L<iílO do Senado, p:n·a sorcm tomauos 
na devida consiclomçilo, os papeis em q nc a pl'oi'e:>wra dn. ei<lnc!c do Serro, <l. Christina 
Amelia. do Qucirog:1, solicitn um anno r.lo licença com metade do~J veneimcntos, para tr;~;
tar de saudo. 

Do 21l do ,junho, solicitamlo as seguintes inl'ormaçfic::J : 
« AiJHla vigora o contracto celchrarlo com a Emproza ViaçD.o para navegação do 

Pnracatú 1 
A empresa apresentou o or~~amcnto dos melhoramentos a oxecutae ? 
~i avrcscntou, em quanto monta o orçamento»? 
De 18 do agosto, solicitando inl'ormar;ões acorcct Lb tmnsl'ct'oncia do Instituto Agrono- . 

mico, hom como a rcpr'csentcwrto, om original, da camm'a municipal Llc ltahira, dirigida 
ao Senado. 

no 17 do aln·il, no ~r. commmHhvlrn' Jose Pedro Xnvict• da V oi "a, envianllo-lho, pam o 
,\rehi v o l'uhlico í\linoit·o, duas eollcr~r,õcs rios an11ncs, relatorio o ;ynoppo dos trar.~nlhos do 
Scnarlo, dos annos do 18\Jl n. 18\1:), o bom :Lssim clois cxcmplnl'cs do rcgimenlo iutomo do , 
mesmo Senado. 

!lo ~o do jnnlto, ao st'. t!r. IIomiquo Salles, communicando-lhc tot• sido eleito examina-
dor parn a commissiío examinadora de quo tr·atnm os s§ ].o c 2.o do art. :~1 da lei n. 18 
Llc ~O do novembro do 18ül. 

lla mc~ma Llata, ao dr. Bct·nnnlino Augusto do Lima, eommmticanuo-lho sua eloi~ão 
pam ÚIZnt' parto üa eomrnissiío, como supplcntc do oxaminadoJ', de llllü tratam os §§ l. · e 
~. · do art. :~I Lln lei n. IH de ~W do uovomln·o do 1801. 

Do cgual data, ao sr. rlosomharga.dor pl'CRidontc elo Tt·ilmual Lia Itolação, conununi-
camlo-lhc rtuc, lt:t elcir;ão a quo so procedeu nesta Camara pnra advogado:-> quo tóm de 
complot:u· a eommissi\o examinadora do que tratam os §§ I.· c~.· do art. :~1 da lei n. Ia 
do 20 de novembro do 18~)], foram eleitos os srs. drs. Ilcnri<tnc Sales-examinador-e ller-
ll<Wdino ,\ugusto do l.ima-snpplcntc. 
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De 1 do julho, ao exm. sr. desembargador Frederico Augusto Alvares da Sil \'a, com-
municando-lhe ter sido deferido o requerimento em quo s. exc. solicita do Senado licença 
para não comparecer á actual sessão, lamentando o mesmo Senado ver-so privado por 
semelhante motivo, das luzes da competencia do tão distincto membro desta cor-
poração. 

De 3, ao sr. ur. dezombargatlor Presidente da Relação, communicantlo-lho terem sido re-
conhecidos e proclamados Senadores uo Estatlo uo Minas Goraos os srs. dr. Joaquim Jose 
Alvares dos Santos Silv<t o Manoel Teixeira da Cosüt. 

De 12 do n,cro5to ao exm. sr. ur. Josino de Paula Urito, communicando ás. oxc, quo a 
mesa do SenaJ'o, a 'que foi presente a commu_nicação do i'<t~lecimento do' sl!-a di~na ospo>a, 
interpretando os sentimentos dessa corporaça~, vem, pr:olundamento sentmdo tao luctuoso 
acontecimento, <lai'-lhe as sentidas contlolencms por' Jacto quo ueplora, acompanhando-o c 

om suas justas magoas. . . 
De 22, ao exm. sr. ur. Francrsco de Paula l~ocha. Lagoa1 aprosontanuo a s .. ex.• os 

pesamos pelo rallecimonto uo sr. commoiHlauor I• ra~Ictsco Te1xen'a Amaral, ~eu lllgno so-
gro, e desanojantlo'o, om nome uo exm. Sl'. tlr. Presidente do Senauo, pol' este lamentavol 
facto. · . 1 11 í' .1 t De 17 ao mesmo oxm. sr., commumcant o- 10 que, na ormu uo ar . 22 do reg. interno 
do Scnad~, Jica s. exc. encarregado do expediente ua rcspectivu secretaria. 

Do 14 do junho, communicanuo não haver ainua nu.ncro legal do Deputados para a 
installação do Congresso. 

De IG, communicando já ter verificado numcr'o legal de Doputauos para a installação 
do Congresso. · . 

De .:o de julho de l8D5, enviando, sob n. 43, um projocto isentando do pagamento de 
impostos as aguas mineraes do diversas localidades do Estatlo. 

po 19 de junho t!_o l8DG,, con!-municando quo fo~'am reeleitos os membros da mesa que 
servuam no 1" scssao ordmarm da presente legislatura do Congresso Mineiro Hcando 
como supplentos tlos secretaries, om primeiro log~tr, o ur. Jose .Monteiro Ribeiro .J~mqueira 
e em 2.0 ó capitão Desidcrio Ferreira de Mello. 

Do. 25, communica~do ter a.quella corporação eleito os srs. drs. Francisco Luiz da Veiga 
e Carmllo Augusto Marra do Dntto para 1nzercm parte da commissão examinadora do que 
trata o art. 21 da lei n. 18 de 20 do novembro de l8Dl, aquclle como cxalllinador o osto 
como supplontc. · 

Do 26, enviando, sob n. 44, uma proposição do lei tornanuo extensivo a um estabele-
cimento do instrucção dirigido pelos padres salcsianos na cidade do Tiradentes, o a~xilio 
consignauo no § 2.· do art. l. · da lei n. 4:3, o autorizando o governo a dar aos Sales I anos 
para um instituto profissional um proprio estadual existente em Barbacena. 

De 20, propondo, em virtuue uc n;pprovação uo um roquorimo!rto do sr. deputado !nve-
nal Ponna, a nomeação do uma comrmssão mixta, composta de sots membros, para o ftm do 
apresentar um pro,iocto motlificativo da lei n. 105 do_2•1 do julho de l8D4, o comm.unicando já 
terem sido nomeados, por parto daquella corporaçao, os srs. Deputados Dclfun l\Iorcira 
Carneiro do Rezonuc e .Juvenal Pcnna. ' 

Do :lO, communicrmdo ter sido r~jcitado o projccto n. 'H, do Sonauo, <lue'autoriza o 
governo a conferir promios aos juizes do diroito. 

pe;!, de julho, enviando, sob n. 45, um projocto crcn,ndo c;tdeims do instrucçl\o pri-
maria. 

Do G, enviando ?gn.àlmonte, sob n. '1G, um projccto isentando de impostos as machinas 
importadas p~ra o labrwo do producto.s lacteos, sabão, velas o J'ormiciua. 

Do 8, cnvwndo, sob n: 47, um proJecto concedendo um anuo de licença ao descmhar. 
gador Amado: Alvos da Silva. . . 

De 9, cnvrando, sob _n. 48, um pro.Jecto dotermmando a O'arn,nti:t de juros concedida 
pela lei n. 75, do ~9 de .Julho do l8D3, à E. do Fono da Barm "do ,Jo<juitibà'. , 

De 8, commurucando quo. aquclla corporaçao approvou uma indicação llo sr. uoputado 
"Wenceslau Braz ,rara so convidar o Senado p<U'<t a nomoaçiio do nmu commissrro mixta 
para o fim ospoctal de estudar o Tll'Opor os meios mais convenientes de i'azor-so o cmvres-
tirno á lavouru do Estado. · 

De ~' propondo, em v~rt~dc ~lo l'CllUCrimcnto do sr. deputado Mondes Pimentel, a 
nomeaçao de uma commrssao mixüt composta de seis mcm bros para o Jim de olahorar 
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um pr~jecto concer.nente. a emprestimos a hw?ura do Estado, o communicando que, por 
parte daquella Cam~ra, !oram nomcatl~s para _fazerem parto da referida conunissão os srs. • 
deputauos l\fon~os Pnnentel, Augusto ~Clementmo ? Juvenal ~>enna. 

De 10, onvwnuo solJ ns .. 4ü, 50 e :.>1, tre:> pl'O,Joctos, o I.· tratando d<t pl'ohibi<;ão de 
conces~ão e v_enuas d~ lotenas a que se refere o art. 107 ua constitui<;ão uo Estauo; 0 2. · 
auctorizanuo mnovaçao do contl'acto celebrado eom a companhia E. F. do Porto Novo do 
cunh<: ao Rio ~'al'do, e o i3. · concedendo privilegio para a construc<;ão de uma via-ferroa 
que hguc as c1~ados do Leopoldina c S. Jorro Ncpomuceno; e devolvendo acompanhado de 
emendas, o pro.Jocto 11. 57, <lo Senado, sobre a crea<;ilo de nucleos coloniacs. 

Do egual data, enviando, pol' copia, a mensagem presidencial lida por occasião da 
installação da actual sessão do Congresso. 

Do 13, communicando ter sido remcttido a sancção, sob n. 21, visto não ter soffrido 
alterações, o projecto n. 67, do Senado, autorizando innovação do contracto celebrado com 
a companhia E. F. Muzmnbinho. 

· De 16, enviando, sob n. 52, um projocto concedendo licença aos tabellirrcs das co-
marcàS de Patrocínio o Sabará. 

De 17, on vinndo, ::oh 11. 5il, um projccto autorizando o governo a conceder privilegio 
a Fr·aucisco Gon~'al\'cs l\odl'iguos Lima o outros para cxtrac<;ão de oleo do divcnms semen-
tes nos municípios do Sabará, Caetltó c Santlt Lu:.~ia uo Rio das Velhas. 

De 2:~, enviando so!J ns. 5-l, 55, o 5G, trcs pl'O,Jectos : o 1.· tr<ttantlo da consLrucção da 
Estrada do For·r·o <lo Gandarclla; o 2. · <.liscr·írninando as di visas entre os districtos de Sctnta 
IUta c Conceição de Ibitipoca, do município de Barbacena, e o :L· autorizanuo o governo 
a fazer opllra<;ões do cJ'otlito para occor·r•oJ' às despesas com os estudos c con.>tnwçõos de 
diversas cstrn.das de fcl'l'o, c communicamlo tor sido remettir.lo á sancç1ío, sob n. 2;2., o pro-
jacto iniciado naquella Camara, sob n. 16, autorizando o governo a reorganizal' <t Secreta-
ria da Ag!'icultura. 

De 23, cornmunicando ter· sido rejeitado poe aquella corporação o tn•ojeeto n. 70, do 
Senado, creando um logav. de continuo na .Junta CommerciaL c elevando os vencimentos 
dos respectivos empregados . 

. Do cgun.l data, enviando uma copia authentica do rnojccto n. 28, de 1895, alterando 
as leis ns. 41 o 77. 

• Do 28, enviando, sob ns. 57 o 58, dois projoctos, aquellc concedendo aos juizos de di-
reito, ,juizes substitutos c aos promotores de justiça 50 ·f. do liquido das custas anecada-
das pelo Estado, que lhos forem contadas nos processos civeis e administnttivos, e este 
tratando do matricula no Internato do Gymuasio Mineiro. 

Do 2ü, enviando, sob ns. ns. 5ü o 60, dous projcctos, aquolle concedendo um anno do 
licença ao amanuenso da Secretaria do Interior, Pcdr·o Soares, c este estabelecendo o en-
sino profissional no E:>tauo o devolvendo, acompanhado do uma emenda, o proiecto n. 69, 
do Senado, elevando os vencimentos do ollicin.l de gabinete da presidcncia. 

De :Jo, conununicando ter subido á sancção, :>oh n. 2:3, o projecto n. 71, do Senado 
elevando os vencimentos dos empregados do Tribunal da Rolitçfw. ' 

Do '1 de agosto, onviantlo, sob ns. 61, 62, fi~l, G4 e G5, cinco projectos, o primeiro li-
xando a força publica do Estado para o cxorcicio do l8ü7, o segundo auctoriz:tndo o go-
verno a dospollllor a quantia de 20:000SOOO para melhorar a lJihliothoca do Tl'ibunal da 
Relação, o torceiro concedendo um anno de licença ao juiz de direito de Caethe, o quarto 
declarando applicavois aos oscrivucs do Estado as disposições da lei n. 130, de 17 de ,julho 
de 1805 o o quinto annullando <lisposiçõcs <lo leis promulgadas pela CttnllU'a Municipal de 
Alvinopolis. 

De 5, devolvendo o p1·ojocto n. 27, da Camara, de l8üS, alterando a organisação da Se-
Cl'Otaria d~t _Policia, acom~anhüdo do emendas, visto tel'om sido approvadas a:> de ns. G, 
8 o ü e re.JCitadas as domms. 

Do cgual data, commnnican<lo que, tendo sido rejeitada llOl' aquella Canmr<t a emenda 
unica oifcrecida pelo Senado it proposi<;ão n. 21:i, do l8ü4, sobre legitimaçllo de terras, 
foi a mesma rcmettida á sancc;üo, sob n. 24. 

Do G, enviando, sob n. GG, um prqjocto moditicando a lei n. 112, de 2:1 de julho do 
1894, quo trata d;t organisação da forç<t policial c communicando que, tendo aquclla Cama-
ra se conformado com a decisão do Senado sobre a p1·oposição n. 36, de l8D3, relativa <t 
dcsobstruc<;ão do rio Paracatú, foi a mesma rcmettida à snncção sob n. 25. 

Do 8, enviando, soh ns. G7 o 68, dois projectos, o primcil·o annullantlo um privilegio 
concedido pela Camnra Municipal do Ul>oralm a .Joaquim Volloso de Rezende, o o segundo 

- auctorizando o governo a despender a tpmntia nocossaria para mandae origil', na praçn 
principal dn cidade de l\Iinns, uma cstatua ao general Carneiro, e communicando ter sido 
rcmottitlo á sancçüo, sob n. :!6, o pi'Ojocto n. 72, do Senado, regulando o preenchimento de 
vagas no Senado. ' 

s. ::i.-:l 
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De lO, onviantlo os tlocumentos quo serviram do base ao pr<{iecto n. 50, auctorizando 
o governo a conceder licença ao amanuense da Secretaria do Interior, Pedro Soares, os 
quaes vão ser annoxos ao referido projocto, quo so acha sohro a mesa para entrar na ordem 

.dos trabalhos. 
De egual data, enviando, sob ns. GO, 70, 7l, 72 e 7:l, cinco prQjectos, o primeiro ;au-

ctorizando o governo a conceder privilegio para _a conc;trucção de uma estrada .de ferro da 
Saúde a S. Domingos do !'rata, o segundo auotor1zamlo o Presidente do Estado a modificar 
o traçado da E. F. do Juiz do Fór<t á Jacutinga, o terceiro auctorizando o governo a }Jroro-
gar por oito mozcs o prazo concedido ú Compa_nhia E. F. Oeste tlo l\Iinas, par.a (•ntrcgur ao 
trafego o ramal de Pitanguy, o quarto auctrH'lzan~lo o govcrJ~o a conceder llconça P<!-r~t a 
exploração da mica nos terrenos dovolutos, e o qumto auctonzando o _govor!!o a subs11hur, 
annualmonte, a Co,mara Municipal do Mt~r do pospanlm co_m a quantw. do <>_:000~000 po,ra 
snstontnçuo do collogio de instrucçilo prnnal'll.t o socuudarm do sexo masculmo na mesma. 
oxisten te. . tl tt· 1 · -· · - 1" l 1 Do 12 .communicando ter SI. o remo H a tt snncça.? a prpposu:a~ n. '"• t ec amndo 
livro do i~npu;;to, pelo prazo de. cmco. a!lnos, a cxp_ortaçao do~ agnas ,mmoraos. 

Do 1:1 communicando ter std.o ro.Joltado o pro,J~cto. n .. 5,J, do Senado, l!UO HHtndant 
permltnoc~r om Om~o Preto o E:.dornato d~ G:r.mnasto _l'lmon·o. . 

Do 14, connnumcan~o to r ~mlo r~motbda a. sancçao, sob 11. 28, n proposJr;ito n. 5G, au-
ctot·izaiHlu o governo a 1azor opertlÇuo de crcd1to ou a empregar os saldos da reccítn para 
occorrcr ás despesas com os estudos e construcções das estradas do feno auctorizadas 
pelas leis n;;. 135, 1:l8,o 130, de 20 .do julho do 1805. 

no 17, onvit:mlo, sob ns. 74, 75 o 7U, trcs projoctos, o primeiro auct01'izando o O'ove1·no 
a abril' um c~·ed.Ito suppl~J,;wut<~r na import~nci11 do 557SG:-!7 à rubric11 do n. 12, ~ 1. · do 
art.::..· da lo1 n. 147,, do ~·'do .Julho do 18D<>, o segundo transferindo o convertendo cadei-
ra;; tio instrucr;ão pl'lllHH'H.t nos _municipius do Diamantina, .Muzambinho, Pedra Branca 
Cltristina é Pouso Alto, c o tercoll'O mantendo as duas cadeiras do instrucção pr;maria 11 ~~ 
Colonia indigontL do ltarn l!acury. 

Do 18, communicando ter :-;ido romottido á :mncção, sob n. 20, 11 proposi<·ão n. 77 do 
senado, auctorizando o govomo a auxiliar a conclusão das obras dos collegiÔs salosit~nos 
existentes na Cachoeira do Campo o. na cidade da Ponto Nova. 

Do l\J, enviando, sob n. 77, um projocto orçando a receita c flxando a desposa do E:-.;-
tado para o oxorcicio do 1HD7. 

De 21 communicando ter sido rejeitado o projocto n. 74, do Senado, Robro a oloO'i-
bilidadc d~s professores. publicas tlo ensino socU!luari~ para os cargos rmmicipncs. "' 

Do egual data, onvmndo, soh n. 78, um pro.Jocto 1sontando do pagamento de juros os 
exactot•es publicos existentes até 180G. ~ . . 

Do 22, enviando ogualmonto, sob ns. tD o 80, nuus dous pro.Joctos, o primeiro :mcto-
riznndo o n·overno a despender pela Vül'ba- Obras l'ulJlic:~s- a ljUanti:t nocosc:aria para 
a conclusão das obms do odi1icio da Academia do Commot'CJO do .Juiz do F<'>m o o ~oguntlo 
h·atando do medidas sobro o saneamonto_da zona dt~ mntta. . 

Do 24 enviando ainda, soh n. Hl, mtus um Jll'O.JOct.o auctOl'JZnndo a innova<;uo tlo con-
tt·acto col~brado com o B:;mc~ Iniciador do l\Iolhoramonto;; pura a con~tl'uc<;ilo !la o;;tmda 
do forro do .João Gomos a Pn·anga. . . . _ , 

De 0 o·ual data, communic~mdo ter stdo I'?lll~ttldo tt sancçao,, soh n. 30, o projocto nu-
mero 5;;, "'estabelecendo as divtsas o:ltl'O os dtstrtcto.s do Santa H.tta o Conceição do lhitipo-
ca dos municípios do Ha1·lmcona o Lmm Duar·to. . 

' Do ~2G, devolvendo, ucompanht\d? do uma omo~1tla, o pro.Jocto n. 7!l, do Senado, decla-
rando nullo o acto da Camnra l\Inmc1pal do .\h1·o Campo quo tlou posso ao citl:ulüo .\nto~ 
nino do .-\breu o SilY'.\ Brandão do carg? do agente executivo. 

Jlo 27, enviando, soh n. 8'2, um Jll'O,JOeto concytlondo :; ~ll~nos tlo JicoiHja ao ( so1·ivão do 
orphiios da eoi~HJ!'On tl~ Pouso, ,;!to, ~ co.mn~~IIll.cnmlo tor s1tlo romettidn á sanr!çlio, soh 
11• :li, a pl'oiJOsH;ao 11. 18, tlo se;H~o, :mln onc.wn,m<lo anunalmonto com a <junntia do vinte 
contos do réis o curso anuoxo n h~cola <lo ~\!mas. 

De ::!fi, oírviam~o\ solJ H .. ~:3, um Jll'qiocto deelarantlo nnllos divor~os actos prntieaclos 
pela Camara lllumclpal tlo l Ul'Vo, tlaHdo posso tt vot·oa<loro:> para 0 trionnio llo IHD3 a 
18\J7. 

:qo 2D, onviu.Htlo, soh 11. 8.1 •. um prqjocto clotorminando n opocha em quo devo sol' feita 
a olcH;ão para os cargo~ mume1p~w:s o con~oHdo ontm,; lli~JlO:>i<;flüS rcl'orontc,; a oloi<-õos. 

De ognal data, onvJanrlo nuus, sob n. R>, um outro JH'o,Jocto anctorizando 0 o·ovor~lO a 
innovar o cc?utt·acto c~lolm~do com a C~mpnnhia Viação FcJ•t•oa Sapucahy olon,~clo 0 oa- · 
pital gm·mlt1do pela lot n. G1, do 24 do .Julho do IRD:J. ' 

Do :li, enviando, sob ~· Hr}, um projocto auctorizando o governo a inuonu• 0 eontl'aeto 
celebrado com a Companlun E. do Fol'l'o 06sto do Minas, tornando oxton:siva a gat·antia de ..,. 
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jUl'os ao capital gasto na construcção do trecho entre a estação de S. Frn.ncisco e a Barra 
do Paraopeba. . . . . 

De e""ual data, commumcando ter stdo remettJda ~l sancção, sob n. 32 a proposiç'lo 
n ül tl~ando a força publica do Estado para o exercicio de 18()7. ' ' 
· r.io 1. • de setembro, enviando uma representação document-tda da Camara Municipal 

uo Curvello, relativa ao auxilio para concluir-se a respectiva canulisação d'artua potavel 
afim de ser tomada na consideraçfí.o que merecer, visto já se acharem a1l"ecta~ ao Senado 
as proposições sobro saneamento o or<;amonto. . 

Dois do oguul data, enviando, soh ns. 87 e 88, dons pyo.Joctos croando gymnasios e 
supprimindo escolas nonnaes, e auctorizando o governo a mnovar o contracto feito com a 
Companhht E. do Forro l\Iuzambinho para a construcção do prolongamento do ramal da 
Campanha ao rio Sapucahy. 

De 2, communicando tor sido romottida á sancção, Ho1J n. :1:1, a proposição n. 73, au-
ctorizando o governo a subvencionar annualmonto o collegio elo l\hu· do Hespanha. 

Do ogual data, enviando, sob n. 8U, um projecto ü·ansf'orindo o couvertendo cadeiras do 
instrucção primaria. · · 

Da mesma data, devolvendo, acomllttnhada de uma emenda, a proposição n. 81, do 
senado, concedendo licença a diversos runccionarios do justiça o á professora. da cida.do do 
Sorro, d. Christina Amalia do Quoiroga. 

De 3, enviando uma representação d:t Camara Municipal do Poços do Caldas,solicitando 
providencias para,mollwrar as condições sanitarias d'aquella localidade, afim de so1·em to-
madas pelo Senado, as pro\"idoncias que julgar acertadas, visto achar-se pondento do sua 
doliheração a proposição que trnt<t do mesmo assumpto. 
, De egual data, communictuldo ter sido conlirmado. por aquolla Camara a decisfio rela-
tiva á proposição n. 27, de 18U5, creando o cargo do delegado auxiliar do chofe do policia 
e ter sido a mesma remettida à sancção, sob n. 34. 

Da mesma data, enviando, sob ns. üO, !H, \l2 c ü3, quatro projectos, o primeiro aucto-
rizando a fundação de chat·qucadas no Estado, o segundo auctorizando o governo a relevar 
os colonos dos nucleos- S .. João d'El-Jtoy, H.odrigo Silva o 1\Iaria Custodia, da divida dos 
mesmos para com o Estado, o terceiro equiparando os vencimentos da professora da os-
cola denominada- Francisca Do tolho aos dos professores das escolas m·banas o o quarto 
auctorizando o governo a garantir juros aos capitaes quo se destinarem ú fundaçfí.o e cus-
teio do colonias agrícolas o pocuarias no Estado, o devolvendo, acompanhado de emendas, 
o projocto n. 79, do Senado, elevando os voncimontos do thosourciro da Secretal'ia das 
Finanças. . 

Do 4, enviando, sob n. \l-1, um pt•ojocto auctorizando o governo a innovar o oontracto 
celebrado para a construcção da E. elo Forro Vicinal do Barroso ao Pomh<i. 

Do 5, communicanclo terem sido romottidas á sancção, sob ns. 35 o 3G, a proposição 
n. 75, do Senado, auctorizando a construcção do uma E. do Forro quo, partindo da Esta-
ção do Pl'ados, yá se entroncar n<t E. de Ferro que liga Dello Horisonto ú Oeste do Minas, 
o tt do n. 7,1 da Camara, auctorizando a abertura do croditos supplementaros ás rubricas 
dos ns. 8 o 12 do§ I.· do art. :~. · da lei n. 147, de 23 de ,julho do 1805. 

Do ognal data, enviando, sob ns. \l5 o DG, dous pro.Jcctos, tl•;msferindo o Instituto 
Agt·onomico do ltabil•a para as proximidades da nova capital, c coneodondo um auxilio 
do 10:000$000 á Sa.nta Casa do Misoricrmlia tla cidade do Passos. 

Do 8, devolY!.mdo a proposição n. GO, sobre a organisação do ensino prolissional no 
Estado, visto terem sido approYadas, das emendas ofl"oroeidas pelo Senado, apenas as de 
ns. 10, 17, lR, lU, 20, 21 o 2:3. 

Do o~ual data, enviando, soh ns D7. o 08, dois projoctos, determinando a tnra quo so 
devo dar para. pagamento do imposto do oxportaç.\lo rofot•ctlto ao toucinho, banha o fumo, 
o concedendo licon<,~t\. ao tenente da lll'igadn. Policial Alberto Brand\lo Viriato Cn.t1'lo o ao 
juiz do direito da Comarca (\o Cataguazos. 

Da mosnm data, eommunicanclo tor sido romettidtt á sa.ncçu.o, sob n. :17, a proposição 
n. 58, quo trata da matricula no Internato do Gymnasio l\Iinciro. 

Do 9, doYolvendo a lll'Oposição n. 77, orçando a receita c fixando a tlospes<t do Estado 
para o exorcicio. de l?D7,, visto tot·om sido rejeitadas, das emendas ofl'orcoidas pelo Senado, 
as do ns. 2, 8, U (prmtcn·a. pal'to), 15 o lG. 

Do egu tl data, communienndo tor sido romottitht ú sancç1to, sob n. 38, n proposição 
n. 70, auct·n·izando o governo a mo( li ficar o tt·açado da E. do Forro do Juiz do Fúm á .Ja-
cutinga. 

Da mosm:1. data, propondo, em virtude (lo indicação do s1·. dep~ltado \Vonecslau Braz, 
a nomeação do uma commissão mixta pal'a o tim de estudar o pro.Jocto do co(\igo do pro-
cesso cl'iminal, o1l'orocido pcht Congrcg;ação tl:t Faculdade Livro do Direito, o propo1· as mo-
dilica<;õcs <lliO jnlp:ar convoniontc:', o commnnicando já tcl'om sido nomeados po1• parto 
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tl'aq\tella Camara, para membros tla referida conunissão, os srs. \Venceslau Draz, Carneiro 
de Rezende, Camillo Soares Filho, Ribeiro .Junquoira e Raul l'enido. 

De lO, devolvendo o projocto n. 70, do Senado, visto ter sido confirmada por aquolla 
corporac;ão a decisão relativa ús emendas pela mesma oJl'crccidas ao referido projocto. 

Do ogual Ílata, devolvendo a proposição n. 3G creando caixas oconomicas, visto terem 
sido rejeitadas as emendas quo á mesma foram oil'erecidas pelo Senado. 

Da mesma data, enviando sob ns. 90 o 100, dous projoetos, auctorizando o governo a 
entrar em aceordo com a co{npaullin. E. de Forro Leopoldintt alim uo ser construída a va-
riante do quo trata a lei n. 1:36, de 20 do .i ulho de 1895, o a contractar com quem molho-
l'OS condições offorocer o prolongamento da E. do Forro de Ilello Horisonte, da cidade do 
ItapccOJ·ica à cidade da Formiga, o dovolvend.o a proposição n. Gü, sobre a E. <lo F•Jrro da 
Saúde as. uomingos do Prata, visto torom sido r~joitadus, das emendas ofl'oroeidas pelo 
Senado, as do ns. 2 e 3. 

De 11 enviando, sob n. 101, um projoe.to abrindo ao governo diversos eroditos supplo-
montaros 'a varias rubricas ~lo orçamento. Vigente. . , 

De ogual data, comn~umcmHlo ter Sido romottJda a suneção, sob u. 3D, a proposição 
n. 8:2 do senado, auctor1z~mdo o governo a contrnetar a eonstruec;ão do um ramal forroo 
que, 'partindo do Bom Retiro J?:t E. do Foryo ESJ!Íl:ito Saato o l\linas, vá à Barra Longa. 

Da mesma data, colmnun.JCando tor Sido l'OJCitado, por aquol!a corporação, o projoeto 
n. 02, do Senado, sobre peculw legal. 

De 12, corn~nunicando ter sido romott!da á saneção, sob n. 40, a proposição n. 80, do 
senado, auctor1~ando o g?vorno a contralur um omprostimo externo atô á somma uo ses-
senta. o cinco nulhõos de !mucos. . 

De ogu.a~ data, coml!\1\nican!!o ter ~itlo rejoita!lo o projecto n. 3:>, do Senado, conce-
dendo aux1ho de 20:0001;::'000 ao Gymnasw do norte t'undaclo em Diamantina. 

Da mesma data, devolvendo a proposic;ão n. 78, isentando do pagamento de juros os 
oxactoros puhlieos existentes atô lH\.lG, visto como, das emendas à mesma oll'orocidas pelo 
senado, foi rejeitada a de n. 2. 

De egnal data, devolvendo a proposição n. 70, sobro auxilio á Acallomia do Commorcio 
do .Juiz do Fôm, visto, das emendas o!l'eroeidas polo Senado, sô tel' sido approvada a do nu-
moro 1. . . .. 

Do !4, devolvendo a propos1~ão ~1. 84. sobro clo~çõos m~uuctpnos, visto terem sido re-
,jeitadas as emendas de ns. 2 ~t lo oJieroctda~ pelo Son:tdo ~t mesma proposição. 

Da mesma data, commmneanJ.o torom s1do rometüdas <t sancção, sob ns. 41 42 0 4:3 as 
proposições ns. 77 e 80 deste an.n? o 41 d? anuo passado, ~rçnndo a roeoita '0 Jixamt'o a 
despeza do Estado par<t o oxorcJCJO do IH.J7 ; . co.ntondo modlllas sobro 0 saneamento da. 
zona da l\Iatta o creando escolas nocturnas em diversas localidades. 

De 15 romnmnicando, OJUalmontc, terem sido romottidas á sancção sob ns 44 45 4G 
' · · 6'0 "0 7~ 49 e 83 · · · ' ' .. ' · ' ' 47 e 48, as proposiçõc,s ns, , ,J , a, ·, <t prun01ra sobro ensino profissional, a se-

gunda sobro a E. do Forro do .Porto N?vo do ~unha ao Rio Pardo, a terceira sobro trans-
fcroncia 0 conversão J.e ?aderras do. mstrucçao primaria a quarta sobro prohibição da 
c(lncessrro o vend.a de loterws, o a qmnta solJI'o a E. do Forro do Thoopltilo Ottoni a s .. João 
Baptista. 

De w, enviando, sob n. 102, um projocto ol'oand.o, transferindo o convortondo cadeiras 
do instrucção primaria. 

OtlHcios do 8r. <-h·. Secr·et~lPiq dn l~ .. ~ricultuna. dh•igidos 
ao l§enado 

Do 4 de julho, ministrand~ iut'ormnç?os solicitadas em rolaçiío {t navognçfío do rio 
Paracatú, eontraetad.a com a E.mproza Vmçrro do Brazil. 

D? 15, onvian~lo, como ?Omplornonto ús informações rcmottillns pelo sr. dr. S'lcrotario 
das Fmança~, copm do o!llci? que, a lO do outubro do 1805, dirigiu á camara dos srs, Do~ 
J>utados, prestar!do ?selarecJJncntos sobre o fr·anl[Ucamonto do passa~rom na ponte do Rio 
das Velhas, em s. Mtguel da Ponto Nova. " 

~)?. 27 do ~~~o~to, pros~m.t;lo as in!'or:ma~?es .sc!lici!,<tdas s?hr~ n, ropt·m~cntação feita pela 
c~m,n,t munic!p,tl do It,tlma contr,t .t tt,mstorencut do lllstrtuto anronomieo dilqUol!a 
c1daue. " 
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Oflicios do sr. dr·. @lecret ario das Finanças dirigi dos 
an §ena.do 

De 7 de j~l~10, prestando as informações solicitadas sobre o pr ojecto franqU<~ando o 
JlOrto do Barremnbo o sobre o acto que declarou tranca a passagem na ponte do Rio das 
\"olhas, no districto de S. Sebastião da Ponte Nova, da comarca da Bngagem. 

De 9, prestando informações favoraveis ao pedido de augmento do vencimentos que 
faz o thesoureiro daquella repartição. 

Do lO de agosto, communicando, em nome do sr. Presidente do Estado, que, em 2<1 do 
1r.oz lindo, foi sanccionnda o convertida em lei, que tomou o n. 155, a proposição do Con-
gresso que manda isentar do pagamento de imposto estadual as macllinas para o fabrico 
de productos lacteos, sabão, velas stoarinas e formicida. 

Oflicil>s do sr·. di•. §ecr•etario do }{nt,(•J•ior· dirigidos 
ao ~enado 

Do 22 do junho, agradecendo a communicação quo se lhe foz da eleição da 
Mesa. 

De 2G de agosto, communicando quo s. oxc. o sr. dr. Presidente da Republica, por 
seu secretal'io particular, em otncio de 19 do mesmo mez, agradeceu a indicaçilo do Sena-
do, felicitando o governo pela solução que teve o conílicto sobro a Ilha da Trin-
dade. · 

«lHiicios de diversos dh·igidos ao §enado 

Do prosidonto da camara municipal de Abro Campo, d.e 3 do maio ultimo, prestando 
informações sobre o recurso d.irigido ao Congresso pelo dr Augusto Cesar d.a Cruz, recla-
mand.o contra a constituição o organisação daquella c amara. 

Do chefe executivo da cn.mara municipal de Barbacena, do I do junho, communicand.o 
ter sanccionado a resolução quo mudou a denominação do districto do S. Josó d.o Qui-
lombo, daquelle município, para-União. 

Do juiz de direito e mais auctoridades da comarca de Ouro Fino, de 9 de julho do 
1895, communicando ter sido o territorio daquelln comarca invadido por auctoridados po-
liciaes e administrativas do Espirito Santo do Pinhal, do Estado de S. Paulo, e pedindo 
providonci as a respeito. 

Do conselho districtal do Passos, do 22 de maio de 1805, pedindo o restabelecimento 
da cadeira do latim e francoz que outr'ora existiu naquella cidade. 

Da camara municipal de Ouro Fino de lO de julho do mesmo anno, pedindo providen-
cias contra as invasões quo continuam' a dar-se 'na fronteira. daquella comarca com o Es-
tado de S. Paulo, praticadas por auctoridades paulistas do Espirito santo do Pinhal e 
Soccorro. · 

_Do conselho .d.istrictal do Espírito Santo dos Poixotos, d!'l 20 do junho do mesmo ann~, 
JlOdmdo um aux1ho para a construcção do uma casa quo sirva para as suas sessões ordi-
narias e audiencias das nuctoridades daquolle districto. 

Do sr. dr. Henrique do Magalhães Salles; de 22 do junho de 1806, accusando a roco-
JlÇão do o!Ilcio em que se ,..ommunicava sua eleição para membro da commissão 
examinadora de que tratam os §§ 1. • o 2. • do art. 21 da lei n. 18, do 20 do novembro de 
1801, e agradecendo, lisonjeado, a distincção quo acaba do conferir-lhe a alta corporação 
do Senado. 

Do cidadllo Manoel Pereira Teixeira, de I do corrente, communicando o inicio ·das 
aulas do instituto munieipal do humanidndos dtt citlado do llomflm. 

Do conselho rlist1·ictal do S. Sebastião da Ponte Nova, comarca do Carmo da Bagagem, 
do 8 tle julho do 1805, pndi ndo para ~o r mantido o a c to do governo que declarou fr·anca a 
passagem da ponte sobre o rio da:> Volhas. 
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Do inspector ambulante da 5. circumscripção, de 13 do julho uo mesmo anno, repre-
sentando sobro a necessiuauo de algumas moditicações que devem ser feitas na logisla-
çfto a bem ua instrucção publica. 

Da camara municipal de Tiradentes, de 22 de julho de l89G, fazendo ver• a convonion-
cia do ser alterauo, na parte referente áquollo município, o projocto iniciado na Camara 
dos srs. Deputados, creanuo cadeiras de instrucção primaria. . 

Do sr. dr. Bernardino Au~usto do Lima, do eguai data, accusando a recepção do oíli-
eio em que communicou-se-lhe sua eleiçfto par:t o carg.o do supplento da commissão exa-
minadora do que tratam os§§ ].· o 2.· do art. ~I da I01.n. 18, do 20 de novembro de 189I 
c aO'radocondo lisonjeado mais essa prova do gonerosidado do Senado. ' 

"no sr. sen'auor I•\·eder'ico Augusto, de 25, communicando não poder comparecer às 
sessões e pedindo liceii(i::t para tratamento d.o sua saudo. . . 

Da camara municiyal do Pará, do 20, iazo~do ver a convonroncu~ .do -ser convertido 
em lei um projccto imciado na Cumara, cm 189<>, concedendo um :tux1l10 para conclusão 
das obras da eusa do caridade daquolla cidad~. . . 

Da camara municipal do Pará, do 23 d.o .Junho, soh01tando o apoio do Senado para 
uma rópresontaçfio quo dirigiu á Camara d.os srs. D~putados, pedindo um:t subvenção 
annual de 5:000$000 para o externato creado naquollt?- cidade. 

Do cidadão Francisco Martins Barbosa, do .I~ do .Junho, communicando ter sido reelei-
to para 0 cargo do presidente dl!- ?a!nara mun!cipal de Abro Camp~. 

Do inspector escolar do mumcip!O de S. Joao Nepomuceno, pedmdo a creação do osco-
la~para ambos os sexos no arraial l~O~ Arac_y, daquolle mu!licipio. 

Do sr. senador Mello Fra_nco, do 2ü do .Julho, commumcando que, por incommodos de 
saude deixa do comparecer as sessões por algu.m tempo, o quo voltará a tomar parte nos 
trabalhos logo que cesse o motiy~ 9uo determina sua ausencia. 

Do inspector escolar do mumctpw_ do Peçanlta, do I\), fazendo ver a convenioucia do 
ser removida pa.r~~ ?- cidaJo_ do G.uanl~a.os ?U para Gut~o logar mais conveniente a segunda 
cadeira mixta do mstrucçao pr1marm existente na cidade <lo Peçnnha. 

· Do SI'. dr. Au:~lin.no Moreira de Ma~alltães,, ~o 27, commu!l~cando ter tomado posse e 
entrado em oxorctc!O do cargo de chefe do pol!cta, p:tr(t quo lot nomendo por decreto de 
lô do mesmo mez. 

. Da me~a admi~istrati,:a .da Sant.a .~asa do, Mise~:icm:dia ,do Ouro Preto, do 30, con-
v1d.ando o Senado JMra assistir, no. dia- d? af,ost.o, a m1s~a .,olomne o ao To-Domn que 't 
mesma manda celebrar em honra a padroetra do ostabelecunento. ' 

Do sr. dl'. Francisco Jo~ó jo Almeida Brant, do 4 do agosto, communicando ter roas-
sumido, do v9l~a da comnussao .em quo so achava no norte do Estado, o cxercicio do 
cargo do a(hmmstrador dos correiOs. 

Do st·. Dispo de Camaco, de 23 de julho, agradecendo ao Senado os testemunhos de 
pesar manifestados por occasião do i'allccimento do revdm. sr. Bispo do Marhnna 0 . communicando ter sido eleito vigario capitular, na eleição a quo se procedo~ a' lU do 
mesmo mez. 

. Da camara m~I.ticipal do Uhcmlm, d.o 17 do a_gosto, ped.indo um auxilio do conto 0 vmte contos de reis para. tornar eiTectrva a rostllencia episcopal o a permanencia do 
s.om inario naq uella cidade. 

Do sr. senador Josino do Brito, de 2·1, agradecendo as condolencias que lhe fOI'am di 
rjgidas pelo Senado por occasião do fallecimento do sua esposa. ' -
. Do. c~ub ~< l}'nião H.culJlican a»_, do 3 do setembro, convidando o Senado para assistir 
a procissao civtca. quo devo reahsar-se a 7 de setembro para commomorar aquoll• 
data. ,t 

Do cidadão Marcolino Baptista do Queiroz, do 2,1 do arrosto on vi ando o r c · 
<teta da eleição do vice-presidente da camam municipal do P~ç~nh'a. ' P opm a 

Do s~. tononto-cor:o~lCl Roclolpho Gu~tavo da Paixão, de 1 do setembro, communican-
do ter demtdo o oxor·cteiO do cargo do d1roctor das ohras militares do E:ta lo d, l\1' 
Goraos, do qual ohtcvo a oxonoração pedid:t. ~ l 0 • lllas 

Do sr. seuadOI' dr. Camillo Maria Ferl·oira da Fonseca do <>s llOJ ·t11-1]10 · ·' d t H f, · f, · 1 , - l ' ' - N , , rOl!UllCHU1uO o man a o quo 10 01 co1~ ortl o, pot nao por er oxercol-o conformo ontondo ser do dever 
de todo aquello quo acceita cargo de tanta rosponsahilitlado como ó 0 lo . ·' , ta dual. ' t sonauol os. 

ReffUCI•ilnento8 de dive••sos dirigidos :ao Senado 

· Do. cidadão Augusto Pat~taloã(~' do 20.do junho, pedindo 0 andamento do um outro 
requerimento quo se acha atiocto a comnussão do roquol'imcntos do partos, om t[UO soli-
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cita tornar-se-lhe extensiva a. disposição da lei n. 3406 de 27 de julho de I88G, visto es-
tar em idonticas circuU1stan.CJas. 

Dos pl'ofessores de. l~U:>JC:t e desenh~ do Internato do Gymnasio Mineiro, pedindo 11. 
cquiparáção de seus dn'citos as prerogatlVas dos lentes do mesmo gymnasio. 

Do pro[cssor ~e descnh(~ da Esc~ltt Normal l~e. Uberaba, Joar1uim Gasparino dn Maga-
lhães, do 20 de .Junho ultimo, pedtnclo um auxtlJO com o qual possa, na Escola Nacional 
do Bcllas Artes da Capital Federal, fazer o seu curso completo, garantida ao mesmo 
tempo, a cádeira que occupa na referida Escola Normal. . ' 

Do sulJ-diroctor da secretaria do Senado, de 2 de julho, pedindo a elevação de sem:. 
vencimento:;; a 5:500;3000. . 

Do cidadão Antonio Dias Duarte, de :l, pedindo a elevação dos voncimcnto3 do cargo 
do thesoureiro que actualmcntc occupa na Sccrotal'in, das Finanças. 

Dos o!liciaes o amanuonses rht secretaria do Senado, da mesma data, pedindo, egual-
montc, a elevação Llos vencimentos dos eurgos quo occupam. 

Do procurador da camara municipal do FnlCtal, do oguul data, aprcscntamlo os tio 
cumonto;; que se achavam anncxos ao projecto n. 22, da Camara, do 1805. 

llc r!. l\Iuria .Jo:-1ó do Azcrouo Coutinho, prol'ossoril. da escola mixb do bairro da Ponte 
Pequena, da cidade do Sabará, pedindo a transl'crencia da referida escola para o b~\irro 
da Igrejtt Grande, da mesma cidade. 

Do~ empl'cgados dn porta da secretaria uo Senado, de'G ue julho, pedindo au~mont(} 
em seus vencimentos. 

Do cidtuH'lo Manoel I' edro do l\Iaecdo, continuo da Escola de Pharmacia, da .mesma 
dat::t, pedindo para serem seus vencimentos C(! uip::trados aos dos contínuos das Secreta-
ria; de E:-;tado. 

Do cidadão Ricardo Rilwit'o Cal'ó, sorvon to contractado para o serviço do ,Archivo 
Publico .Mineiro, do 8, pOLlindo SU<t cquipat'nçflo om oJTo'ctividado o vencimentos· aos de-
mais serventes das Seerctarias do Estado. 

Do po1-toil'O o continuo do An:hivo l'ul,lico .Mineiro, pedindo a. elevação de seus ven~ 
cimentos. · 

Do cidadão Josó Coutinho, íiol do thcsourcit'O da Scerotarü das Finanças, de ll, pe-
dindo augmcnto de vencimentos. 

De d. Cllristina Amolia de Quciroga, profosso1'tt <lo instrucção primaria do sexo femi-
nino da cidade do Seno, pedindo um anno do liccn<;a pam tratae de snudo. 

Do;; amanucnscs dtt Sccl'ctaria do Int01·iot', IJcdintlo quo sejam cquipal':tdos seus ven-
cimentos aos dos amanucnsos das t'cpartiç0es da Policia, Archivo Publico, Hygionc o tr:-
lmnal da ltelaçl\.o. · · 

Dos auxiliares do choro das oJTicinn.s da Im pronstt OJllcial do Estado, do 5 de :tgosto, 
pedindo augmento do vencimentos. 

Da companhia Norte i\Iincira, de lO de junho ultimo, concossional'ia de burgos agrí-
colas situados no Estado, pedindo quo as linhas roncas ao scrvi<;o dos referidos burgos 
sejam incorporadas ao plano de vittr;ão gcl'al do E~tado o garanti<t do jnros de (i"/· sohrc 
a 'quanti:1 do :lO:OOO:iOOO poe kilomett'O do cstl'aüa de l'ono construida, durante vinte annos. 

Do ciu<tdi\o Herculano Ramos, do 1:2. do agosto, pcLlindo que lltc soja indiviclualmontc 
J'cib a concoss<'ío pam a oxr1Ioraçi\o d<t mica, consignada om um IJrojocto na Camartt dos 
srs. doputtulos c que tem de soe sulnnettido á <tprccia<;ão do Senado. 

Do d. l\Iaria Josô Alvim Fot'rcim Alves, vi uva do <lr. Carlos Ferreira Alves, pedindo 
para serem valorisaclo~ os serviços medico,; pelo !l1cJSlllO prestados ao municipio de S. João 
Ncpomucono, durante a epidemia <lUo ultimamente nlli t·einou. 

Dos sorventos da Escola ele Plmnn:tcitt, <lo 5, pedindo pam serem os seus YCtteimcn· 
tos cquipamtlos aos dos ~orvontos dns do111ai,; rcpm·tiçõos pulJlicas do Estado. 

llo juit. de direito tht com<tl'e<t <lo Tut'VO, rlo ,'20, pedindo um anno rle licenç<t para tl'ntat' 
do sua S<UHlo. 

lJos eidacli:tos AJJ'onso Frellm·ico <lo Alvareug:a Peixoto c .Jorro Augusto d::t Silva, de 25., 
pedindo pl'ivilegio pam a construc(;ão rlc uma ustrada do J'crro que, partindo da Barm do 
.Jequitihá no Rio das Velhas, vá á Uinmnnt.i11a. • . -

Do d. Augusbt Furtado tl:t :\Iotta Pacheco, vinYa Llo dr.' Antonio Cassimiro da l\Iotüt 
Pachoco, pedindo tt concessiw do um lote om Bcllo IIorisontc, visto ser propl'ietnria Lle di-
versos prcdios nesta Capital o não tot' podido rc<tuoror em tempo a rcJ'el'id<t eollcossão. 

Dos'ltahitantos da eonHwca do Tir:tdcnto~, pedindo a ct·caçfio .naquclla cidade do um 
collogio salcsiano, do umtt colonin. a.gricola o de duas escolas no bairro denominado 
Cuiabá. 
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De habitantes do poyoado da Tapera, tUstricto de Paracatú, de 20 de maio, pedindo a 
creação de uma cadeira de instrucção primaria para o sexo feminino. 

De habitantes da povoação do Bom Jesus da Pedra Grande, do districto df• S. João dtt 
Vigia, do município de Arassuahy, pedindo a creação- de uma escola do sexo masculino 
naquclla povoação. . 

De vereadores da camara municipal do Peçanha, reclamando providencias contra 
actos praticados pelo presidente da mesma r.amara. . _ 

Da camara municipal da Itabira, de 7 de agosto, pedmdo para mw ser retirado daqueUe 
município o Instituto Agronomico alli fundauo. . 

Do habitantes da Capella de Nossa Ser.hora dos An.Jos do Francez da Roda, do termo 
e frcguezia de Ayuruoca, de 8, pedindo a creac}ãO de uma escola mixta de instrucção 
prirr.aria. · 1 · · Duas de habitantes tle S. Caetano o Furqmm, to mumcipio do Mariannn, fazendo 
ver a convenioncitt do ser alterado o traçado dtt Estr·ada de Ferro Espírito ~unto 

. e Minas. . . t ·' U ·- . . . l n b Do habitantes do distrJC ? ua mao, lllU_ll!CllllO te ar acena, de 20, pedindo a decre-
tação uo uma loi quo anctor1ze a constl'ucçao do uma estrada do J'crro que partindo do 
.Juiz de Fora, vá aquelle districto.. . . ' 

Do presidente e agente oxocuttvo da camam ~numc1pal do Turvo, contl•,t 0 projecto dtt 
Camara dos srs. deputados· que annulla actos praticados por aquolia corporação no trionnio 
de 1893 a 1807. 

Do sr. Bispo de Camaco, solicitando um auxilio para a crcação o manutenção do esta-
belecimentos de ensino protlssional. 

Tclcgi•auuna tlh•igitlo ao Smuulo 

Dos srs. senauores Gomos da Silva e Oliveira Pcnna, do 20 <lo junho, transmittitlo ue s. Paulo, communicando estarem em viagem para esta cidade o promptos para os traba-
lhos do Congresso. 

• 
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PARECERES DE COMMISSÕES NUMERADOS 

Da Conunissão tle Estatistica, opinando quo sejam archivadas as representações 
em quo as auctoridados da comarca de Ouro Fino reclamam contl'a a invasão do torritorio 
daquolla comarca por auctoridadas do Espírito Santo do Pinhal, visto já terem sido pelo 
governo elo Estado, que e o competente, tomadas as providencias necessarias. 

Da ()onunissã•• ,ele Canmras l!Innicipacs, opinando rtue se acha approvada a deli-
beração tomada pela maioria dos vereadores da camara municipal do Turvo, ex-vi do art. 
75 n. 7, da Constituição. 

Opinando quo se aclL:.t ogualmonto approvad<t a deliberação tomada p0la camara muni-
cipal do llomfim, em virtude do mesmo artigo e numero da citada Constituição; 

Concluindo em requerimento para que a representação do cidadão Joaquim Theodoro 
da Silva contra o prQjecto n. 83, vindo da Camara dos srs. deputados, seja tomada em con-
sideração por occasifto da discussão do referido projocto. 

Da Commissão tlc Coustitui~ão c Potlcrcs, opinando quo soja deferido o requeri-
mento em que o sr. senador Frederico Augusto Alvares da Silva pede liçença para não 
comparecer ús sessões ; 

Reconhecendo senadores uo Estado (nas vagas do sr. commendador Jose Pedro Xavier 
da.Veiga, que renunciou o mandato, e do sr. ur. Carlos Ferreira Alves. que fallecou)- os 
srs. dr .. Joaquim Jose Alvares dos Santos Silva e Manoel Teixeira da Costa. 

na Conunissão clc l<'hmu~as, opinando quo seja archivado o requerimento em quo 
o bacharel .\lexaodre Martiniano lUtzinger, proprietario é director do Gymnasio llaepen-
diano, podo verba para pagamento da subvenção concedida áquelle estabelecimento, visto 
ja estar a mesma consignada no orçamento votado para o exorcicio de 1806. 

nas Connuissõcs t•enuitlas tle Lcgisla~ão c Fiumu;as, concluindo em requeri-
mento para quo soja romettida a oommissão mixta incumbida da revisão do regimento do 
custas, a representação dos juizos de uireito, substituto e promotor de justiça' da comarca 
do Mar d'Hespanha, na qual lembram a convoniencia de abonarem-se aos juizos o promo-
tores de justiça as custas que vencerem pelos actos que praticarem no exercício de seus 
cargos. 

])a, Conunissão tlc t•eqncrimeutos tlc }ntrtes, opinando quo s~jam indeferidos os 
requerimentos em quo os cidadãos Aurelio de Fip;ueiredo e Honorio Estoves podem auxilio 
para a execução do um quadro commemorativo da promulgação da Constituição Mineira 
e roproducção, a oleo, do dous retratos do marechal Floriano Peixoto ; 

Opinando que sqjam archivados os requerimentos em que o continuo da Escola do 
Pharmacia, o porteiro, o continuo e o servente do Archivo Publico Mineiro pedem 
augmonto de vencimentos, visto já terem sido attcndidos pela lei n. UO,de 2:3 de junho do l8U4. 

na Conuuissiio tle Iustt•nc~ão I•nblica, opinando que seja indeferida e archivada a 
ropre~or~tação em quo o inspoctor municipal do Peçanha faz ver a oonvcnioncia do .SOl' 
transler1ua a segunda cadeira do instrucção primaria da mesma cidade para a de S. Miguel 
do Guanllãos ou pam outro ponto mais conveniente uo Estado· 

Opinando que sejam arehivadas diversas representa~õos pedinuo a ereação ue cadeiras 
do ins~rucção prima~·ia, vi~to já terem sido tomadas em considern.ção ; 

Opmando quo So.Ja arclnvada a roproscutação om que o inspoctor :unbulanto da 5." 
eircumscripção littoraria podo algumas modificações no sentido de serem nltcrauas as leis 
do instrucção publica, visto já tor-sc manifestado a respeito om emendas que otreroceu ao 
projocto n. 28, vindo ua Ca1i1al'<t dos srs. ueputados em 1805 ; 

Opinando que seja archivada a petição em que o professor do desenho da Escola 
Normal do Uberaha solicita um auxilio para cursar a Escola Nacional de Bollas Artes da 
Capital Federal. · 

na Commissão tlc Agricultura, concluindo em requerimento para que sejam soli-
citadas do governo informações sohrc a conveniencia da transforencia do Instituto Agro-
nomico da Itabira, do sitio om quo Eo acha, para o centro da cidade. 
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REQUERIMENTOS APPROVADOS 

Do Seul'. Roch:t Lagc)a e outros, pedindo quo se insira na acta os votos do adhosão 
do Senado .Mineiro as homenagens feitas ao i\Iarecllal Floriano Peixoto, por occasião do Lo 
annivorsario do sou passamento. 

Da Commissão ele Rcctnerimentos de })ai·tcs, pedindo ijuo, a respeito do reque-
rimento em quo o thosouroiro da Sccrotarin, dn,s Finançn,s solicita augmento do venci-
mentos, sqja ouvido o respectivo Secretario d'Estado. 

Pedindo quo s~jn, submottido à Commissão do Policia o reque1•imonto em quo o ama-
nuonse dtt Secretaritt do Senado podo augmonto de vencimentos. 

na Conunissã•• llc Agricultura, pedindo quo sejam submettitlas à Commissüo do 
Instrucção Publica a,s informttções quo o governo se dignou prestar sobro a transferoncia 
do Instituto Agrononlico da Itabira para outro ponto mais conveniente. 

no Sn•·· Cumillo ele ll••ito, pedindo para serem solicitadas do governo informações 
sobre a importancia dos adiantamentos feitos pelo Tltesouro da antiga provincitt aos em-
pregados publicas para se inscreverem no monto pio dos servidores do Estado o qual o 
saldo proveniente dessa verba em poder dos rosponsavois. 
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INDICACÕES 

no snr. n.oclut Lagc)a c outros, indicando que a Mesa se uirija ao exm. sr. dt'. 
Presidente do Estado solicitando auxílios, a expensas do Estado, para o enterro e ex-
oquias em homenagem ao fallccido Bispo de Marianna, d. Antonio Maria Correia de Sá 
o Benevides. . 

Do sciu·. ()amillo tlc Urito c outt•os, indicando que a Mesa so dirija ao Pt·osi-
donto da Ropublica, o sr. dt'. Pt·udonto Josê de Moraes Barros, congratulando-se com 
ollo, seus Ministros o todo paiz, pela solução quo teve o conflicto sobre a llha da Trin-
dade. · 

Inllicando quo o Senado represento ao poder legislativo federal, solicitando a rovo-
rração da lei n. 35'3 do 30 do dezembro de 1895, sobro o imposto de fumo que incido 
~obro as fabricas existentes no Estado. 

no sr . .Joaquhu Ah'aros, indicanuo que o Senado nomeie uma commissão para 
cumpl'imentar a Commissão uo industriaes norte-americanos, como uma prova do 
estima c consideração do povo mineiro á grande nação dos Estados Unidos da America 
do Norte; 

Indicando que o Senado se dirija ao Presidente do Estado, chamando sua attenção 
sobre a precaria posição da lavoura de café, aggravada pelos excessivos fretes das es-
tmdas do feno, p solicitando providencias quo minorom este estado do cousas. 

--
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1893 

Pro!ectos iuiciaclos llo 8enaclo e peucleutes de auclameuto 

DATA 

21 rlc julho 

12 de agosto 

22 de agosto 

2;) de março 

Sdc Tll'iio 

rn o 
::::::: 
i:;<J -""' :::> 
~ 

-
7 

ASSUJ.\!PTO 
OBSEUYAÇÕES 

Declara que só depois de cóm- Em. 7 <le agosto dll 18()1, foi olfereciilo 
parecer :1 sessão t<)r:i o se na- como emenda addiliva ao proj,)cto n. 
rtor direito ao subsidio. 5, sendo ne~sa mesma data retirada da 

discussão, a rcrrnerimento d" sr Costa 
!leis, at!l que voltasse o st:u anctor, 
o sr. Senadür (;ama Ccrr]1Hrà, que 
Sll achava ausente. 

12 Crca no lnternàto do Gymnasio Em 21 de agosto d~ 1.~91, entranrlo em 
l\lineiro uma carleim de agro- segunda discussão, foi approvarlo um 
nomia e outra" de tachygra- requerimento do sr. Scnarto1· A!Jonso 
!Jhia. l'enna, no scntiflo rir. ser o projccto 

rcmellitlo :í commissão mixla incnm-
hida de propor ,t Icforma da. inslrnc-
~~ão puhlka, para r]uc a re3pecti\a nn-
tcri:.~ seja tomada em consider ç.ão. 

15 Concede favores :í exploração Em 19 rle março de 1892, entrando em 
de produclos fabris e mann- s~gumla discussão, foi approvado um 
factureiros. requerimento do sr. Senador Xavier 

da Veiga, no sentido de ser o project:o 
enviado :í commissão de tlnanças para. 
opportunamente, na confecção da lei 
orçamentaria do novo exercicio flnan· 
ceiro, tomar a materia na devida con-
sideração, oiTerecenrlo medidas ad1-
quadas para o efllcaz desenvolvimento 
da industria no Estado. 

26 Declara (jUe os juizes de direito Em 28 de maio de 1892, entrando em 
em exerci cio no Estado que primeira tllscussiío, o sr. Xavier da 
llcaram em disponibilidadP. Vc1ga requereu c foi approvado que o 
por não terem sido aprovei- projecto fosse rcmcttido ás comrnissües 
lados na nova organlsação reunidas de constitni~ão e legislaç:io 
judiciaria estão comprehendi- para interporem parecer l\ re~peito. dos na disposição do art. Vi5 
1la lei n. 18, de 28 de novem 
hro de 18()1. l~m ~O r!P. junl10, a commiss~o de lr:.:is-

laçào off reccn um parecer concluindo 
pela inconstitucionalirlade do projt•cto, 
o qual foi Tle8Sa mesma data l'émcllirhl 
:í. commissão de constituição c podere~ 
para emittir sua opinião a respeito. 

il7 Crea na r.apital do ~stadouma E1íi H de julho de lS!JI, foi ~pprmado 
Faculdade de ~ledicina c de em primeira discussão e l'••rnetlulo :\ 
Pharmacia. commissão rlc lnstrncçiio puhlir.:a 
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,1893 8 de maio 38 Crea na capital do Estado uma Eua 4 de julho de 1813, !oi approvauo 

Escola de Artes e Olllcios. em primeira discussão e remettido ã 
colllmissão de instmcção publica. 

1893 13 de junho 53 Auctoriza o governo a despcn· Ent 16 de junho de 18!)3, foi approvado 
der a quantia de 10:000$000 em primeira discussão e rcmettido á 
para rep11ros da estrada de commissào de obras publicas. 
rodagem entre as cidades do 
Serro c Diamantina. · 

1896 8 il.e setembro 119 Concede um auxilio annual de Em 15 de setembro de ld96, foi appro. 
2:000$000â Casa de Caridade vado em segunda discussão e ficou 
de Dores do lndayá. sobre a mesa gara ser suhmettido á ter· 

ceira, depois e findo o intcrsticio re-
giml'ntal, visto não ter sollrido alte-
rações. 

1896 8 de setembro 120 Allivia do pagamento do rcspç- Em 16 de setembro do 18!l6, foi ollere· ctivo imposto no excrciCIO cido e mandado a imprimir-se para ser de 1896 bem como de quaes submettido á terceira discussão. 
quer multas em que haj~m 
incorrido os arrendatanos 
de tenenôs diamantinos. 

1893 5 de julho 61 Crea uma mlllcia civica. Ent 6 de maio de 18!)5, entrando em se-
gunda discussão, foi approvado um re· 
~uerimen to do sr. Senador Camillo de 

rito para que voltasse o projecto á 
commissão de força publica. · 

Em 11 de agosto de 1896, a commissão 
de força publica olTerece e foi a imprl· 
mir-se \llll pare~er opinando que se 
prosegmsse na discussão. 

--1896 Eleva os vencimentos dos des- Em. 27 de a~osto de 18iJ6, entrando em 12 de agosto 115 
embargadores, juizes de di· segunda discussão, foi approvado um reito, juizes substitutos e requerimento do sr. Senador Teixeira promotores de justiça. da Costa, no sentido de ser o projecto 

remettldo ás commissões re:lllidas de 
legislação e llnanças, afim de emendai-o 
de conformidade com as forças do or-
çamento. . 

• 
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Projecto• mUtldoa R. catnara .:los ••·s. DeputadÓs e t•enclente• tle •oluçií:o 
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1801 21 de agosto 

l!l02 25 de abril 

1803 21 de julho 

1894 25 de junho 

1895 
21 de junho 

1895 !28 de junho 

1896 7 do julho 

1896 29 do julho 

18!JG 17 de agosto 

tfl o 
t::: 
r.tl :a 
:::> 
~ 

-
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ASSUMPTO OBSEIW AÇÕES 

Altera a economia interna e Em. O de setembro de 1891, foi remettido 
externa do Internato do rt Camara dos srs. Deputados, sob nu-
(;ymnasio lllinciro. mero 8, e n1lo teve ainda soluç1lo. 

27 Hcgula o serviço sanitario do Em 9 de julho de 1892, foi remettido, 
Est~do. sob n. 21, á Camara dos srs. Deputa. 

dos e n!io teve ainda solução. 

56 Crêa cadeiras centraes em di- Em. 8 de maio de 1894, loi remettido, 
versas cidades do Estado. sob n. 42, á ramara dos srs. Deputa-

dos e não teve ainda solução. 

77 Reputa aptos para concorrerem Em 20 de julho de 1894, foi remettido, 
ás comarcas de 1. • entrancia sob n. 51, á f:amara tlos srs. Deputa-
os hachareis e doutores que dos e não teve ainda solução. provarem o exercicio, em 
Estado da tlnião, da advoca-
cia ou dos cargos menciona-
dos nos arts. 20 da lei nu-
mero 18 e 1.• da de n. 72. 

95 Faz diversas motliOcaçOes nas Em 1G de julllo de 1805, foi remettido. 
leis ns. 2 e llú. sob n. 68, á Camara dos srs. Deputados, 

de cuja solução ainda está pendente. 

9G Auctoriza o governo a garan- En1 29 de agosto de 1896, lo! remetlico, 
tir juros ás letras hypotheca- sob n. 8·1, á Camara dos srs. Deputa-
rias emittidas de conforml· dos, de cuja solução ainda est:t peu. da de com a legislaclio federal deu te. 
vigente, para auxiliar a la 
voura c demais industrias do 
Estado. 

103 lllarca o dia 21 de abril Je 1808 I~m 20 de julho de 1896, foi remettido 
para ~er inaugurada em .uma soh n. 73, á Camara dos srs. Deputa' 
dr.s ctda!lcs que lór destl:(na- dos, de cuja solução ainda e!tá pen 
da pelo Governo, uma expo- dente. 
sição agrícola e industt·ial 

112 Confere premios aos cultivado· E111. 13 de agosto de 18!1(), foi remettido 
res de cacáu c aos ! fahrlcan- srh n. 80, á camara dos srs. Deputa 
tes de productos ccramicos. dos, de cuja solução ainda esttí pen 

dente. 

116 Auctoriza o goYcl'!lo a lnde· Ent 2 de setembro de 1896, foi remetti 
rnnizar os serviços medicos do. sob n. 85, :í camara dos srs. Depu 
prestados ao Estado pelo !Ir. tados, de cuja solnç!io ainda est:í pen-Carlos Ferreira Alves. dente. 
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18!)3 21 de junho 

1891 30 de maio 

1895 8 de maio 

1895 20 de maio 

18!lG '1 de julho 

18!l(i 10 de julho 
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--
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ASSUMPTO 

I 
Auctoriza o governo a ilespen- En .. 12 do julhn de 18-:l, foi rrmettidn, 

der a quantia de 20 :000$\JOJ sob n. 3!l, ti caruara do:l srs Depu !.a-
como auxilio ao Gymnasio dos, que, a 10 de. julho do 18~ 1, o 1le- • 
do Norte. volveu aeompanh<lllo de cmPndas. gm 

17 <le~le 1ncsmo mez, tendo as referi-
das emcnllas sido rejeil:ulas f<,i nova-
mente envia1lo á ca111ara dos sr~. De-
pntallo~. que, em oll\cio de 12 de se-
tembro tle 189!3, comnn1nicou ler sido 
rejeil~do o projccto. 

G9 Confere premias aos juizes de l~1u 3 de julho de 18~1·1 foi remetlido 
direito que escreverem os sob n. •11, á camara dos srs. Deputa: 
melhores relatorios expondo elo> que, em se>~ão de <le juutw de 
as rluvidas encontradas na 18!JG, o rejeitou em diseussüo. 
execução das leis e regula-
mentos. 

84 Crêa o peculio legal para os Em '27 de junho de 1803, foi remcllillo, 
empregados pu!Jlicos esta- sob n. 62, á camara dos sr~. Deputa-
doaes. dos que, em sessão de 11 de seternbm 

de 18 16, o rejeitou em 1. • discns!'ão. 

SG Determina que o Externato do Em ií de junho rle lf,\Jií, foi remellirlo. 
Gymnasio Mineiro 'continua- soh n. 55, á camar,\ elo~ srs. Deputado& 
rá a runccionar em Ouro que, em sessão de 12 tle Agosto o re-
Preto. jeílou em 2.· rliscuss:lo. 

101 E!~va os vencimentos dos em- Em 7 de julho de lS~lG, foi rtJmcltido, soli· 
pregados da Junta Commer- n. 70, à camara dc;s srs. Depul<t1los, 
cial. que, em sessão de ~~2 de jullJO o n·jei-

tou em 1. • discus~il.o .. 

105 Declara que os proft:ssores !lU· li:m 28 de julho du 18!li\, foi rrmell.ido, 
hlicos tle ensmo primario e soh n. 7-!, á carnara do~ srs. lkpul:u!o; 
superior s:lo elegiveis para que. em sessão 110 2u de Ago:;to o rc-
os cargos municipaes. jeilou em 2.• discuss~o. 
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ll:i9G 10 de julho lOG H e voga a lei n. 12-i de 11 de Em 20 de julho de 18913, foi rejeitado em 
julho de 195, que designo u segunda discussão. 
o dia 15 de junho de cada 
anuo para installação do Con-
gresso !llinciro. 

18QO 2,l de julho 111 Auctoriza o governo a despen- l~m G de agosto de 1890, foi rejeitado 
der a quantia de setenta em terceira discussão. 
contos com a manutenção do 
conservatorio de musica de 
llarbacena. 

/ 
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I"ro!ectos iniciados nn, CanuLI'a tlos SI's. llet•ntatlos c t•cntlentes tle solução 
•lo Senado 

m o ::::: 
OBSEHVAÇÜES 

D.\TA w 
~-::> 

ASSUMPTO 
;.-; 

- -

~ 

i 

I 
I 

' ' 

1892 

1892 

I 
I 

l!)Ü2 

I 

lS~J:l 

1S!ll 

() de maio 

I 

a de maio I 
I 
I 

ID de julho 

;?;j de julho 

21 d~ junho 

() 

10 

3-! 

28 

Auctoriza o govP.mo a eonce. Em [() ele maio dn lflD ', foi remetliJo 
der diversos favores aos ci- á commiss~o de Obras Publicas. 
da!l~ios .JoaeJUiill tlc Oliveira 
c Henrique Edmundo He-
nault, para a construc~~üo de 
uma estrada ele ferro entre 
a vil la de Caracól e a Borda 
da 1\latta. 

Auctoriza o governo a coHce- Em 10 de maio ele 18~1:!, foi rem !!li<lo ~. 
der diversos favores a Fran- cemmissilo de Ohra:> l'n!Jliras. cisco Soares Valente Gusrnfw 
c a .José Luiz de .Jorge, para 
a con~lrucção ele uma estra-
da de ferro entre a esla~~~o 
de 'l'apirussú ou ele Cysneiros 
e Bom .Jesus da Cachoeira 
Alegre. 

Auctoriza o governo a garantir L<:m 11 de junho de 1801, foi apprr,v;Hio 
juros para a construcr;áo ela em primeira discussflo e rem<Jllido it 
estrada de ferro eontratarla commissão de Ollras Publicas. com o engenheiro Tllcophilo 
Benedicto Ottoni. 

Concede privilegio ao dr. A. Em 26 de julho de 1R~3, foi remettido ;é 
llu,:hmiillcr e ao eapilão Ma- commissão de Obras Pnhlicas. noel .lunrineira. para a c:m-
strucção de nrna cslrarla lic 
ferro entre l'oc;os ele Caldas 
e S •. José dos llolnlhos. 

Deroga a parte tios ~n·ts. 17 e Em 2Z ele junho ele 189J, f<,i remctlidr) 
:Jo da lei n. 77, 1.le In ele ele- á comm·sl:io de lnstruc\~~·bl' nhlic:t zcmll1 o ele ll)D~l, ejtw e,lahe 
Ieee dirfercmr;a ilc vcncirn,~n-
los para os prol'cs~ores de 
desenho e rnusica. rins Esco-
las Normacs e Extcruato do 
Gyrnuasio 3linciro. 
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18~).1 13 de julho 37 Auctoriza a concessão de_ pr i- Em 21. de j_ulho de 1814, entrando ern 

vilegio para a construcçao d e terc?tra. dtscussão, l!cou e lia encerra· 
uma estrada de ·ferro que , da c adtada a volaçao por falta lle nu· 
partindo da estação do cu - mero. 
trancamento do ramal d a 
Nova Capital, na E. de Fer 
ro Central, vá á Santa Bar 
hara, passando por Caethé 

805 6 de maio 1 Auctoriza o governo a innova r Em 7 de maio de 1895, foi remettido 3 
o contracto relativo á e~tra - commissão de Obras Pu!Jiicas. 
da vicinal do Porto Novo do 
cunha ao Uio Pardo. 

1 

I 

805 8 de julho 28 Faz diversas modificaliúes nas I~m 1l de agosto de 18~)13, !oi a i mflri· 
leis ns. H e 77 so!Jre in· mir·se, acompanhado de emendas, para 
strucção publica. ser suhmeltido á segunda discuss;io. 1 

95 8 de julho 29 Garante juros á E. do Ferro de Em 15 de julho de 1805 entran<IO em 
Sant'Arwa do Sapucahy-mi- primeira discussão, !lcoli e~ta adi<ula ~ 
rim. requerimento do sr. KuhilschcK a lu 

<{uc sejam prestadas pela secretaria d~l 
' grtcultura diversas informa~~ões a 
respeito. 

18 

18 95 15 de julho 30 Concede licença a diversos Em 20 de agosto de 1896, foi approvadiJ 
funccionarios de justiça. em SC!iunda discussão e rcmcttidO í 

commissão de requerimento de partes, 

5 19 de julho 42 Crêa cadeiras de lnstrucçã0 Em 16 de setembro de lSUG, entrantl~' 
primaria em diversas Iocali- em segunda discussão, foram ollercrl· 
dades. das diversas emendas, flcando a lW 

cussiio adiaria, a requerimento do sl· 
Senador Kubitschcl(, até que as m~j .. 
mas fossem Impressas c distrihuid.1:··· 

189 

6 2 do julho -15 Crea cadeiras de instrucç~o I ~m 10 de agosto de 1806, entrando e\~ 
primaria em diversas Iocali· segunda discussilo, foi approvado n1;· 
dados. requerimento do sr. Seriador Kubil>' 

ehcl{, :)dianúo a d iscusst'i.o por ~H lt0' 

189 

ras. 
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1896 27 de agosto 

2:) de agosto 

1896 3 de setembro 

1896 3 do setembro 

11!96 3 de setembro 

1896 1 o de setembro 

18!!6 15 de setembro 
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57 

ASSU!IIPTO OllSE!lVAÇÕES • 

Auetoriza o governo a concc- Em 11 de julho de 18\lG, foi remetlitlo á 
der ao engenheiro Henrique commissào de Obras Publicas. 
Augusto Klllgston privilegio 
para a constnw;Do de uma E. 
de Ferro que ligue as cidades 
tle Leopoldina e s. João Ne-
pomnccno. 

82 Auctorizn o governo a conco- Ent 28 de agosto de 1896, foi remettido 
der tr,~s aunos 1le licença ao á commissão de requerimentos de par-
escrivão de orphams da co- tes. 
marca de Pomo Alto, João 

85 

Guilltr.:nM Ferreira 1le Cas-
tro. 

Em lG de setembro de 18\l6, foi oliereci· 
Aucloriza o governo a in novar do c mandarto a imprimir-se para ser 

o coulr:tclo cd.)!Jra<lo com submcltido á segunda discus"lo. 
a companhia Yiação Ferrea do 
Sapueahy elevando <l capital 
garantido pela I<' i n. (i 1 d'l 
de 21 tlc julho d1~ 11>U3. 

90 Anctoriza a fmHiat~ão de char- Em ló de sctemlJro de 18!JG, foi oiiereci· 
l)ucadas no E,lado. do o mandado a imprimir-se para ser 

suiJmcltido <í terceira discussão. 

02 Equipara os vencimentos da Em H de setembro de 1896, foi appro. 
professora da escola prima- vado um requerimento da commissão 
ria denomin?da- Francisca de instrucção pulJiica no sentido de 
Botelho ·- em l'ilanguy aos serem a respeito solicilatlas diversas 
dos professores das escolas informa~~ões do go1·erno. 
ur!Janas. 

03 Auctoriza o governo a garan- Em 5 de setembro de Hl96, foi remetti-
tir juros aos capitaes que se do <l commissão de Ohras Puhlicas. 
destinarem á rundacção e 
custeio de colonias agrícolas 

100 

e pccuarias no Esta<lo. 

Auctoriza o governo a contra-
ctar o Jlrolongam<mto da E. 
de Ferro 1lc Helio Horizonte 
a Gonçalves Ferreira, da ei· 
dado de Itapecerica á cidade 
da Formiga. 

Em 11 de selcmhro de 1896, é rem'lttido 
<\ commissão <le Obras Pu!Jlkas. 

102 Cn~a, transf~rc e eor~vcrtoJ. ca- Em 19 de se~e~hro oe. 1893, f?i remettt. 
derr.ts de ltlstrueçao pnma- do a comnnssao de mstmcçao puhllca. 
ria. 
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P1•ojectos inieia.dos Jllt, Cttmut•a tlos SJ•s. Dcpultulos e re!eilutlos pelo Senatlo 

DATA ASSU~IPTO OBSEllV AÇÕES 

-----,------------- ---- -----------------------!------------------------------
1892 5 de maio 

17 de maio 

18 de julho 

180.1 16 ue julho 

1&95 8 de junho 

18~5 28 de junho 

1895 2 de julho 

3 

13 

23 

38 

11 

18 

Concede favores :1 empresa que Em 2 de julho de 1896, !oi rejeitado em 
se propuzer a conlractar a segunda discussão. 
cor.slrncção de uma nova ci· 
dado para séde do muntcipio 
do Peçanha. 

Franqut~a ao transito publico Em 13 de agosto de 1896, foi rejeitado 
o porto do llarrcirinho, no em primeira discussão. 
Hio lirande. 

Aucloriza o governo a contra- Em. 2 de julho de 1806, !vi rejeitado em 
ctar com as camaras munici- segunda discussão. 
pacs a arrrrndaç:1o das ren-
ttas do Esta! lo. 

Crea segun1la vara de direito Em 7 de julho de 1896, foi rejeitado em 
na comarca de .Iuiz de Fôra. segunda discussão. 

Crea mais uma sec~~ào na se- Em 1.· de julho de !896, foi rejeitado 
crelaria do Interior. em seguntla discussão. 

Aucloriza o governo a abrir Em 30 de junho de. 1896, !oi rejeitado 
cre•lilo supplemenlar it ru- em primeira discussão. 
hriea do n. Ylll, R :l." art. 2.· 
da lei n. 107 de 2li de julho 
de 18fl.l, até a quantia de 
300$000. 

19 Declara que o excrcicio simnl- Em 28 de julho de 1896, !oi rejeitado 
taneo de serviços pn!Jlicos em terceira discussfio. 
federaes, estadoaes c munici-
pacs não deve ser considera· 
do como accumnlaçào no des-
empenho de func~~õrs de 
ordem prollssional, scienlili· 
ca ou tcchnica, 



lS!J5 

1815 

1895 

18!)5 

I8J5 

1895 

lSJG 

ú2 

DATA ASSmlPTO OHSEll YAÇÜES 

-------------------------------------
3 de julho 

3 de julho 

4 d•J julho 

ll de julho 

12 de julho 

12 dtJ julho 

13 de julho 

2G de junho 

21 

23 

21 

31 

33 

37 

Estabelece que os autos. que Em 1.' de julho de IS!JG foi rejeitado 
dentro do prazo de !lO d1as de em primeira d1scussão. ' 
sua entrada na secretaria da 
Helação não forem prepara-
dos, ser:io devo! v idos it pri· 
mcira insta~cia para os ciTei· 
tos lcgaes. 

Concede auxilio aos hospitaes Em 8 de julho de 18:J6, foi rejeitado em 
de caridade de Uhe1aha e !ta- segunda discussfio. 
pecerica. 

Goucede auxilio á Academia de Em 30 de julho de 1S:JG, foi rejeitadO em 
Commcrcio de .Juiz de Fúra. primeira discussno. 

Abr•J um crcrlito de duzentos 
conl•Js de réis para conslm· 
cção d•J ~slradas de rorlagem 
em <liverso3 municipios do 
norte do Eslado. 

Em R de julho 1lc 18%, foi rejeitado em 
segunda discussão. 

Concc,;le url! auxilio de S:OJO$ I~m 8 de julho de 18~G, foi rejeitado em 
ao Collcgw Ullerahense para segunda discussão. 
conclusão das respectivas 
obras. 

Auxilia os institutos mnnici- Em 8 de julho de lS!JG, foi rejeitado em 
paes de Ouro Fino, Pouso segunda discussão. 
Al•o e Itapccerlca. 

Isenta de le~itimação as terras Em 21 de julho. de 18:JG, foi rejeitado cru. 
que .se acuarem no domínio primeira discussão. 
particular por titulo legitimo. 

H Torna cxtensiro a um cslaliele· Em 20 de agosto, foi rejeitado em pri· 
cimento de inslrucç;1o, diri· mcira discussão. 
~ido pelos Salesianos, na ci-
dade de Tiradenles, o auxilio 
auctorizado pelo § 2.•, art. 
1.' da lei n. ,1B de 22 de 
maio de 1803,. e auctoriza o 
governo a dar aos Salcsianos 
para um instituto profissio-
nal um rn·oprio cslalloal exls· 
tente em Barbacena. 



o ;.,-; 
DATA ~ 

4 

--
18:!6 17 ue julho 

/ 

1806 28 rJc julho 

I89G 20 de julho 

18DG ·l uc agosto 

l8~G 

18~)13 s de agosto 

18% 12 tle agu~lo 

,, 
s 
~ 
.-. 
;::::> 
~ 

--
G3 

G,, 
,_) 

ASSUJII'TO OllSE!lVAÇ<iES 

Aucloriza o governo a c<•nr~c- Ent 2;, de julho de 18~G foi rejeitado em 
der privilcg;o para e\tracç~o primeira <.liscussão. ' 
rle oleo de diversa.~ scmr~nles 
IIOS muniç.ipios do s~1h:1r:i, 
Cacllié e ~anla Luzia rlo H1o 
<las Ycllias, 

.\hona aos juizr·s dedireil.n, jni· Ent 11 de agost•l, roi r.:jeitruh em se 
z,~, suh~lilulo5 c :•os promn- gunda <liscu,,ão. 
tores de jmlir;a iiO • ·• do li-
r[UÍ!lo rias euslas arrcc:irJa. 
das pelo Eslarlo, l]Ue lhes rn. 
rem contadas 1ros prur;cs:;oo< 
civcis e admini::ilralivos. 

50 Auclt~riza o governo a co.Jcc- Em 12 de agosto, foi rejeitado em segnn· 
der um anno de liccn~·a ao ua d1scuss:1o. 
amanucnse ria Sl'erelaria do 
Interior, Pedro Soares. 

G.Z Auctoriza o governo a rle:<pen- l~•u 8 rlc agosto, foi rnjcitado em pri-
der at1i a ljU:lll·ia de vinte mcira discmsfío. 

G! 

contos para melhorar a lli-
hlintheca rio Tribunal da He 
l;v,:üo. 

.\pplica nos cscrirãcs judiciac,; 
do Esb!lu ns clisposi~·~i ·s ria 
lr~i 11. t:lo !lu 17 ilc julho de 
180:•. 

Ent 8 de agosto, foi rej>Jilarlo 
mcira disenssãu. 

e111 pri-

ll7 .\nnnlla o priv!lcgio eollccrlido I·:nt :22 dr) :l(.(Oslo, fui rl'jr:iíarlo em sr:-
pcla cam:rra municipal de gunrla rlisensião. 
Uher:rha a .Juaqllilll \'clloso 
!le H··zcurlc . 

. \uel.oriza o goven10 a concc· Ent 1.· d~J set,.~nbro, roi reJeila lo r-m :e-
dr•J' lk1~!1r:a para PXpiorar::1o gnn1la rlii'CU>·an. 
da mir'a em l•!nenos ilevoln· 
tos. 
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1896 31 de agosto 86 Auctoriza o governo a innovar Eu1 !l de setembro, foi -rejeit;,do em se-o contracto celehl'~do com a gunda discussão. 

companhia E. de Ferro Oéste 
de ~Iinus, tornando cxtensi-
va a garantia de juros ao ca-
pital gasto na construcção do 
trecho entre a estação de s. 
Francisco e a Barra do l'a-
raopcha. 

1896 2 de setembro 89 Transfere e converte cadeiras Em 8 de setembro, foi rejeitado em pri-
de instru:ção primaria. rnelra discussão. 

1896 5 de setembro 95 Transfere o Instituto Agrono· En1 _ltJ d~ setembro, foi rejeitado em \)Ü-mico da Ilahira para as pro- metra dtscusslío. 
xlmldades da nova tapltal. ,. 

1 
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Prorosições Oo Congresso convertiQas em leis 
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71 
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72 

73 

74 

75 

76 
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ProllOsic;ões tlo Coll!J~·esso conve~·tidal'l en1 leis no ttllllO tle 1896 

1\TmETTIDAS A' SANCÇÃO PELO SENADO 

rn 
~ 
....< 

HEMESSA A' SAN- lfl 

CÇÃO ~ 
A 

;<':; 

--
lG de julho 150 

21 de julho 151 

21 de julho 155 

30 de julho 1M 

8 de agosto 156 

13 de agosto 158 

17 de agosto 164 

1!) de agosto 163 

lD do a~·;osto 165 

17.Z 

2!) de agostn 1G8 

DATA DAS LEIS 

~?.\) de julho 

2·1 do julho 

6 de agosto 

5 de agosto 

8 de agosto 

19 de agosto 

25 de agosto 

25 de agosto 

~5 de agosto 

3 de selernhro 

1. • de sctcm!Jro 

ASSUMPT0 

Eslahelcce)eis nncleos coloniacs. 

Concede um anuo de licença no dcsemlmgad o r 
<Ir. Amador AlYes Lla Silva. 

Isenta do imposto estadual as ma9hinas par a o 
fabrico de productos lacteos, salJao, velas st ca-
ricas c formicida. 

Auxilia com a quantia de 5:000$000 a re.con~tru
cção tle um prcdio no collegio das umas de 
caridade em Marianna. 

Eleva a 9:000$00:) os vencimentos do o11lcial de 
gabinete do Presidente do Estado, 

Concede licen~.a a 'diver~os funccion:nios de jus-
tiça. · 

SuhYenciona di versos estabelecimentos de en-
sino. 

Conce<lc".:licen~a ao juiz de direito da comarca de 
Caethé, 

Subvenciona o instituto municipal do Fructal. 

Annulla alp;umas disposiçües de leis fiscaes do 
município de Alvinopolis. 

Annulla o aclo da camara municapal de Ahre 
Campo, que deu posse tlo carp;o de agente exe-
cutivo ao cilladilo Antonio Alves de Abreu e 
Silv:.. llrantl;lo. 



HEMESSA A' SAN· 
CÇÃO 

z --------------
81 29 de agosto 

H2 29 de agostó 

83 31 de agosto 

5 de setembro 

85 5 de setembro 

86 9 de setembro 

87 9 de setembro 

88 9 de setembro 

89 l1 de setembro 

90 12 de setembro 

91 12 de setembro 

170 

171 

lU 

179 

180 

183 

181 

178 

185 

103 

1813 

68 

DATA DAS LEIS 

2 de setembro 

3 de setembro 

'1 de setembro 

9 de setembro 

9 de setembro 

9 de setembro 

!) de setembro 

11 de setembro 

18 de sclcmiJro 

12 do setembro 

ASSUllPTO 

Manda erigir na praça principal da cidade -
1\linas - uma estatua ao general Gomes Car· 
neiro. 

Heorganiza a brigada policial do Estado. 

I•'ixa o custo Jdlometrico ela E. de F. de .Jcqui· 
tibá á narra do Paraopeba. 

Concede privile~io para construcção de uma E. 
de 1•'. que, partindo da central, V<í a usina Gan· 
dare lia. 

Pror9ga por 8 !llezes o prazo ~onccdido á compa· 
nina 1~. de I•. Oe te de l\lmas para cntrcrrar 
ao trafego o ramal de l'itanguy. " 

Supprime as escolas normaes de Diamantina o 
Pouso Alegre e crea Gymnasios nessas cidades. 

Annulla actos da camara municipal do Turvo 
sobre eleição c posse de vereadores. 

l\lantcm as duas cadeiras de instrucção primaria 
na colonia imligena do Itamhacury. 

Innova o contracto com o lla.nco Iniciador do 
lllelhoramentos para a construc~~ão d:t E. de F. 
de João Gomes á l'irv,nga.. . 

Eleva os vencimentos do thesoureiro da Sccrc· 
taria das Finanças, do respectivo fiel c do no· 
ticiarisla da Imprensa Ofllcial. 

Innova o contracto rcilo com a compa.nhia E. de 
F. l\luzambinho rara construcçfio do prolonga· 
mento do rama ferreo da Campanha ao rio 
Sapncahy. 



92 

93 

91 

95 

97 

!J8 

101) 

HEMESSA A' SAN· 
CÇÃO 

15 de setrJmbro 

15 de setembro 

16 de setembro 

16 do setembro 

16 do setembro 

16 do setembro 

16 de setembro 

16 de setembro 

16 de setembro 

190 

202 

201 

209 

197 

205 

1!J1 

ü9 

DATA DAS LEIS ASSUMPTO 

18 de setembro Isenta do págamcnto de juros, por seus alcances, 
os cxactores da fazenda que não tenham pro-
cedido dolosamente e contem outras dispo-
sições. 

l5 ele setembro 

18 de setembro 

18 de setemhro 

19 de setembro 

'Innova o contrac~o leito com o dr. José Alexan-

1 

tire de Moura Costa, concessionario da E. de· 
F. Vicinal do Barroso ao Pomba. 

I 
i llcleva aos colonos dos nuclcos coloniacs - S. 

! 
João d'El-Hcy, Hodrigo Silva e Maria Cnstodia, 
ria divida dos mesmos para com o Estado e· 
contem outras disposições. 

i 
rMarca o rlia t.· de novembro do ultimo triennio 

I para as eleições municipaes e contem outras 
1lisposi\~ões. 

I Abre credltos supplementaros a di~ersas rubricas 
da lei do orçamento. 

19 de setembro Estabelece a t<ira para o pagamento tio imposto 
llc cxporla\~ào do toucinho, banha e fumo. 

18 de setembro Accordo com a companhi:t E. F. Leopoldina aflm 
de, por clla, ser construitli a variante rruc deve 
passar pela cidade Yiçosa. 

19 de setemhro 

l8 de sctcmhro 

Auxilia a construccão de um novo edifício dcsti· 
nado <í S. Casa de 1\liscricordia da cidade de 
Passos. 

Concede um anno de licenca ao escrivão do judi-
cial c notas da comarca do Cnrrno do Hio 
Claro e ao 1. • ta!Jclliào da comarca de 1\la· 
nhuassú. 



22 

23 

21 

26 

28 

2D 

ill 

70 

Remcttitta'!l á sancção pela Cttnutra elos srs. Depuftutos 

HE~IESSA_A' S.\1\-
LÇ.\0 

22 dtl julho 

30 de jÍ!lho 

~'5 de n:~ostrl 

G de agosto 

8 do agosto 

12 do agosto 

H de agosto 

18 do agosto 

2·1 de agosto 

:27 <lo ; {' 

152 

l53 

17:1 

157 

102 

160 

15D 

161 

16G 

167 

DATA DAS LEIS 

22 de julho 

5 de agosto 

.1 de setembro 

8 de agosto 

lD de agosto 

10 de agosto 

lD de agosto 

Hl de agosto 

28 rle ago~lo 

ASSUMPTO 

D:í nova organis:1ção ií. Secretaria da Agricultura, 
Commercio o Ol1ras Publicas. · 

Eleva os vencimentos dos empregados da Secrc· 
ta ria da Helaçrw. 

Di;;püe soJn·e legitimação de posse c concessão de 
torras publicas. 

Aneloriza a rlesoilslrnc~~ão do rio Paracatú e rc· 
~lahclece a navcgar.~ão, 

Provê sobre o preenchimento de vagas no Se-
nado e sohre o prazo para posse dos membros 
do Congresso 1\linciro. 

lsl!nla do pagamrlnto do imposto de exporlüção 
as aguas míncracs do CamLuquira, do Lalll·· 
IJary, Caxamhú, S. Lourenço c outras. 

A uctoriza o prcsirlcntc do Estado a fazer as opc-
raçi'ics de credito ncccssarias, allm de occorrer 
ás despesa~ com os estudos c constrncçâo das 
estradas de ferro de que tratam as leis rrs. J:l::i, 
138 e l:lD. 

Concede auxilio 11ara a construcção !las o!llcinas 
da escola. D. llosco, rh Car:Jwcira rio Campo: c 
concluc:lo tla casa salcsiana da PontrJ Nova. 

~!arca as divisas dos distrielos tk Santa lUla de 
I!Jilipo·.~:I, do município dn Barliacr~na, c Con-
ccír;ão do I!Jilipoca, do de Lima Duarte. 

Subvenciona o curso anncxo ;\ Escola de minas 
de Ouro Prelo. 



''" "~ 

3! 

35 

llEMESSA A' SAN-
CÇÃU 

:ll de ago; lo 

2 de setembro 

3 tle setecubro 

5 ele setembro 

3fl 5 tle setecuhro 

37 i 8 tle setembro 

38 8 de selem hro 

30 11 de setembro 

12 de setcmhro 

H do selom!Jro 

42 14 de setembro 

43 H de se tem hro 

. 71 

DATA DAS LEIS 

16~ 2 ele selem bro 

17G ·1 tle selemhro 

'1 de setembro 

182 !l d<J setembro 

ASSUi\ll'TO 

Fixa a forc;.a publica do Estado p.1ra o exercício 
ele 18H7. 

Auxilia o collc~io <lo in,;trucçiío primari:t 1) SC· 
cnndaria tio ~lar tio lle:>p:lUha. 

Cn'a o Jogar de auxiliar do clicfe de polieia e 
contem outras tlisposiçõe~. 

Audoriza a constr·ucçào t.lc lllii:l E. de I''· do 
Prados a Jlello Horizonte. 

ISG 11 ele setembro Allre cretlitu ~npplementar a diversas verhas da 
lei de orçamento do 18~6. 

177 !) ce seb~mbro Contem disposic;.ões relativas aCl Gymnasio ~li-
neii'O. 

181 !l de setembro ~lotlifica o traçad•) da Estrada de Forro de Juir. 
de Fora á .Jacutinga. 

189 · 15 do setemhro Auctoriza a construcção de umumal l'crrccJ que, 
partindo de llom ,1\etiro, vá á. Barra Longa, e 
contem entras disposic;ões. 

187 12 tlc setembro Anctoriza o governo a contraclar um omprcslimo 
externo. 

211 l'.J cle~ct.:mhro Orç.a a receil.n. c fixa a tle~pesa do Estado para o 
exorcicio de 1807. 

200 18 de setcmhro Contem medidas relativas ao saneamento da 
zona da matm. 

18 de setemhro Crca escolas r.octurnas. 



HEl\IESSA A' SAN· 
GÇÃO 

z ----- ------------·--

15 de setembro 

45 15 de setembro 

46 15 de setembro 

47 15 de setembro 

48 15 de setembro 

49 16 de setembro 

50 16 de setembro 

51 lG de setembro 

52 16 do setembro 

203 

1!)5 

20l 

207 

HJG 

206 

108 

192 

210 

72 

DAI'A DAS LEIS 

18 de setembro 

18 de setembro 

18 de setembro 

l!l de setembro 

1 s de setembro 

18 de setembro 

18 de setembro 

18 de setemlJro 

19 de Fctembro 

ASSmiPTO 

Or!lanisa o ensino profissional primario. 

Innova o contracto celebrado com a companhi<1. 
E. de F. do Porto Novo do Cunha ao Hio Par-
do, afim de [Jrolongar seus trilhos até a cidade 
do Mar de Hespanha. 

Transfere cadeiras de instrucçào primaria e eon-
tem outras disposições. 

Sobre concessão e ven1la de loterias do Estado. 

Eleva o capital garantido pela lei n. 52, de tsa;l 
para construcção da E. de F. de Thcophilo 
Ottoui a S. Jo:l.o Baptista. 

Auctoriza o governo a clcspender a quantia de 
50:000$ para conclusão das obras do etlilicio 
da Academia de Comrnereio de Juiz de Fora c 
contem outras dispo~ições. 

Concede privilegio para a construcção de um·t 
E. d_c F. que 11arlindo da Saudc vá entroncar-se 
na lmha do P0çan ha em Itabira de 1\Iatto Den-
tro. 

Concede JicJnça ao juiz de direito da comarca 
de Cataguazes. 

Crea urna caixa economic:t do Estado com sédc 
na capital. ' 

=====-=-=-=-=====-==========~==============·=-=====-=== 
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COMMISSÕES PERMANENTES 

· tf~~i~ont~ - Dr. Francisco Silviano de Almoilln Brandão. 
-1 1 0 - ros1d~ntc - Antonio 1\I:n·tins Ferreira d::t Silva. 

2· 0 ~ocretar~o - Dr. Necosio .Josó Tavares. 
Su Secrotarw - Dr . .Jo~HJUim Antonio Dutra . 

. Lagoa. PPlontes dos secrotarios - 1\Ianool Teixeira da Costa o dr. Francisco de Paula Roclw 

Constitui~flO e J)O(lm•es 

g~. ~oão. Roquetto Carneiro de Mendonça. 
Dr' Namii!o Augusto Maria de Drito. 

•, eces10 José Tavares. 

Fitutu~~as 

~~to1jio Martins Ferreira da Silva. 
br' · oaquim Antonio Dutra. 
br' Jo!!-quim Candido da Costa Sona. 
Cor oao Gomos Rohêllo Horta. 

oner .Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

Dr r o . Dr' .~ .vmd? Fm•reira Lopes. 
nr' 1 1 ~dor10o Augusto Alvares da Silva. 

· Joao Gomes Itohóllo Horta. 

Obt•us lHtblicas, tCl'l'as e colonisa~ão, COI'I'eios e telegi'aJ•bos 

Dt• J . , nr· 1,?~qu~m Candido da Costa Sena . 
. Coi·onr,in1c,1sco do Paula Rocha Lagoa. 

0 •rancisco Ferreira Alvos. 



76 

Instrucção JHiblicn 

Dr. Virgilio Martins do Mello Franco. 
João Nopomuceno Kubitschek. 
Dr. Joso Pedro Drumond. 

Canuu•us IntutiCiJtaCS 

Dr. Camillo Augusto Maria do Brito. 
Dr. José Pedro Drumond. 
Coronel Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

I•'orça 1•nblica 

Coronel Manoel Ignacio Gomos Valladão. 
Coronel Josó Bonto Nogueira. 
Coronel .Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

Agl'icnltn••a, coJnnuwcio, intlustl•iu, :u•tcs, ntiuas c flol•eSÜ'~' 

Dr. Frodorico Augusto Alvares da Silva. 
Coronel José Bento Nogueira. 
Coronel Carlos Sá. 

§mulc Jntblica, cstntistica o catccltcsc 

Dr. Josino do Paullt Brito. 
Dr. Necosio Joso Tavares. 
Dr. Josó Pedro Drumond. 

Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa. 
Dr .. Joaquim Canclido da Costa Sena. 
Coronel Francisco Forro!ra Alvos. 

Dr . .Joaquim Antonio Dutra. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr .. Josino do Paula Brito. 

nc(lacçno 
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COMMISSÃO ESPECIAL 

Dr .. João Gomos ReMUo Horta. 
Dr. Lovindo Ferreira Lopes. 
Dr. Camillo Augusto l\Iaritt do Brito. 
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa. 
Dr .. Joaquim Candido da Costa Sena. 

COMMISSÕES MIXT AS 

.TulgaclOJ.'~' 

senador - Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva. 
» Dr .. João Gomes Robôllo Horta. 
» Dr. Virgílio Martins do Mello Franco. 

Doputados - Dr. \Venceslau Braz l'ereim Gomes. 
» Dr. Camillo Soares de l\loum Filho. 
» Dr. Raul l'eniclo. 

Desembargador- Antonio Luiz Feneira Tinôco. 
» João Emilio do Rezende Costa. 
» .João Braulio I\Ioinhos de Villtena. 

Ex~uuinnclol'~t 

}'resiuonto - DesembargatlOL' - Atlolplto Augusto Olyntho. 
» .JoiT.o llmulio Moinhos ele Vilhona. 
» Theopltilo Pereira da Silva. 

Advogado- Dr. Henrique do Magalhães Sales. 
» Dr. Francisco Luiz da Veiga. 

Supplento - Dr. Bernardino Augusto do Lima. 
» Dr. Camillo Augusto Maria do Brito. 

Jtcghncu t••ibntal'io 

Senador- Dr. Vil'gilio Martins do Mello Franco. 
» Ilr. Frederico Augusto Alvares tlit Silva. 
» Dr. João Gomos Rehêllo Horta. 
» Dr. Joaquim Antonio Gomes da Silva. 
>> ••••••••••••••••••••.•••• ' • • • .......................................... ' ••• 

D eputado-Patlre .João Pio do Sousa Reis. 
» Dr. Raul Ponido. 
» Dr. \Voueeslan Bras Pereira Gomos. 
» .Julio Bueno Brandão. 
» Camillo Philinto Pt'<ttos. 
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Rcg·iJncnto de custas 

Senador - Dr. Lovindo Ferreira Lopes. 
» lll'. Vil'!!ilio Martins doM. Franco. 
» .JonqUÍill .-\ntonio Gomos da Silva. 

Deputado - .Juvennl Coelho d'Oliveira Penna. 
» Delplli m Moreil•a da Costa Ribeiro. 
» Jose Cnmeiro de H.ezendo. · 

.I Senador - Dt· •• Jofto Gomos Rebêllo Horta. 
» Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
» . Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 

Deputado - Dt•. Francisco Mendes Pimentel. 
» Dr. Augusto Clementino da Silva. 
» .Juvonal Coelho d'Oliveira Penna. 

{;otligo do ~n·occsso 

Senador - Dr. Joaquim Josô Alvares dos Santos Silva. 
» Antonio Martins Ferreira da Silva. 
» -Dr. Frederico Augusto Alvar·es (la Silva. 

Doputndo - Dr. \Voncoslao Braz Pereira Gomes. 
» Josó Carneiro do Rezende. 
» Camillo Soares do Moura Filho. 
» Josô Monteiro Ribeiro Junquoit•a. 
» Raul Ponido. 
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10 Dr. José p,~1lro Dl'lllllOJld ............................... Ouro Preto. 
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12 Dr. João Gomes H•ll>cllo JlrJrta .......................... Ouro !'reto. 
13'Coroncl Franci~eo Ferreira Alves ...................... Ouro Preto. 
u'.Dr. Carnillo Augw·lo ~lari:1 ll i Brito .................... Ouro Preto. 
15'.João NeporlliiCCIIO Kull1lsdtek .......................... Pecanha. 
16 1Dcscmhargarlur Fniderkn Augusto Alvares tia Sil\a •.... Juiz de Fura. 
17\Dr. Josino rlc Paula Britn .............................. Trn> l'onbs. 
lBjCoroncl .Joaquim Antonio <:umcg 1la Silva .............. Frnetal. 
19,Coronel ~lal•ocl lr,n:lcil) <:ornes Yall:vliío ................ C:unpai!lia. 
20 DL'. Jo:'10 !lriiJilC'tle CarneJro de Met11louça .........•..•.• ~lar tk Ilespanha. 
2LICoronel Joaquim .loFé de Oliveira Pcnna ................ Uhcr.du. 
22 Coroni!l Carlr,s rk Oliv,,ira ~:i ........................... 'J'hl'oplnlo Oltoni. 
2:JlDr •. Joaquim J0~ú Alves d<Js S:t11t0s Silva ............... S .. Jo~é d'AI<Jlll l'arahy!Ja. 
2·1 •••••. ' •••. '. •··•• .•••••.•••••••••• ' ••.•••.••••••.•••••• ' •.•.•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
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DEPUTADOS HESIDENCIAS 

( 

1 Eduardo Augusto Pimentel llarhosa ...•..•..•••.••.•.... P:nncatit. 
2 Or. Fr:mciseo ~l··ndcs l'imr~nlPI. ........................ llarhal·ena. 
3 Commcnrlarlor Francisco lliheiro de Oliveira ......••.... Entre llios. 
4 coronel Agostinho .Josil PCL'I)ira ........•..•.............• Mar dn Il••spanl!a. 
5 Coronel Fral!cisc.o llre,saJ\C de Azevedo ....•.....••.•... Bcllfl Jlori:wn~e. 
G Major Juvcnal Coelho de Oliveira Peuna ................ S. José tl'Aiem Parahyha. 
7 Capit~o llesíilerio Ferreira de Mello .............•.....•. Uheraha. 
8 Dr. Bemcnnto da Silveir:t Lobo ........................ Ahre Campo. 

·!l Dr. Carlindo llos Santos l'into .......................... Sal,ar:\. 
10 Dr. Haul l'~nirlo ........................................ Barhaeena. 
11 Dr. Sahino Barroso Junior ...•..•.•......•..•..•..•.... O um Prelo. 
12 Pallro .Jnàn l'io de SrnJ:;a !\eis .........•.....•...•....... llarhaccna. 
13 Dr. Jo~é Ft)lippe de Frcilts,Caslro ..... : ................ !Maç~o-\'au-assú (E. F Lcopoldina. 
ll Dr. Carlos Feneira Tinoco .............................. Olivnira, 
lti Dr. Camillo i;oares de 'oura Filho ..................... Ponte 1\ova. 
IG Dr. Carlos 1Lt ~i!1a Fortes .............................. Palmyr:t. 
17 Dr. Wenceslau Braz Pereira <;onws ................••... ~lonte Santo 
18 Dr. Franci:<I'O Anl-(u~to Pinto dt~ ~loura •.............•••. Iuiz rio Fora. 
1:1 }lajor José Bernardes de Faria ......••.•.•.........•.... Formiga. 
20 Dr. Angusl11 Clcmcntino da ::-ilva ....................... Serro. 
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21 Dr. Augusto Gonçalves de Souza ~loreira ............... S~nt:t A!ma de S. João Acima. 
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27 Dr. Henrique Duarte de Fon~cca .....•........•.......•. Angustura. 
28 Julio Bueno Brand;lo .................................... Ouro Fino. 
~O Severiano Nunes Car<loso de Hezen,le ~ .•..••..... , ••....• S. Jo;lo d'EI-Iley. 
30 Carnillo Pllilinto l'ratcs ................................. Montes Claros. 
Bl Dr. Epaminonda~ Esteves Ottoni ........................ Thcc,philo Oltoni. 
32 Coronel Jgnacio Carlos Moreira illurta ••••••.••..•.•••.•.. Arassuahy. 
3:3 Coronel Manoel José da Silva ........................... Boa \'iota do Tremedal. 
iH Concgo ulanocl AlYCS Pereira ....••....•..••. ,., ..•....•. Diamantina. 
35 Padre Pellro Celestino 1\odrigncs Chaves ................. A ras~naliy. 
3G Dr. Franci··co lle Faria Lohalo .........•........•....... Tal,oleiro do l'om!Ja. 
37 Dr. José Tav .• res de Mello ............................... l'allflas. 
!l8 ~Iajor Getulio llibciro de Carvalho ...................... S. Miguel lle'!iuallhãcs. 
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cJana). 
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Sect•et.:n•ia «lo Senado 

Diroctor, Coronel Henrique E1lmundo Ronault 
Suh-diroctor, Antonio Augusto Pereira da Costa 
Otncial archivista, Antonio Cosario de Lima 
OJiicial, Augusto Pantalofio 
Otlicial, Carlos de l\liranda Lima 
Amauuonso, Aureliano Augusto de Souza 
Porteiro, Americo Bonicio Pinto Coelho 
Continuo, João Gonçalves do Magalh1los 
Corroio-servonto, Paulo Augusto do Oliveira 
Idem, idem, Luiz Gonzaga do Figueiredo 

Sect•etat•ia tla Cantara 

Diroctor Alfredo Furst 
sub-dire'ctor, Aloxand1·o do Souza Coutinho 
OJiicial encarregado do rosumo dos debates, João Baptista do Freitas 
O!Ticial archivista, .Jose Poúro da Fonseca Barreto 
OJiicial o hihliothocario, Antonio Augusto do Souza Pamiso 
Otlicial Saturnino JUlloiro do Nascimento 
Amanu'onso, Joaquim lldol'onso Pinto Coelho 
!dom Amanriclt Eul'rosino Feneim do Ill'ito 
l'o!'t~iro Josó Jacintho Fagundes 
Coniinu~, Francisco .Josó do A1·aujo 
Illom, Quintiliano Toixoim elo O !i voim 
Corroio-sorvonto, João Damasceno Pinto 
!dom, idem, llonorio Josô das Novos 
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Projectos iniciados no Senado em 1896 

o ~ z E-< z ~ 
~ Cl .. 

-
18QG .Julho, 1 

r:n o c::: 
[I.l ASSUl\lPTO ...... ..-. ANDA~IENTO OBSEltvAÇÕES 
o z 

-
UD EleYa a 0:000.;) an- Em Lo <lojulho, estando npoia- Dost'. Robêllo Hor 

nuaos os venci- do pelo numero de assigna- ta e outros. 
mentos do cargo turas, v ao a imprimir-se pn,ra 
do o!Iicial do ga- entrm· na ordem dos tralm-
hineto do l'resi- lhos. 
tleute do Estado. 

Em ó approvado, sem deba-
te, om primeim discussão e 
remettido á commissfl•> de 
justi•;a. o Jogislaçflo. 

Em 4, e o11"orecido e íica sobre 
a mesa pam ser submottido 
á segunda discussão, dispen-
sada. a impressrro a requeri-
mento do sr. Nccesio Tava-
res. 

J~ut ü, é approvado, som do-
bate,om segunda discussão o 
lica sobro a mesa, para entrar 
na ordem dos trabalhos, vis-
to não ter sofrrido alterações, 
sendo dispensado o interstí-
cio a roquerimeúto do sr. 
Joaquim Dutra. 

Em 7, é approvado, sem deba-
to, em terceira discussão o 
remottido á eommissrro do 
redacçfto quo, obtendo ur-
goneia, o ofl'oroce redigitlo 
atinai, sondo a redacçfto im-
mediatamonte posta em dis-
eussfio e approvada,sem de-
bato, á visüt de requerimen-
to do st·. Levindo Lopes. 

Nesta mesma data, ó remettido 
á Camat·n dos srs. Deputados, 
sob n. GD. 

Em 29, ó devolvido pela ca-
mara, acompanhado d:t se-
guinte emenda, :t qual ó ro-
mottitla á commissflo do jus-
tiça e Jegislaç.ão: 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

--- --------- --- ------------- ------------------------1--------------
1806 Julho, 1 

1896 Julho, 3 

99 mova a 9;000$ an- EMENDA oFPErtECIDA PELA CA- Do sr. Rebêllo Hor 
nuao~ OS VOUCi- l\IARA DO~ BitS. DEPUTADOS, AO ta e outros, 
mantos do cargo PROJEC'l'O N. 69, DO SENADO 
de oftlcial de ga-
binete do Presi-
dente do Estado. Accroscente-so no artigo unico, 

depois da palavra-elevados 
-as seguintes:- desde ,i à. 

Paço da Camara dos Deputa-
dos do Estado do Minas Go-
raos, Ouro Preto, 29 de ju 
lho de 1896.- Eduardo Au-
(!usto Pimentel Barbosa. -
l<'rancisco Ribeiro de Oliveira. 
- Agostinho José Pereira. 

Em 4. de agosto,ó oiTerocida e 
vae a imprimir-se para ser 
submettida a uma unica dis-
cussão, 

Em 6, é approvada n. emenda 
o vae o projecto a copiar-se 
para, ser remettido á sancção. 

Em 7, remottido á sancção sob 
n. 74. 

Snucclonntlo 

LEI N. 156, DE 8 DE AGOSTO DE 
1896 

100 Elovaosvencimen- En1 3 de julho, õ oiTorocido e Da Commiesl\o de 
. tos do sub-dire- vae a iJ?pril;nir-se para ser Policia. 
c~or da secreta~ submettido a primeira dls 
ria do Senado a cussão. 
5:500.$ annuaos. 

Em 6,6 approvado,som debato 
em primeira discussão o ro~ 
~l~ttido a commissiío do po-
hClaquo, obtendo urgoncia, o 
ofTeroco para ser submottido 
à segunda discussão, dispen-
sados para osso flm o intor-
sticioe a impressão a reque-
rimento do sr.Joaquim Dutra. 
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o z ~ ANDAMENTO OBSERVAÇÕES z 
~ 

~ ASSUMPTO ...:! ...... 
""' p z -1- -

1896 Julho, 3 100 Eleva os vencimon · Em 7, ó approvado, som deba-
tos do subdire- to, om segunda discussão e Da commissão de 
ctor da Secreta- fica sobro a mesa para on- policia, 
ria do Senado a trar na ordem dos trabalhos, 
5:500$ annuaes. visto nEto tor soffrido altera-

ções, tlisponsado o intorsti-
cio a requerimento do sr. 
Joaquim Dutra. 

Em8, ó approvado, sem doba-
te, om terceira discussão e 
remettido á commissllo de 
rodacção que, obtendo ur-
gencia, o oft'erece redigido 
atlnal, sondo a redacção im-
mcdiatamonto posta om dis-
cussão o approvada, sem de-
bato, á vista do requerimen-
to do sr. Levindo Lopes. 

Nesta mesma data, e publicada 
em forma de resolução, so1J 
n. 4, nos termos do art. 14 
da constituiçrio. 

896 Julho, 4 101 Eleva os voncimen- Em 3 do julho, tondo a ma- Da comnüssão de 
tos dos emprega- teria dosto projecto sido up- justiça o Iegis 
dos da Junta provada como emenda orre- laç1lo. 
Commercial. recida em segunda discusslio 

ao projecto n. 16, da camara, 
do 1895, foi, a roquerimen-
to da commissão de jus-
tiçR. o legislação, destacada 
para constituir projecto dis-
tincto. 

Em 4 , o o1Iorecido e fica so-
bro a mesa para ser submet-
tido á terceira discussão, 
dispensados o interstício o 
a impressão a requerimento 
do sr. Nocosio Tavares. 

Em 6, o approvado, som deba-
to, om terceira discussão o 
remottido á commissilo de 

( redacção. 
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18\JG Julho, 4 

890 Julho, 4 
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ANDAMENTO ASSlJ:\II'TO 
OBSERVAÇÕES 

101 Eleva os venci- Zm 7, ó otrorecida á rodacção Da commissão do 
mcntos dos em- Jlnul, :t qual, á vista do ur- justiça o Io~risla-
progados daJun- goncia requerirl1t pelo sr. Lo- ção. o 
ta CoHunor·ci:d. vindo Lopes, ontr:t immotlia-

tamonto om discnss:1o o ó 
approvmla,som do Lato. 

Nesta mesma data é romettido 
á Camara dos srs. Deputados, 
sob n. 70. 

Em 22 ó rejeitado pela Ca-
mar<t dos s1·s. Deputados, em 
primeira discussM. 

w:~ Eleva os venci- Em :l 'de julho, tendo a ma- Da commissão do 
moutos dos em- teria deste prQjocto sido ap- justiça o legisla-
pregados da Se- provada como emenda oiTo- ção. 
cretaria do Tri- rocida em segunda discussão 
bunal da Rola- ao projecto n. 16, da cama-
ção. ra, do 1805, foi, a roquori-

mento da comruissão de jus-
tiça o legislação, destacada 
para constituir projocto dis-
tincto. 

Em 4, é otrorecido o fica 
sobre a mesa par:t ser sub-
mottido à terceira discus-
são, dispensados o intor-
sticio e a impressão a re-
querimento do sr. Necesio 
Tavares. 

I~an G,é approvado,sorn debato, 
em torcoim discussão o re-
mottido á commissão do re .. 
dacção. 

Em 7, é oiTorocidtt n rodacção 
tina!, a qual, á vista do ur-
goncin. requerida polo sr. Lo-
vindo Lopos, ontra immodia-
tarnonto em discussão o ó 
ltpprovada, som do bato. 

Nost:\ mesma data,ó rornottido 
it Camara dos srs. Deputados, 
~;ob n. 71. 
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.\SSUl\IPTO ANDAMENTO OBSElfVA<JÜES 

10:~ Eleva os venci- I~m 2D, ô romottido, som alto- Da comm1~são 1le 
montos dos em·· raç\Je~, pola C:unara <los srs. justiçao legisla 
pregados da So- Deputados á :>ancçüo, ::;oh ção. 
crotaria do Tri- n. ~:3. 
lJunal <ht Rola-
çilo. 

Snncciounllo 

LEI N. J:J:·l, lll; 5 IH: AUOSTO DI-: 
18Dti 

103 l\larea o dia 21 do Ent 7 de julho, estando apoia- Do sr. Camillo do 
abril do 18\Jtl para do pelo numero tle assignn,- Britto. 
sor inaugurada turas, vao a imprimir-w para 
om uma das ci- sor suhmotticlo à primoim 
dados quo fót· de- discussão. . 
sigr.ada polo go-
verno uma ox- 1~111 U, •mtra em pt•imeim dis-
posição agrícola cnssão, q no ô encerrada som 
o industrial. debato, Jicando a votação 

adiada por falta do numero. 

Em 10, ó approvado em pri-
meira discussão e romettido 
á commissão do industrias, 
qno,ohtendo urgoncia, o o1l'e-
roco o tica sobro a mesa para 
ser suhmottido á segunda 
discussão, disponsados para 
osso 11m o interstício o a im-
pressão, n roquorlmonto do 
sr. ltohóllo Horta, acompa-
nhado do seguinte 

PAltlWER 

A commissão do a~-tl'ieultura e 
imlu~ti·ins,à que foi prosonto 
o projceto 11. 10:1, do senado, 
jú. :•JlJli'OV:Hio em primeira 
tlisem~:io, ti do parecer quo 
soja o me~mo subHWttido á 
SO)l,'11IIfl:t CO!ll a seguinte 
OlllOIHia; 

Depois do :•1·L :!." aecr!lseonto-
:::o o :-:eguinto: . 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

103 Marca o dia 21 de Art. 3.° Ficam revogadas as Do sr. Camillo do 
abril de l898para disposições em contrario. Brito. 
ser inaugurada 
em uma das ci- Sala das commissões, 10 do ju-
dados quo fôr do· lho do 189(3.- José B. No-
signada pelo go- gueira .. - Carlos Sá. 
verno uma expo-
sição agrícola e Em ll, entra em segunda dis-
industrial. cussão, por artigos, conjun-

ctamente com a emenda ofl'o-
rocida pela commissão do 
industrias. 

Ao art. J.o, é otrorecida a se-
guinte 

Accroscento-so, dopois de-in-
dustrias, o seguinto : o de 
obras de ano. 

Saltt das sossoos, 11 do ju-
lho do 1896. - Camillo do 
Britto. 

Apoiada o em discussão, õ esta 
encerrada, sem do bato, e adia-
da a votação por falta do 
numero. 

Ao art. 2.0 o mosmo sr. sena-
dor offeroco a seguiu to 

EMENDA 

Em voz do-credito necossario 
-diga-so : o credito nocossa-
rio atõ 100:000~000. 

Sala das sessões, I I do julho 
do l89G.-Camillo de Britto. 

Apoiada o posta conjuncta-
monto, om discussão, õ osta 
encerrada sem mais dohate, 
o adiada, do mesmo modo, a 
votaçilo. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

103 Marca o dia 21 de Ean 15, ó approvado com todas Do sr. Ca.millo do 
abril de l898para as emendas om segunda dis- Brito. 
ser inaugurada cussão o romettido á com-
em uma das ci- misstto respectiva. 
dados quo fór 
designada pelo 
governo uma ex- Ean 17, ó o:trerecido o fica ao-
posição agrícola bre a mesa. para ser sub-
e industrial. mettido a terceira. d!scussito, 

dispensada a impresstto a 
requerimento do sr. J. Du-
tra. 

En1 18, ó approvado, sem de-
bate, em terceira d!scusslto 
e remettido á commissão de 
redacção. 

Em 20, ó ofrerecida o appro-
vada, sem debate, a redacção 
final, á vista de urgencia 
requerida pelo sr. Lovindo 
Lopes. 

Nessa mesma data, e romottido 
á Camara dos srs. Deputados, 
sob n. 73. 

PENDE DEl SOLUÇÃO DA CAMARA. 
·DOS SRS. DEPUTADOS 

104 Annulla o neto da E•n lO de julho, vao a impri- Da commissão de 
camara munici- mir-so para sor submottido camaras munici-
pal de Abre Cam- á primeira discussão. pae11, 
po quo dou pos 
se do cargo de 
agente oxoouti- Em 13, entra em primeira dis-
voaocidadãoAn- cussão, que ó encerrada do-
tanino de Abreu pois de algum debato, ficando 
o Silva Brandão. a votação adiada por falta do 

numero. • 

Em 15, ó approvado em pri-
meira discussão o romottido 
á Com missão do Camaras Mu-
nicipaes. 
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80ô .Julho, lO 10,1 Annullu. o acto da J~m 17, ó offerecido o fica sobro Da commissão de 
camara munici a mesa para entrar em so- camaras munici-
pal do Abro Cam- gunda discussão, dispensada paes. 
po quo dou pos- para osso tlm a impressão, a 
se rlo car·g-o do requerimento do sr. Joaquim 
agente exocuti- Dutra. 
v o ao cidadão An-
tonino de Abr.eu I~m 18, ó approvado, sem do-
o Silva Brand1ío. bato, em segunda discussão o 

fica sobro a mesa para entrar 
na ordem dos trabalhos, dis-
pensado o interstício, a re-
querimento do sr. Joaquim 
Dutra. 

l~lll 20, entrando em terceira 
discussão, depois do algum 
dobuto, Ó o1Ierec!do e apJH'O-
vado o seguinte 

H.oquolro quo o projocto n. 104, 
váâ commissão do constitui-
ç1Lo para, sobro o mesmo, 
omittír o seu parecer. 

Sala das sessões, 20 de julho 
do 1800. -Joaquim Dutra. 

Em 28, ó o1Ierecido o vao a 
imprimir-se o seguinte 

PARECEI~ 

A' commissno do constituição 
o poderes foram presentes 
as reclamações contra os 
actos da camnra municipal 
do Abro Campo o o projocto, 
om terceira discussão ànnul-
Iando a posso do o.gonto ex-
ecutivo. 

Apresentados ao Senado, u 22 
do junho do 1895, foram re-
mettidos á commissito respe-
ctiva, no decurso da sossi\o, 
sondo omittido o parecer up-
provado na do 16 do junho do 
mesmo anno .com a Roguinte 
conclusno: 
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1896 Julho, lO . 10-í Annulla o acto da «E porque a administração lo- Da commissão d camam munici- cal, rtue aliás se aclm func- camaras munici pal de Abro Cmn- cionando regularmente, não pacs. po que deu pos- foi ntó aqui ouvida sobre as se do cargo de razões do sou procedimento, agente executi- impossando o agente execu-

v o ao cidadão An- tivo municipal, eleito em 
tanino de Abreu eleição annullada o da qual 
o Silva Brandão. procedo a actual. controver-

sia, parece ás commissões do 
bom alvitro quo á mesma Ca-
mara sejam enviados os pa-
pois, a1lm de sobre sua mate-
ria informar de modo a pro-
vocar juizo definitivo do Se-
nodo.» 

As opiniões tem divergido sobre 
a subsistoncia do recurso. 
Entendem alguns quo as ro-
clamaçõos apresentadas na 
sessão do 1895, e não atten-
didas por meio do um acto 
legislativo, acham-se porimi-
das « vilegis». 

' 
A commissão de camaras mu-

nicipaes entendo quo a ap-
provação do Sonad• ás con-
clusões do parecer l1avia 
interrompido o lapso de 
tempo. 

O art. 75 n. 7 determina «sub-
mottido~ estes actos ( delibe-
rações, decisões) ao conheci-
monto do Congresso, deve 
este, om sua primeira re-
união, pronunciar-se annul-
!ando-os ou não. O silencio 
importa approvação. 

Da combinaç1ío deste inciso com 
os outros artigos resulta que 
n. primeira réunii'io ó a pri-
moira sessão da legislatura 
após a submissão do ucto ao 
Congref;so, em qualquet• das 
duas casas. 
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104 Annulla o acto ua Encontra-se a explicação uo Da commissão do 
c amara munici- termo- reunião -nos arts. camaras munici-
pal ue AbreCam- 10 o 11. «O Congresso. re- paes. 
po que deu pos- unir-so-ha no dia 21 do abril; 
se do cargo de -no art. 10 paragraphounico 
agente o:xecuti- determinando que o Congres-
voaocidadão An- so poderá funccionar em ou-
tanino do Abreu tro logar approvando a con-
e Silva Brandão. vocação do presidente no 

acto de reunir-se. 

Referindo-se ao comparecimen-
to dos roprosontantos para o 
exercício do funcçõos polí-
ticas usam do um vocabulo 
distincto dos outros quo em-
prega, tratando do,s tralJ!l.-
lhos occurrontes no decurso 
das sossoos. Assim no art. 13 
sobro a mudança da capital, 
pretendendo o legislador fi-
xar um praso, determinou 
quo o . projocto fosso discu-
tido, «encetada a primeira 
sessão ordinuria », determi-
nando-se os pontos a estudar 
«na mesma sessão ; no art. 
5.o sobre as leis organicas 
di11põe quo s~jam votadas na 
«mesma sessão legislativa», 
e, traçando o percurso dos 
projectos nas duas casas 
obrlga cada urna das Gama~ 
ras a so pronunciar utõ a 
sessão soguinto sobro os pro-
j(lctos rornottidos pola outra 
Camara (art. 44.) 

E,pois, o praso fatal para a vo-
tação dos projectos, compro-
hondo a sessão legisl<ttiva se-
guinte á do sua representa-
ção. Submottido um acto ao 
Senado em 1805, acha-se nu 
sossão do l8üG om tempo do 
ser discutido. 

A este procoito não faz oxco-
pção o art. G5 n. 7. 
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104 Annulla o acto da As disposições da lei primor- Da. commissl!o de 
camara munici- dia! claras e terminantes camaras munici-
pal do Abre Cam- como são não offerecem du- paes. 
po que deu pos- vidas, nem se contrapoem i 
se do cargo de antes se explicam pelo texto 
agente executi- e a significação de voc:abu-
vo ao cidadão An- los i cada um destes traduz 
tanino de Abreu o pensamento do legisla-
o Silva Brandão. dor em cohesão com o es-

pírito e o genio das insti-
tuições. 

Si o vocabulo reunião for en-
tendido como synonimo de 
sessão, adaptando-se a inter-
pretação l'estrictiva, « e:x-
prossio unius cxclusio alto-
rins», torna-se o praso ad-
stricto ao poriodo triennal 
para o exame dos actos nas 
commissões, e ás tros dis-
cussões no Senado o na Ca-
mara. Será, dilllcil, sinão im-
possivel, o provimento a re-
cursos, ainda· que funda-
dos em assumptos de rele-
vancia. 

O Senado, em sessão do 16 de 
julho de 1895, votou o pare-
cer pedindo informações á 
camara municipal do Abro 
Campo sobro a posse do 
agente executivo. As in-
formações foram apresen-
tadas a 20 do junho deste 
anuo. 

·"'· 25 do .mesmo mez o anno 
uma outra reclamação do di-
versos municipos foi apre-
sentada ao Senado, tendo por 
objecto o «modo por que con-

, stituiu-se a camara munici-
pal de Abro Campo e seus 
actos subsequontos. 

Não ha, pois, interrupção nem 
extincção do praso. 
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104 Annulla o acto da Em 1805, o Congresso doliho- Da commissão do 
camara munici- rou sobro a reclamação que camaras munici-
pal do Abre Cam- ora passa pelos tramites das paos. 
po que dou pos- tres discussões, sondo :t sos-
se do cargo de são legislativa dosto armo a 
agente executi- primeira reunião nos termos 
voao cidadão An- do art. 75. 
tonino do Abreu 
e Silva Brandão. 

A commissão de. constituição 
o poderes, fundando-se nas 
razões expostas, ó de parecer 
quo o projocto n. 10·1 está ~o 
conformidade com a Consti-
tuição o no caso do ser dis-
cutido e votado ainda om 
tempo llo pronunciar-so o 
Congresso sobre os actos da 
camara municipal do Abro 
Campo pendentes do recla-
mação. 

Sala das commissõos, ~8 do ju-
lho do 18ü6. - Camillp de 
Britto.- Dr. Necosio Tava-
res. 

Em 30, continuanllo a terceira. 
discussão, depois do algum 
debato, ô approvado e ro-
mettido á Commissrro do ro-
d~cção que, obtt~ndo urgon-
cra,o offorece redigido atinai, 
sondo a rodacção immodia-
tamonto approvada, á vista 
do requerimento do sr. Joa-
quim Dutra. · 

Nossa mesma data,ó romettido 
á Camara dos srs. deputa-
dos, sob n. 7ô. 

Em 28 do n.gosto,ó lido no ox-
podionto o romottido á Com-
missão do Camaras Munici-
paos um o1Ilcio do sr. 1.0 

secretario da Camara, do 2G, 
devolvendo o projccto acom-
panhado das Roguintos 
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ANDAMENTO 

po que dou pos- Ao art. I. o: Onde so diz. 18, 
so do cargo de diga-so-20; e depois do 1895 
agontooxecutivo - accrescente-se: reconho-
ao cidadão An- cou o 
tonino de A breu 
o Silva Brandão. Par,;o da Camara dos deputatlos 

do Estado do l\linas Gornos, 
Om·o Preto, 2G do agosto do 
l8Dii.-Eduardo Augusto Pi-
mentel llarbosa.-Agostinho 
Josó Pereira.-Josó Monteiro 
Ribeiro .Junqueim. 

Da commissão do 
eamara::. munici 
:paes. 

Naquellamesmada.ta,sfíootl"twe-
cidas as emendas para serem 
su bmet.tidas O, uit;cUs8ão, as 
quaos, a requerimento do 
iH'. Joaquim Dutra, entram 
ilnmodiatamente om discus-
slio e são UJ>provadas, sem 
do bato, indo o projecto assim 
motlillcado, a copiar-se pura · 
sot• romettido à ~ancç1ío. 

ll:m 29, ó remottido á sancção, 
sob n. 80. 

llinnceJonodo 

Lgl N. 108, do l.• DE 81;'TI<Jli[Uil0 
DE 1896 

105 Doclaraqueos}n·o- Em lO de .Tulho, depois do Do sr •. Camillo tlt} 
t'essoros publi- apoiado, vao a imprimir-se Brito. 
cos do . ensino para ser submtlttido á pri 
primario o supe- moira. discussão. 
rio r são elegivois 
para os cargos Em l:l, entra. em primeira dis-
municipaos. cussão, quo õ encerrada sem 

dohato, ticando a votação 
· adiad:t J>Or falta do numero. 

~~•u 15, ó aJ>J>rovado om pri-
meira ·discussão e remettido ' 
â Commissão do Justica. e 
Legisla<;ão. 
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-
105 Declara que os pro- Em 17, é offorecido e fica sobre Do sr. Camillo do 

fessores publicas á mesa para ser submettido Brito. 
de ensino prima- a segunda discussão, acom-
rio o superior panhado do seguinte parecer, 
são elegiveispa- cuja impressão é dispensada 
ra os cargos mu- a requerimento do sr. Joa-
nicipaes. quim Dutra: 

PARECER 

A commissão de justiça e legis-
lação otreroce :para segunda 
discussão o proJ octo n.l 05, do 
Senado, do alteração da dis-
posição da legislação em vi-
gor sobre incompatibilidades 
eleitoraes, parecendo-lho quo 
deve sor adoptado com a se-
guinte emenda: 

Substitua-se a palavra - pri-
maria, pelas seguintes: so-
cundario profissional. 

Sala das commissões, 17 do ju-
lho do 1896.-Lovindo Lopes. 
-Rebêllo Horta. 

Ent2l,éapprovado,som debato 
em segunda discussão com ~: 
emenda o llca sob a mesa! 
para entrar na ordem dos· 
~raball~o~ depois de findo o 
interst!Cw, Visto ter soffri- 1 

do apenas ligeira modifica-I ção. 

I~an 23, entra em terceira dis-
cussão,que ó encerrada som 
do~>ate , tic~ndo a votação 
ad1adt~ por talta de numero. 

Em .25, ? approvado om tor-
colra discussão o romottido 
.á commissão do rcdacção. 
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105 Declara que os pro- Em 27, é oíierecida e vae a im- ·Do s~. Camillo do 
· fessorespublicos primir-se a redacção final. Brito • 

de ensino prima,-
rio e superior 
são elegíveis pa- Em 28, à vista do urgeneia 
ra os cargosmu- requerida pelo sr. Joaquim 
nícipaes. Dutra, entra em discussão e 

é approvada a redacção ílnal, 
sendo nessa mesma data re-
mottida, sob n. 74, á Camara 
dos srs. deputados. 

Em21, é rejeitado pela Camara 
dos srs. deputados. 

896 Julho, 10 IOG Revoga a lei n.l2,l, 'Em 10 de julho, depois de Do sr. Ferreira Al-
do 11 de julho apoiado, vae a· imprimir-se ves. 
de 1895, que de- par<• ser submettido à pri-

S, S.-3 

signou o dia 15 meira discussão. 
de junho de cada 
anno para a in-
stallação doCon- Em 13, entra em primeira 
gresso discussão, que e encerrada 

sem debate, ficando a vo-
tação adiada por falta de nu-
moro. 

Em 15, é approvado em pri-
meira discussão e remettido 
á commissão de constituição 
o poderes. 

Em 17, ó oíierecido e vae a 
imprimir-se para sor sub-
mettido á segunda discus• 
são. 

Em 20, depois de algumas 
observações dos srs. Noguei-
l'a c Rebêllo Horta, .ó rejoij 
tado em segunda discussão 
o vao a arcltivar-se. 

•· 
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107 Auctoriza o gover- Em 17 dejulho, depois deapoiu- Do sr. Gomes da 

no a contractar do, vao a imprimir-se para Silva. . 
a construcção do sot• submettitl.o á primeira 
uma E. de Ferro discussão. 
que, partindo da 
Estação do Pra- l~m 20, ó approvado, depois do 
dos, na E. do algum debate, em primeira 
F. Oeste do l\Ii- discussão o vae á conunissão 
nas, vá so en- de obras pulJlicas. 
troncar na E. de 
F. quo liga Bel.:. Em ,22. ê ofl'erocido e vae a im-
lo Horizonte a primir-se para ser submet-
«Oosto de l\Ii- tido á segunda discussão. nas.» 

Em .. 24, entra em segunda dis-
cusssão, que e encerrada 
sem <lehato, o Hca n votaçüo 
adiada por falta do numero. 

Ent 25, ó approvado em segun-
da discussão o tlca sobre a 
mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos, depois do lindo 
o interstício, visto não ter 
soil'l'ido alterações. 

I~m 28, ó approvado em tercei-
ra discussão o remettido á 
commissão do rodacção. 

l~nt 20, ó o1l'erecida o approva-
da a rodacção 1lnal, á vista 
do urgencia requerida pelo 
sr. Joaquim Dutra. 

Nossa mesma data, ê remottido 
á Camara dos srs. Deputados 
sob n. 75. ' 

Em 5 .. de sotomhro, e romot-
tido pela Camara dos srs. 
Deputados á sancção, sob n. :l5. 

Snncciounclo 

Lgr N. 182, IH! D IH~ Sl~'l'l~MBitO 
l>B l8UG 
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108 Auctoriza o gover- Em 20 de julho, estando a.poin.- Do sr. Costa Sena. 
no tt auxiliar a do, vao a imprimir-se para o outros. 
conclusl'io d as ser submettido à primeira 
obras dos Colle- discussão. 
glos Salcsianos 
existentes naCa- Em:~?, entra emprimoim dis-
chooira do Cam- cussl'io, que ó encerrada sem 
po o na cidade da.hate, Jicando a votaçl'io 
da Ponte Nova. adiada por falta de numero. 

Em 25, ó approvado em pri-
meira discussão e remettido 
á commissão do obras pu-
blicas. 

Em 27, ó ofl'erecido e vae a im-
primir-se para ser suhmetti-
do á segunda dtscussão. 

Em 29, entra em segunda di:;;-
cussão, por artigos. 

Ao art. 1.0 são offerocidas, 
apoiadas e postas conjuncta-
monte om discussão, as se-
guintes 

E~IENDAS 

N.o 1 

Ao art. I. o depois da palavra-
Ponto Nova, accresconte-so: 
e 10:000$ para conclusão do 
editicio om que funccionará 
o collogio Selesiano na. cida-
de de Itn.hirn, sendo osttt 
quantia entregue depois do 
installado o rol('lrido collogio. 

Sala das sessões, 29 do julho 
do 18UG.-P. Deumoml. 

Ao art. l,o em vez do dez con-
tos-diga-se: Yinte contos. 
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1896 Julho, 20 

108 Auctoriza o gover- Sala das sessões, 29 do julho de Do sr. Costa Sena 
no a auxiliar a 1896. -:-Joaquim Dutra, No- o outros. 
conclusão d as cosio Tavares, C. Sena, OH-
obras dos Colle- v eira Ponna, Teixeira da Cos-
gios Salesianos ta, Gomes da Silva, Frede-
existontes na Ca- rico Augusto. 
choeira do Cam-
po o cidade da Encerrada a discus>;ão do art. 
Ponto Nova. I.o, é elio approvado, com a 

emenda n. 2, sondo rejeitada 
a de n. l. 

Ao art. 2, é otrorecitla a se-
guinte 

EMENDA 

Emenda ao art. 2.0 : depois do 
20:000$, accroscento-so: pela 
verba instrucção publica. 

Sala das sessões, 29 de julho 
do 1895.-c. Sona. 

Apoiada o posta conjunctamon-
to em discussão, e esta en-
cerrada e, som mais debato é 
approvado o artigo com' a 
emenda. 

O art. B.o ó approvado, som do-bato. 

A~optado. em ~.a, pura passar 
a t?rco1ra drscussiío, vao o 
proJocto, co~n as emendas ap-
pr•ova<las, a commissão de 
obras publicas.· 

Em BO, ô ofl'orocido o fica sobro 
a mesa para ser submettido 
á terceira discussão, dispen-
sado. o interstício o a lm-
prossrro a requerimento do 
sr. Costa Sona. 

Etn Bl, entra em terceira dis-
cussão, quo ó encerrada som 
debato, llcando a votaç[o 
adiada por falta do numero. 
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1890 Julho, 20 108 Auctoriza o gover- Em 3 de agosto, é a:pprovado Do sr~ Dosta;Sena 

no a auxiliar a em ter,ceira discussão e re- e outros. 

1890 Julho, 20 

' conclusão das mettido it commisslio de re-
·obras do Colle- dacção., que, .obtendo urgen-
gios Salesianos cin, ofierece à redacção final, 
existentes.na Ca- ·a qual, à vista de requeri-
choeira do Cam- monto do,sr .. Levlndo Lopes, 
po o na cidade entra immediatamente em 
da Ponte Nova.. discussão e é approvada, sem 

debate, sendo nessa mes-
ma data remettido á Cama-

, ·ra dos srs. Deputados, sob 
n. 77. 

Em 18, é remettida pela Ca-
mara á sancção, sob n. 29. 

Sanccionatlo 

LEI N. 101, DE 19 DE AGOSTO 
DE 1896 

109 Auctoriza o gover..: Em20dejulho, estando apoia-Do sr. Costa Sona 
v.ó ,a .subvoncio- do pelo numero de ass1gna- e outros. 
nar annualmen-. turas, vae a imprimir-se para 
to o curso annexo ser submettido á 1.a discus-

: .á·Esoola .do Mi- são. 
1 nas c.om a quan-< • 

. ;tia do 20:000$. 
Em22, entra l." discusstío, que 

é encerrada som debate, fi-
cando tt votação adiada por 
falta do numero. 

Em 25, ó approvado em pri~ 
meira discussão e remottido 
it commissão do instrucção 
publica. 

Em 27, ó otrerecido e vae a im-
, primir-so para ser suhmotti-

do à segunda discussão acom-
panhado do seguinte 
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10!) Auctoriza o govor- PAIWCEit Do sr. Costa Scnn 

no a suhvoncio- o outros. 
nar annualmcn- A com missão do instrucção pu-
to ocursoannexo hlica ó do parecer quo o pro-
a Escola do Mi- jocto n. lO!:l, do Senado, que 
nas com a quan- consigna um auxilio do 20 
tia de 20:000.$. contos do róis ao cmso an-

nexo existente na Escola do 
Minas, approvado em pri-
meira, S~Ja dado á segunda 
discussão e approvado com t 

' a seguinte omenda quo oll'c-
reco: 

Ao art. 1.0 Em vez das pala-
vras-em quo são cnsina<las 
as seguintes disciplinas: -
aritlnnotica, algohra, geome-
tria, trigonometria, desenho 
geometrico o scioncias phy-
sicas o naturaes-diga-so:-
dostinado ao ensino das dis-
ciplinas. 

Sala das com missões, 27 do ju-
lho do l8UG.-João N. Kubi-
tschek. - Camillo do Britto. 

Em 29, ó approvado com a 
emenda om segunda discus-
são. o remottido a com missão 
do mstrucção publica. 

Ean .30! ó Ofi'erocido o v ao a. i1n-
~1un~r-so para sor suhmot-
~Ido a terceira tliscus~ão. 

E1tt 4 do agosto, depois do al-
gum .dehat?, ó approvado om 
t?rcc1rn. thscussf(o e romot-
tido a commiss[o do reda-ção. 

Eau 5, ó ofi'erecida a l'edação 
tlnal, a qual, á vista do ur-
g?ncia requeridtt polo sr. Le-
vmdo Lopes entra emmedia-
tamonte em tliscussrto o ó 
approvado, som dohato, sen-
tlo nossa mesma, data. remot-
titlo Í\ Cama.ra do::; sr:.;. Do-
putn.dos, sob n. 78. 
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lO!J A uctorizo. o govor- I•:m 27, e remcttido pela C<1- Do sr. Costa Scna 
no a subvencío- mnru. dos srs. Duputado:-; á c outi·os. 
nnr nnnunhnen- . sancc;fío sob n. 31. 
te o curso nnncxo 
á Escol<\ de l\Ii-
nas com a quan-
tia tio ;w:ooo 3. 

Sanccionatlo 

Lln N. lô7, DH 28 DE AGOSTO DE 
1896 . 

11 o Elo v a a !J:OOO,) an- Em2'1 de julho, v ao a im.JÇ>-ri- Da com missão de 
nuacs os venci- mir-so para sulnnettillo á pri- I:'cqucrimentos de 
mentos do the-~ moíra discussão. :partes. 
som·eiro da Se- ' 
oretaria das Fi- Em 27, entra em primeira t~is
nnnças C\lssão, que ó encerrada sHm 

doh:ttc,ficant!o a votação adia-
da por falta do numero. 

I~m 28, ó approvado em pri- • 
moira discussão c remcttído 
á commissão d.c requerimen-
tos tlo partos. 

Em 29, ó offcrecido o vac a im-
primir-se para sorsubmettido · 
ti segunda discussão, acom- · 
panhudo do seguinte 

PAltECEit 

A commissão do requerimento 
de partes oiforecc :para sor 
submettido â segunda dis-
cussão, conformo o vencido . 
em primeira, o prqjecto n. : 
I lO, do Senado, elevando os . 
vencimentos do thesoureiro · 
da Socrctari:• das Finanças, 
com a ·seguinte emontla : 

!
Ao artigo unico, in fine, ac- · 

crosccntc-sc : o a 3:GOO.i)OOO · 
os do 1iol do mesmo thesou-
rciro, 

Sah\ das commisslies, 20 do 
julho tio lH\lü.-C. Scnna.-
'I(crroira Alves. 
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ASSUl\lPTO ANJJAl\IENTO OBSERVAÇÕES 

IIO Eleva a 9:0005 nn- Em 31, entra em segunua dis- Da commissão ao 
nuaes os venci- cussão, que ó oncerraua sem requerimentos de 
mantos· do the- debate, ticando a votação partos. 
souroiro da Se- adiada por falta de numero. 
crotaria das Fi 
nanças. Em 3 do agosto, ó approvndo 

com a emenda em segunda 
discussão o romettido a re-
spectiva commissão. 

Em 4, é offorecido o tica sobro 
a mesa para ser submottido 
à torcoira discussão, dispen-
sauo o interstício e a impres-
!!ãO a requerimento do sr. 
Ferreira Alves .. 

Em 5, é approvado em terceíra 
. discussão e remettido á com-

missão de rodacção quo, ob-
tendo urgencia, offerece a 
redação tina! a qual, à vista 

.. de requerimento uo sr. Lo-
vindo Lopos, entra immedia-
tamento om discussão o ap-
provada, sem debato, son-
do nessa mesma data remet-
tido·à Camara dos srs. Depu-

. tados, sob n. 79. 

Em 5 do setembro, ó lido o ro-
mottido à commissão do re-
querimentos, um otncio do 
sr. primeiro Secretario da 
Camara, do 8, devolvendo o 
projocto acompanhado das 
seguintes 

, EMENDAS OFllE!tECIDAS PELA CA-
::.IARA DOS DgPUTADOS AO Plto-
JECTO N. 79, DO SENAA(I 

N l 

Ao. artigo unico-diga-sc-art. 
1.0 ; onde se db: - 9:ooo;;ooo 
diga-se 7:000$000-o onde so 
lliz-3:000$-diga-so: 3:000$. 
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nuaes os venci-
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ANDAMENTO· 

N. 2 
mentos do the- Accrescente-se: 
soureiro da Se- Paragrapho unico. Ficam tam-
cretaria das Fi- bem, desde jà, elevados a 
nanças. 3:000!,000 annuaes os venci-

mentos do noticiarista do 
«Minas Geraes», o qual passa 
a ser funccionario titulado 
o nomeado polo Secretario 
das Finanças, sob, proposta 
do Director da Imprensa Oili-
cial do Estado. 

Art. 2.o Revogam-se as dispo-
sições em contrario. 

Paço da Camara dos Deputados 
do Estado de Minas Geraes, 
Ouro Preto, 3 do setembro 
do 18\lG.- Francisco Ribeiro 
do Oliveira, prosidonte. -
Agostinho Josó Pereiru-Josó 
Monteiro Ribeiro Junquoira. 

Naquella mesma data, são ofi'e-
rocidas e vão a imprimir-se 
para serem submettidas á 
discussão, acompanhadas do 
seguinte 

PAitECEH. 

A commissão do ·requerimentos 
partes, a que foram presen-
tes as emendas ofi'erecidas 
pela Camara dos srs. Depu-
tados ao projecto n.7\l,do Se-
nado, elovando os vencimen-
tos do thosouroiro da Secre-
taria das Finanças, ó de pa~ 
rocor que sejam as mesmas 
submottidas á discussão, ap-
pr•ovada a de n. 2 e rejeita-
da a do n. 1 

Sala das commissões, 5 de se-
tembro de 18\lG.-c. Sena.-
Ferreira Alves. 

OBSERVAÇÕES. 

Da commissão do 
requerimentos do 
partes. 

Em 8, entram om unica dis-
cussão as referidas emendas 
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1896 .Julho, ,2,1 11 O Eleva a 9:000B an- Encorra(la a discussão o, pro - Da commissão de 
nuaes os voríci- cedendo so, por partos, avo - requerimentos do 
montos do tho- tação das omondas, são ro - partes. 
soureiro da Se- joitadas a do n. 1, por una 
cretaria uns Fi- nimidade do votos o a do n 
nanças. 2, on• votaçllo secreta, por 

oito votos cor..tra sete. 

Voltam as emendas, com o pro-
jeéto, á Camara dos srs. De-
JlUt::tdos. 

I I~m 11, e lido um o1Ilcio do I sr. primoiro Secretario da 
i Camara, do 10, devolvendo o 
! pr~jecto, visto· tor sido con-
' tlrmatla por aquolla corpora-I çfio a decisão relativa ás : 

emendas pela mesma oil'ero-
cidadas, <ts quaos, a roque-
rimento do sr. Gomes da Si!-

I va, entram immodiatamonto 
do novo om discussão. 

Encerrada a discussão, e pro-
cedendo-se á votação, JlOI' 
escrutínio secreto, ó roJoi-
tada a do n. I por 12 'vo-

' I tos contra um, o approva-
da a de n. 2 por seis contra 
sete visto não tor obtido 
dous terços dos votos pro-

I sontos. 

Vao o projocto, assim moditlca-( 

do, a copiar-se para ser ro-
' mottido a sancção. 

I~m 12, ó ro1nottido à sancçlo, 
·SOb n. 90. 

Snn~~ionnclo 

U•:I N. HJ:l, D~: 18 De i~;mmmo 
m; 18913. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

---- ---------------- ---·----------------------- ----------------
111 Auctoriza o gover- Em 24 do julho, depois de Do sr .. Costa Sena 

no a despender apoiado, vae a imprimir-se 
annualmente a para ser suhmettido á pri-
quantia de 70 meira discussão. · 
contos com a ma-
nutenção doCon- Em 27, entra em primeira dis-
servatorio de cussão, quo é encerrada sem 
Musica do Bar- debate, ficimdo a votação 
bacena. adiada por falta de numero. 

Em 28, ó approvado em pri-
meira discussão o remettido 
á commissão do instrucção 
publica. 

Em 30, é ofl'orecido e vae a 
impr·imir-se para ser sub-
mettido á sogun~a discussão. 

Em 4 de agosto, é approvado 
em segunda discussão e fica 
sobre a mesa para entrar na 
ordP.m dos trabalhos, depois 
de findo o interstício, visto 
não ter sofl'rido alterações. 

Em 6, é rejeitado em terceira 
discussão o vao a urchi-
var-so. 

112 Confere pronüos Em 29 de julho, estando apoia- Do sr. Camillo do 
aos cultivadores do, ívae a imprimir-se para Britto. 
de cacáu e aos fa- ser submettido á primeira 
bricantos de pro- discussão. 
duetos cerami 
cos. Em 31, entra em primeira dis-

cussão, que ó encerrada sem 
dedato, ticando a votação 
adiada por ii\lta de mnnoro. 

Em <I de agosto, Ó approvado 
em primeira discussão e re-
mettido á commissão de in-
dustrias. 

l~an 4, ó ofi'erecido o vae a im-
primir-se para ser submetti-
do á segunda discussão acom-
panhado do seguinte 
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1800 Julho, 29 112 Confere premios , PARECER Do sr. Camillo de 

aos cultivadores Britto. 
decacáueaosfa- A' commissão de industrias e 
bricantes de pro- agricultura foi presente o 
duetos cerami- projocto n. 112 sobro premios 
cos. Já approvado om primeira 

discussão. 

A lei n. 42, de 13 do maio do 
1893, conferiu premio aos cul-
tivadoros do linho, cunhamo, 
algodão o outras plantas 
toxtis, aos viticultores o fa-
bricantes do vinho. 

No rolatorio do ministorio da 
Agricultura do 1895 so diz : 
« Na primeira voz foi oxiguo 
o numero dos quo se inscre-
veram ; nos concursos futu-
ros será maior o numero. 
Este estimulo muito util, 
sorà o desenvolvimento do 
uma industrin destinada a 
constituir uma das princi-
paos fontes da riqueza do 
Minas.» 

Esta previsão realizou-se tondo 
concorrido apenas 11 fabri-
cantes om IB95 o no anno 
corrente 27 ; o quo rovola o 
bom oxito do estimulo quo 
em brevo trecho aproveitará 
a outras culturas o sobro-
tudo a soricicultura depois do 
satisfeitas as medidas com-
plementares, escolas agrí-
colas, campos do oxperimen-
teção o exposição. 

Na Frmwa, onde se animam as 
industrias por este moio, o 
relator da lei do Sonado de-
clarou quo os sericicultorcs 
não recebiam nunca 800,000 
francos. Em 18Uil alcança-
ram 4 milhões; 4,100.000 do 
francos em 18U4. 
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112 Confere premias Si ampliarmo~: as disposições Do sr. Camillo de 
aos cultivadores da lei, observaremos outro Brito. 
do cacau o aos fa- nós a mesma progressão. 
bricantes do pro-
duetos cerami-
cos O Ministro da Agricultura, em 

seu relataria deste anno, o 
sr. dr. Antonio Olyntho, diz 
« a fabricação do tecido de 
sêda ja se vae desenvolven-
do, apresentando productos 
do grande variedade e per-
feição. 

A exposição do 1895 revelou-
nos a oxistoncia do algumas 
fabricas, si bom que obtidos 
os productos pela utilização 
da materia prima exclusiva-
mente oxtrangeira. 

E' para lastimar, porem, que 
a cultura do bombix não se 
tenha desenvolvido sulficien-
tomente, de sorte a serem 
alimentadas as fabricas com 
matoria prima nacional. » 

Para ser attingido o flm da lei 
o aproveitamento da mate-
ria primn em almndancia no 
paiz, o impulso às ·manufa-
oturas, entende a commis-
são quo o art. Lo do projo-
cto devo ser substituído pelo 
seguinte: 

Art. 1.0 Aos cultivadoros do 
cacau serão conferidos pro-
mias até a quantia do 10:000$ 
durante quatro annos ; aos 
fabricantes do seda, lã, chá, 
vidros, crystaos, papel, pltos-
pltoros o productos corami-
cos serão conferidos pre-
mias, durante quatro annos, 
até a quantia do lO'J:OOO$ nos 
termos da lei n. 42, do 13 do 
maio do 1893, o regulamento 
do l6 fevereiro de 1894. 
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1800 .Julho,29 ll 2 G<:lnfero premios Art. 2.° Fica a esse fim aber- Do sr. Camillo de 

aos cultivadores to ao governo o credito no- Brito. 
de cacau o aos fa - cossario. 
bricantes de pro-

Sala das commissõos, 4 do duetos cerami-
c os. agosto de 1800.- José Bento 

Nogueira. - Camillo de . Britto • 

Em 6, entra om segunda dis 
cussão po1· artigos. 

O art. J.o tlca pr~judicado com 
a approvação da emenda sub-
stitutiva otrorecida pela 
commissão. 

Os arts. 2. 0 otrorecido pela 
commissão e 2.o do projocto 
que passa a constituir o art. 
3.0 , são approvados sem de-
bato. 

Adoptado em segunda para 
passnr á terceira discussão, 
ó o projecto com as emen-
das approvadas romettido à 
com missão do industrias. 

Em 7, ó otrerecido e vae a im-
primir-se para ser submot-
tido á terceira discussão. 

Em lO, depois de algum doba-
to, é approvado om terceira 
discusslio e romottido á com-
missão do redacção. 

Em li, e otrorocida o vao a im_: 
pl'imir-so a redacção final. 

Em 13, e approvada a roda-
cção final o romettido à Ca-

· mara dos srs. Deputados, sob 
n. 80. 

I li'I•:Nin: DN SOLUÇÃO DA CA~lAHA. 
DOS SltS. DEPUTADOS 

I 
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11:! Auctoriza o gover- I~m J.o do agosto, Yao a iln}H'i- Da commissão de 
no a contractar mir-se para, sor sulnnettido olH·as publicas. 
a construcção do á Jlrimeira discussão. 
um ramal forre o 
que, partindo do l~m 4, e approvado om pri-
llom Retiro na meim discussão e rcmettido 
Estrada do Forro à commissuo do obra3 pu-
Espírito Santo o blicas. 
l\Iinas, vi à Bar-
ra Longa, I~1n 8, ó otrerocitlo o vae a im-

primir-se para sor submot-
tido á segunda discussão. 

I~m 11, depois do algum deba-
to, ó approvado com a. so-
guinte emerHh\ orn segunda 
tliscussão o remottido á com-
missão do obras publicas : 

Accrosconte-so o seguinte : 

Artigo. Fica o govorno aucto .. 
rizado a estaholecer, no pon-
to quo julgar mais conveni-
ente, as olllcinas da empresa 
da Estrada tio Ferro Sapu- , 
cahy, íicando assim alteradas· 
as disposiçOes da lei n. 3.648, 
do J.o do setembro do 1888, e 
c n. 64, do 24 do julho d_o 
1893, quo designaram a Cl-
dado da Christina como pon-. 
to obrigatorio para 1\ ostabo-; 
lecimento das referidas olll-
cinas. 

Em 12, õ otrerocido e VM a im- i 
primir-so para sor submot-
tido il. terceira discussão.' 

Em 18, ó approvado om tor-' 
coira discussão e romottido 
á commis:;ão do redacção 
quo, obtendo urgencia, otTc-
roco a rodac~:ão tlnnl, a qual, 
a requerimento uo sr •. Lo-: 
vindo Lopes, entra immodia-
tamonto em 'discussão o· ó·. 
approvada som dolmte. 
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113 Auctoriza o govor- Em 19, é romottido á Camara Da commissão do 
no a contractar dos srs. Deputados, sob n. 82. obras publicas. 
a construcçí'í.o de 
um ramal !orreo 
que, partindo do Em 11, de setembro, ê romet-
llom Retiro, na tido pela Çamara á sancçfio, 
Estrada do Forro sob n. 39. 
Espírito Santo o 
Minas, và á Bar-
ra Longa. Snnccionado 

LEI N. 189, DE 15 DI'J S!':TEMDRO 
DE 1896 

114 Concedo liçonça a Em ~O do agosto, tend<? a ma- Da commissão do 
diversos funccio- torm deste proJocto sido ap- requerimentos do 
narios do justi- proyada como ~men~a offo- partes. 
ça e á professo- ro01da em terceira d1scuss1to 
ra da cidade do ao projocto n. 52, da Cama-
Serro, d. Christi- ra, foi a mosma, n. requeri-

. na Amalia de monto do sr. Robêllo Horta, 
Queiroga. destacada para constituir 

:projccto. á parto o remettida 
a commisslio do redacção. 

Em 11, ó oJTerecida o v ao a 
imprimir-se a rodacção fi-
nal. 

Em 13, ó approv:ula a rodac<;ão 
. o romettido à Camara dos 

srs. Deputados, sob n. 81. 

.. 1: ... 

Em 3 de setembro, ó romettitlo 
à commissão do requerimen-
tos do partos um ollicio do 
sr. 1.0 Secretario da Camara 
de 2, devolvendo o projoct~ 
acompanhado da seguinte 

' . ' ~ 

.; 

E~WNDA. 

Supprima-so o n. 3 do projecto 
afim do quo sejam os papeis 
do d. Christina Amelia do 
Queiroga remettidos ao!'po-
der executivo do Estado.~ 
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114 Concede licença a Paço da Cmnara dos Deputados Da commissão do 
uiversosfunccio- do Estado de Minas Geraes, requerimentos de 
narios de justi- Ouro Preto, 2 de setembro partes. 
ça e á professo- de 1896. - Eduardo Augusto 
ra da cidade do Pimentel Barhosa.-Francis-
Serro, d. Chris- co Ribeiro de Oliveira. -
tina Amelia de Agostinho Josê Pereira. Que i roga 

Em 15, ó offerecido e fica sobre 
a mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos, dispensada a 
impressãoa requerimento do 
sr. Kubitschek, o seguinte • 

PARECER 

A commissão de requerimen-
tos de partes, à que foi pre-
sente a emenda, o1l'orecida 
pela Camara dos srs. Depu-
tados, á proposição n. 81, do 
Senado, concedendo licença 
a diversos 1'unccionarios de 
justiça o á professora da ci-
dade do Serro, d. Cllristina 
Amelia do Queiroga, é de pa-
recer que sqja a mesma dada 
á discussão e approvada, en-
viando-se os respectivos pa-
peis ao governo para tomal-
os na devida consideração. 

Sala das commissões, 15 de se-
tembro de 18\JG.- C. Sena.-
R. Lagoa.-Ferreira Alves. 

I~ut 16, ê approvada a emenda 
em escrutínio secreto, por 
unanimidade de votos, sondo 
nossa mosm11 üat11 romettido o 
proj e c to i1, sancçrro, sob n. 100. 

Em 17, os papeis rel11tivos á 
professora d:t cidade do Serro, 
d. Christina Amelia de Quoi-
roga, roram romottidos ao 
governo. 

S:ntccion:ulo 

LEI N. 1\Jl, DE 18 ll!!: SE1'Immw 
I>B 18\JG 
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115 Eleva os Vúllci- Em 12 de agosto, estando Do sr. Leviudo Lo-
mantos da ma- apoiado, vao a imprurur-so pos o outros 
gistratura. pam sor sulmwttiuo á pri- • 

meira discus:>ão. 

I
Em IH, é aporovado em pri-

meira discussão e romottido 
á commissão do justiça o le-
gislação. 

I·~m ~0, é o1Torecido o vao a im-
primir-se para ser snbmotti-
Jo à segunda discussão. 

I·~u• 27, entrando om segunda 
discussão, é o1Torecido o so-
guinte 

Rel[uoiro quo o pt·ojocto n. I IG> 
do Senado, do elevação dos 
vencimentos aos magistra-
dos, seja remettido ás com-
missões do 1lnanças, justiça 
o legislação, atim do sor 
emendado do confonnidado 
com as forças do orçamento, 
sem projuizo da segunda 
discussão. 

Apoiado o posto em discussão, 
ô esta encerrada, som mais 

dJ bate, o approvatlo o roque-
rimon to, inrl o o projocto ús 
!'ol'ol'ilt~ C) n missõo:>. 

1 IG Auctoriza o govor- Em 17 do agosto, vae a impri- Dtt commis;:;ão do 
no a indomnisar mir-se pant sor suhmottido roquorimentos do 
os sorviços mo- ú primoira discussão. parto:,;. 
dicos prestados 
ao Estado polo Em 20, é approvatlo em ,vota-
ur. Carlos For- ção secreta por H votos con-
roira 4Jvos. tra 3, em primo ira diseus-

são, o rcmottido á commi:>-
são ros!>cctiva. 
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llG Auctoriza o govcr- Em 20, ó o1l'erecido e 1lca so- Da commissão do 
no a in<lemnisar bro a, mos11 para set• submet- requerimentos do 
os serviços mo- tido á segunda discussão, partes. 
dicas prestados dispensados o intol'sticio o a 
ao Estado pelo impl'ossão :t roquot•imento 
tll'. Carlos For- do sr .. Joaquim Dutra. 
roira Alves. 

Em I.o do sotomhro, ó appro-
vado em segunda discussrro 
o Hca so bt•o a mesa para ser 
submottido à terceira, dis-
pensa(lo o interstício, a re-
querimento do st·. Joaquim 
Dutra, visto não ter sofrrido 
alterações. 

I~m :~, entrando 0.111 terceira 
discussão, ó o1ferocida a se-
guinte 

Ao art. 1.0 Accroscente-so, de-
pois da palavra auctorizado, 
o seguinte - desde já- o 
depois do 30:0003,000, as se-
guintes-deduzidos da verba 
soccorros pu blioos do orçu.-
monto. vigente. 

Supprima-se o paragrapho 
unico. 

Sala das sessões, 2 de setem-
bro de 18üG.-Joaquim Dutra. 

Apoiada o posta conjuncta-
monte em tliscussfio, é esta 
encerrada, som debate, e, pro-
cedendo-se á votação, ó o 
projecto approvado com a 
emenda, em votação secreta, 
por 12 votos contra um .. 

Adoptado em terceira discus-
são, vao o projecto á com-
missão do rodacção, quo, ob-
tendo urgencia, o1fereco a 
rodacção linal, a qual, á vis-
ta de requerimento do SP. 
Levindo Lopes entPa imme-
diatamonto em discussão c 
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116 Alwtoriza o gover-

no a indomnizur 
os serviços mo-
dicas prestados 
ao Estado pelo 

ó approvada som debate, scn- Da commissão de 
do nessa mesma data remot- requerimentos de 
tido á Cmnara dos srs. Do- partos. 
putados, sob n. 85. 

dr. Carlos Fer- PENDE DE SOLUÇÃO DA CAMARA 
reira Alves. DOS SRS. DEPUTADOS 

ll7 Eleva o capital pa- Em 18 do agosto, tendo a ma- Do sr. Nogueira. 
ra a construcção teria deste projecto sido ap 
da E. do Ferro provada como emenda ofi'o 
de Theophilo Ot- recida ao pr~jecto n. 48, em 
toni á S. João segunda discussãO, foi a mos 
Baptista. ma, a requerimento do sr. 

I~ebtHlo Horta, destacada para 
constituir projecto á parte. 

I~m 20, a commissão de obras 
publicas o o1l'oreco o fica so-
bro a mesa para sor suiJmot-
tido á torcoira discussão 
dispensados o interstício o [~ 
impressão a requerimento do 
sr. Nogueira. 

I~m 21, ó approvado em ter-
ceira discussão c romottido 
á commissão do rodacção. 

Em 22, ó ofi'orccida a rcdacção 
final, a qual, á vista do ur-
goncüt requerida pelo sr. Lo-
vindo Lopes, ontra em discus-
são e ó approvada som do bato. 

Nessa mesHHt data, é rcmettido 
á Camara dos srs. Deputa-
dos, sob n. 83. 

I~m 15 do setembro, ó o pro-
jccto rcrnettido pela Camara 
dos srs. Deputados ú san-
cção, sob n. •18. 

Snncciomulo 

LI<:I N. 196, IJE 18 DE SE:TE!.IUIW 
DI~ 1806 
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1890 Setembro, 4 118 Auctoriza o gover-

no a contrahir 
um emprestimo 
externo ató a 
somma de ses-
senta e cinco mi-
lhões do francos. 

1896 Setembro, 8 119 Concede um auxi-
li o annual do 
2:000$000 à casa 
de caridade tle 
Dores do Indaià. 
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ANDAMENTO 

I~m 4 de setembro, tendo sido 
approvada, como emenda of-
ferocida ao projecto do orça-
monto em terceira discussito, 
foi remottida ú, commissito 
de redaçcito para redigil-o 
em separado a requerimento 
do sr. Rebêllo Horta. 

Nessa mesma data, a commis-
sito offcrocou o foi approva-
da a rodacr;ão final, ú, vista 
de urgencia requerida pelo 
sr. Lovindo Lopes. 

Ent 5, ê remottido ú, Camara 
dos srs. Deputados, sob n. 86. 

I~m 12, ó romettido pela Ca-
marà a sancção, sob n. 40. 

Sauccion;ulo 

LEI N. 187, DE 12 DE SETEMUitO 
DE 18013 

Em 8 de se tom bro, depois de 
apoiado, vae ú, imprimir-se. 

Em lO, ê approvado om pri-
moira discussão o romettido 
ú, commissão de roquerimen-
tos do partes. 

Em 14, ó offerorido e fica so-
bro a mesa para ser submet-
tido à segunda discussão, 
dispensados para esso fl m o 
interstício o a impressão a 
requerimento uo sr. Necesio 
Tavares. 

Em 15, ó approvado em segun-
da discussão o fica sobre a 
mesa para ser submettido à 
terceira, depois do findo o 
interstício regimental, visto 
urro ter sofl"rido alterações. 

PENDi; DE ANDAMENTO 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão d o 
finanças. 

1-Do sr. Joaquim Dt 
tra. 

. J 
. i E 

' ., 

;. ,, 
1 ~~ 
• il 

•' " ,, ,, ,, ,. ,. 
éi 
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800 setembro, 8 120 Allivia do paga- Em 8 do sotomhro, depois do Do sr. Costi.\ Sona. 

monto do rospo- apoiado, vao a imprimir-se. 
ctivo imposto no 
exerci cio do 1800, 
bem como de Em 10, ê approvado em pri-
quaosquor mu1- moira discussão o romottido 
tas em quo lm- ú. commissão do Finanças. 
,iam incorri.do, os 
arrondatarws do 
terrenos diaman- l~m 11, e ofi'erccido e v ao a im-
tinos. primir-se para ser submctti-

do ú. segunda discussão. 

Em 15, entra om segunda dis-
cussão por artigos. 

Ao art. 1. · e ofrerecida, apoia-
da o J.lOSta conjunctamento 
om dtscussão, a seguinte 

E~mNDA 

Ao art. I.· 

Supprima-se: roforonto ao cor-
rente oxercicio. 

c cr:escente-so ill fine: ató quo 
Sq)a dccre.tado o regimon lo-
gal 1las nunas. 

Accroscon to-so : 

Art. J?ica o governo auctori-
zado a.rescindir os contra-
ctos rotorontos a lotes situa 
~~~tf~~1~~~renos do dominl~ 

S. R. Sala das sessões 15 d 
s?tembro do J81)G _j N K 0 
bitscheck. · · • · u-
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l8üG Setembro, 8 120 Alliviu do })a~a- Encorratla :1 discussão, sem Do sr. Costa Sena. 

monto do respe- mais debate, ó approvad_o o 
ctivo imposto no art. l. · com a omomla. 
exerci cio de lR\lG, 
bem como do 
qnaosquer mui- O art. 2.· ó a:r>provado, sem 
tas em qno ha- debato. 
jam ineorrido, os 
m'rendatarios de 
tot·renos diam;tn - Adaptado om soguntla para 
tinos. pa:;sar it terceira discussão, 

vae o proJccto, com a emcn-
d:t approvatla, Ít commissão 
do Finanças. 

I<Jm Hi, ó oll'orccido o vao a im-
primir-so para ser sulmtctti-

I 
do {t terceira diseus:>ão. 

l'R'Wl~ Im ANDAMENTO 
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NO 

SENADO EM 1895 
E que tiveram andamento em 1896 
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Projectos iniciados no Senado em 1895 e que tiveram 
andamento em 1896 
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-
1805 l\laio, 8 

1895 l\Iaio, 20 

1895 1\Iaio, 21 

ASSu::\lPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

84 Cl'ea o peculio lo- Em 27 de junho de I8\l5, 6 Do Sl'. Camillo uc 
gal para os em- remettido, sob n. G2, á Ca- Brito. 
pregados puhli- mam dos srs. Deputados. 
cos ostaduaes. Vide synopse de 1895, pag~>. 

97 a 100. 

Em lO de setemlJl'o de l89G, 6 
rejeitado pela Camara dos 
srs. Deputados, em tereeira 
discussão. 

SG Determina que o Em 5 de ,junho do l8U5, 6 re- Iniciado na Cama 
Exto l' nato do mottido á Camara dos srs ra dos srs. De 
Gymnas!o l\li~ei- Deputados, sob n. 55. · putados. ro contmuar<t a 
funccionar em Em 12 de agosto do 180G foi 
Ouro Preto. r~joitado pela camar~ em 

segunda discussão. 

87 Crca no Estad.o Em 19 d.o junho de 1895, e re- Do sr. Xavier d.a 
seis nucloos co- mettido á Camara dos srs. Veiga. 
lonias. Deputados, sob n. 57. 

Em 11 d.e julho d.e 189G, e 
lido no oxpedionto o romet-
tid.o à. commissão de obras 
publicas um otncio do sr. l,o 
secrcta1·io da eamara, devol-
venuo-o acompanhado d.as 
seguintes 

I~MicNllA.S 

N. 1 

Substitua-se o n.rt. 1.0 pelo se-
guinte: 

~ ,. 
;::: .. 
-~ 
;; ,, 
.J 
•• ·,í 
p 
r: 
" ~: 
.;.: 
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---1------------- -------------- _________________________ , _____________ _ 
1895 Maio, 21 

87 Crea no Estado Art. 1.0 Por cont<t. do credito Do sr. Xavier da 
seis nocleos co- aberto ao governo no art. 6.· Veiga. 
niaes. da lei n. 32, do 18 do junho 

do 1892, serão estabelecidos 
no Estado seis nucloos colo-
niaos, á margem das estradas 
de ferro, nos pontos julgados 
mais convenientes a juizo 
do goVe!'llO. 

N. 2 

Ao art. 2. 0 onde se diz «não 
exceda de 400$000 na me-
dia» diga-so: não exceda de 
800$000. 

Paço da Camara dos Deputados 
do Estado de Minas Geraes, 
em Ouro Preto, 10 de julho 
de I89G.- Eduardo Augusto 
Phnontel Barbosa.- Francis-
co Ribeiro do Oliveira.- Josó 
Monteiro Junqueira. 

Naquella mesma data, a com-
nlissrio o1Torece ,um parecer 
o vae a imprimir-se, opinan-
do quo' as em ondas sejam da-
das ã discussão. 

Em 15, são as emendas appro-
vadas, som debate, o vao o 
proj'3cto a copiar-se para ser 
romettido á sancção. 

J'lm 16, é romettido à sancção, 
sob n. 70. 

SllJl(lCiOJll\(10 

LEI N. 150, DE 20 DE JULHO DE 
1890 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 
l. 
li OBSERVAÇÕES 

96 Auctoriza o gover- Em 3, do julho de 1895 ó ap- Do sr. Gomes Val-
no a garantirju- provado, sem debate, em pri- ladão 
ros ás lettrns lly- mo ira discussão o· remettido 
pothocariusomit- á commissão do finanças. 
tidas. de confor-
midade com a le-
gislação fedoral «Vide a synopse desse anno a 
vigente, para au~ pag •. 190». 
xiliar á lavoura 
e domais indus-
trias do Estado. Em26 dejunho do 1896,,6 of-

ferecido e vae a imprimir-se 
para ser suhmottido à se-
gunda discussão. 

Em 3 do. julho, entra em se-
gunda discussão, por arti-
gos succossivos. 

Ao art. J.o são oíl'erecidas, 
apoiadas e P?stas conjuncta-
mente om thscussão as se-
guintes 

EMENDAS 

Ao art. J.o Apôs existentes, 
diga-se «no Estado». 

Em voz.de-queposteriermente 
se· estabeleçam-diga-se : ahi 
se estabeleçam.- Camillo de 
Britto .. 

O § J.o supprima-so.- Camillo 
do Britto. 

Encerrada a discussão, ó adia-
da a votação por fulta de 
numero. 

os arts. 2.o, 3.0 , 4.o o 5.0 en-
tram successivamonto em 
discussão, a qual ó encerra-
da, som debato, ficando, do 
mesmo modo, a votação adia-
da por falta do numero. 

r: 
:< 
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ASSUl\IPTO ANDAMENTO ODSERV AÇÕES 

üG Auctoriza o govcr- Em 4, procedendo-se á vota- Do sr. Gomes Vai-
no a garantirju- ção do projecto, ó o mo~mo ladão. 
ros ás Iettras hy- approvado com a primeira 

pothecarias emit- emendn oiTerecitl<t pelo sr 
tidas do confor- senador· Camillo de Brito, 
midade com a lo- sendo a referente á suppres 
gislação fedoml são do § l." do art. 1.0 reti-
vigente, paraau- rada, a requerimento do mos 
xiliar a lavoura mo senhor. 
o domais · indus-
trias do Estado. Adoptado em segunda para 

pas:mr á terceira discussão, 
vao o pr~jccto, com a emen-
da approvada, á conunissão 
do 1inanças. 

Em G, ó otTorocido o yao a im-
primir-se para ser suhmotti-
do á terceira discussão. 

Em 22 do agosto, entrando em 
ter~oira discus:-;ão, são oll'o-
rocidas o postas conjuncta-
mente em discussão as se-
guintes 

EMENDAS 

Art. I,o Modi1iquo-se, tornan-
do a garantia do Estado ex-
tensiva á amortização das 
lottras hypothocarias i ele-
vando a 7 o/0 ao anuo os ju-
ros garantidos; supprimindo 
a palavra- geral- collocada 
entre os vocabulos-logisla-
ção o vigente- i llnalmontc 
redigindo a ultima parto do 
artigo, a partir das palavras 
-por qualquer dss Bancos ... 
-etc., pela forma seguinte : 
-por algum Banco existente 
no Estado ou quo nollo so 
estabelecer. 

N. I. Supprima-so. 
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ASSUl\lPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

---------

9G Auctoriza o gover- N. 2. De-so outra rouncção Do sr. Gomes Vai-
no a garantirju- atim uo passar a constituir ladão. 
ros ás lottras hy- o art. ,7 do prqjecto assim 
pothocarias emit- concelmlo: O Banco estabe-
tidas do conror- lecerá caixas fllit\es ou agen-
midade com a lo- Pias nos ,pontos que forem 
gislaç:to federal determinados pelo governo. vigente, p:tra au-
xiliar a lavoura 
o uemai~> inuus- N. 3. Passe a constituir art. 
trias do Estado. 5.0 , assim redigiuo: 

O governo nomeará um fiscal, 
quo terl\, o direito do veto 
em todas as operações da 
carteira hypotheearia o cu-
jas demais funcções serão 
definidas no contracto, quo 
o mesmo governo celebrar 
com o Banco, correndo por 
conta desto as despesas da 
fiscalização. 

Addite-so ao mosmo art. l.o o 
seguinte: 

§ 1.0 A garantia do quo trl\ta 
este artigo terá por limito 
as emissões quo 1izer o Ban-
co ate o decuplo do capital 
social realizado, na impor-
tancia maxima do sois mil 
contos do reis na respectiva 
carteira e que for efrectiva.-
mento applicado em empres-
timos a lavoura. o a outras 
industrias do Estado. 

§ 2.0 O Banco fará esses em-
prostimo:> pela.iorma pormit-
tida nos arts. 2ül o 292 do 
ltegulamento ·.· Hypothec:trio 
quo baixou com·ô decroto,n. 

• 169 A, do 1 U do ianeiro de 
1890, tendo em vista, não só 
o valor uo immovel, como 
sua ronua liquida, quo uove-
rá ser sulllciento para .o pa-
gamento das annuiuados. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

96 Auctoriza o gover- § 3.0 O emprestimo realizado Do sr. Gomos Vul 
'tloa garantir ju- de conformidade com o para- ladão. · 
ros·ás lettras hy- grapho anterior não podera 
pothecarias emit- ·exceder a cento e cincoentn 
tidas de confor- contos de ·reis, ainda quo 
midade com a lo- oiTereça maior garantia opre-
rgislação federal dio hypothecado, destinado à 
vigente, para au- lavoura ou outra industria. 
xiliar a lavoura 
<: demais indus-
trias do'Estado. § 4_; 0 As annuidades doomp_res-

tllno comprehendorão o JUro 
até 9 o/0 ao anno, commissão 
de 'l/2 o/0 e amortização cal-
culada sobre o prazo maximo 
de 20 annos, pagas om di-
nheiro, annualmente, ou por 
prestações somestraos si as-
sim preferir o mutuario. 

§ 5.0 A falta do pagamento de 
uma PI'estação determinará 
a oxegibilidade da divida. 

Art. 2.o o paragrapltos. Substi-
tuam-se as suas disposições 
pelas seguintes : 

Art. 2. 0 A responsabilidade do 
Estado serà coberta por todos 
os bens pertencentes ao Ban· co. 

§ I, o Para o. ofi'oito d:t gm·an-
tia Jll·ostatla pelo Estado o 
Banco se obrigará a conv~r
ter om apolices do Estado 
alem da somma do duzonto~ 
contos do reis, mais o fundo 
do. reserva, quo sorà consti-
tmdo corno uma quota de 
lO ,.,;o ~~bro o proclucto liqui-
do •verthcado nos balanços so-
mostraos, ela carteira hypo-
thecaria. 

§ 2:0 ~?ica, salvo ao Banco o 
dtr.Olto a recebimento dos ju-
To~ daii apolicos do quo trata 
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-:--------
895 Julho, 28 

s. s.-7 

o pa1·agrapho antecedente, Do sr. Gomes Val-
as qnaes seruo dopositn.dos ladão, 
no thesouro. 

OG Auctorií\a. o gover-
no a garantir ju-
ros ás lettras hy-
potlwcarias omit-
tidas de confor-
midade com ale- Art. il.o Substitua-se pela for-
gislaçiio federal ma seguinte: 
vigente, para au-
xiliar a lavoura 
o demais indus- Art. 3. 0 As omissões so far1to 
trias do Estado. por sories fixadas pelo gover-

no e polo mesmo auctoriza-
das. 

Art. 4.o Passe a ser art. G, as-
sim modificado: 

Art. G. Podor::ío ser conver-
tidos om lottras hopotlleca-
rias os dopositos do cofre de 
orphãos o os de outms ori-
gens; hem assim ser1to as 
mesmas lettras recebidas ao 
par nas repartições publicas 
do Estado como fiança de 
exactoros, cauções para con-
tractos o fianças crimes. 

Art. 5. Altere-se a numoraçl'io 
afim de passar a ser art. 12. 

Addito-so: 

Art. 4." Na falta de pagamen-
to por parte do Banco dos 
juros semostraos ou n, amor-
tiza(;ão annual das lottras 
hypotllecarias, o governo 
occonorá t~ osso pagamento, 
vonrlendo, para osso flm, as 
apolicos tlepositatlas no tllo-
som·o do accordo com o Uan-
co emissor. 

Vori!ieada a insuiliciencia des-
se meio partt satisfac,:ilo tlos 
compromissos sociaes, o the-
som·o promovorà a liq uitla-
çfw nmig<wcl ou judicial do 

,. 

' .. 
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UG ,\uetol'iza o gover-
no u garantir ju-
ros ás lettras Íty-
potllecarias omit-
tidas do conJ'or-
miJado com n lo-
gisl:tçi\o federal 
vigente, para nu 

Ilaneo, :t'-!SUmimlo a rospon- Do Sl'. Gomes Val-
sabilidade dos juros o amor- ladf[o. 
tizac;i\o Jas lettrns ltypotlw-
em·ias em cireulaçi\o, tül'-
nando eírectlvos seus direi-
tos pre!'oroneiaes. 

xiliar a l;woura Art. 8." Ficam isentas do im-
o domais indus- posto ostadoal as oscripturas 
trias do Estado do omprestimos ou contra-

atos hypothocarios cíioctua-
Jos com o Banco, nssim como 
os dividendos quo forem por 
esta distribuídos aos seu,.; 
accionistas. 

Art. U. :.rotlcante previa aucto-
riz:v,,i\o llo gov•)rno o accôr-
do lllWnto á taxü do juro, o 
Banco podorú omittir lottras 
llYIJOtltccarias tambcm em 
OUl'O. . 

,\rt. 10. As lcttras hypothcca-
rias terão um typo unico 
pam as do omissão om papel 
o outro para as do omissão 
em ouro; totlas, porem, serão 
a:-'signadas pelo tiscal do go-
verno. 

,\rL 11. No rogul:unonto l[UO 
o governo oxpoelir para oxo-
cuc;i\o d:t presente lei, so do-
tormimu·ú o tempo do dura-
c;:to ela carteira hypothoca-
ria, o modo tltt omissiio dns 
lett1·as hypotlioc:tl'ias, Hcu 
typo o valor, nssim como o 
v:dor nomimtl das aec;õo:>, o 
modo do serem ro:Llizaclos os 
cmprostimos, as avaliae;õos 
llos i tnmovoi>:, opaca do pa 
gamonto elo j m·o,; o arnorli-
zac;úe;-; das lettras, approva-
c;i\o elos estatutos o consti-
tltieji'tü ele> Banco, o llcmais 
llispo:'ir;ões quo regem as 
in~tituie;õos tlo:;ta natureza. 
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!JG Auctoioza o govc1'- Sala das comm1ssoos, 2:~ do Do sr. Gomes Val 
no a gamntirju- agosto do lllflG.-ltobêlloHor- ladão. 
ros ás lettm:> lty- b, relator-AugustoClemen-
potlweal'ias emit- tino-F. l\Iendos Pimentel. 
titia:-; tlo eoni'or- -Juvonal Ponna.- Camillo 
midade com a lo- do Hl'itto.- Joaquim Dutra. gisla!;[o federal 
vigente, para au- . 
xiliar a lavoura O SI' •. Joaqunn Alvares funda-
o domais i!Hlus-' mont<t o oiTeroco a seguinte 
trias do Estado. 

I 

lU:QUBHIJ\mNTO 

Roqueiro quo s~ja adiada a dis-
cussiío do projeeto n. DG, de 
auxilio à lavoura, atô que 
sqjam impressas as omenüas 
ao dito projocto. 

Sala das sessões, 22 do agosto 
do 18\JG.- .Joaquim Alvares. 

Apoiado o posto em tliscussllo, 
ó esta encerrada depois de 
algum debato o approvado o 
roquoeimonto, 1icando por-
tanto adiaüa a discussllo do 
projocto na forma requerida. 

EIU 20, prosoguindo-se na ter-
ceira discussllo,o Sl'. Joaquim 
Al v aros fundamenta e oiro-
roco as soguintos 

Oirot·eço ás omondas ao proje-
cto n. !lô, do Senado, oll'oro-
eitlas pol:\ commissão mixtlt 
das duas casas, oneanogada 
do elaborar um projocto con~ 
eernonie a emprostimos a 
lavoura do Estado, as se-
guintes suh-omonrlas : 

O arL. I.o será assim redigido : 
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üü Auctoriza o govor- Art. I.· Fi'ca o governo aucto- Do sr. Gomos Vai-
no a garantirju- rizado a garantir os jmos do ladão. 
ros áslettras hy- G ·f. no anuo o amortiz:v;ão 
pothocarias omi t- do lottras hypotltocarias, 
tidas do confor- cmittidus por um hanco do 
midad.o com a lo- credito real quo se fundar, ou 
gislação fod.oral por qualquer banco oxistento. 
vigente, para au-
xiliar a lavoura 
o demais indus- Este hanco será destinado ox-
trias d.o Estado. elusivamonte a opor;H;õos 

com a lavoura do Estado o 
industrias eonncxas, o, uma 
vez promulgada a loi, o go-
verno do Estado, no menor 
prazo possível, abrirá con-
curroncia public:t para a smt 
installação. 

Ao art. l. · § 2. · Ond.o so là -
valor do immovol- aecros-
conto-so : nunca inferior do 
1 para 2. 

Ao art. l. · diga· so : § 3. ·-no 
1inal em accroscímo ou addi-
tamonto : o o omprestimo 
feito em lettras ltypotlleca-
rias, quo serão sempre ao 
par, poderá sor reemholsado 
na mesma ospecío o pr·opor-
ção, dosdo quo o devedo1· faça 
o rmgamonto integral ante-
cipado do sua divida. 

Ao art. 2.· ondo se diz- o juro 
ato U ·f. ao armo, diga-se : 
-G·J. 

Ao art. :l. ·, § l. · Ficará assim 
rerligido: 

Para o eJreito da gamntia pre-
stada pelo Estado, o haneo 
converterá om apolieos do 
Estado, a bom da somma do 
capital social, - n mil oon-
tos -<lUO lhe servirá do las-
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1895 Julho, 28 \JG Auctoriza o gover-

no a garantir ju-
ros ás lettras hy-
potltccarias cmit-
tidas de confor-
midade com tt le-
gislação federal 
vigente, paraau-
xiliar a lavoura 
0 demais indus-
trias do Estado. 

tro, mais o fundo de roser- Do sr. Gomes Val 
Vtt qüe será constituído com ladão. 
uma quota de ;w ·f. sobre 
producto líquido vel'iíicado 
nos balanços somcstraes, e 
mais :20 ·;. sobre o valor das 
lcttms hypothocarias que fôr 
omittindo, quo formará o 
fundo de emissão. 

O art. 5. • ficará assim redi-
gido: 

O governo nomeará um dire-
ctor que desempenhará as 
funcções de flscal do banco, 
sendo obrigatol'ia tt sua as-
signatum em todas as lottras 
hypothocarias. 

Os prejuízos quo resultarem de 
contractos de cmprestimos 
realizados, não obstante a 
impugnaçrro do fiscal do go-
verno, com voto rnnclamen-
tado - serão reparallos pc-
los juros das apolicos dos 
l'undos do rcsor'va c emissrro 
- o pelos lucros liquidos do 
banco que deveriam ser dis-
tribuídos pelos accionistas. 

O art. 7 ,o flcarà assim redi 
gido: 

A sodo do banco SOrtt lllt Ctrpi-
tnl <lo Estado, ou, do combi-
nação com o goverJ!o, em 
ponto mnis npropl'in.do para 
as operações, 0 o banco po-
derá estabelecer caixas fi-
liaos nos pontos mais con-
venientes, sompro (lo accor-
do com o governo do Estado. 

Art. 12 passarú a sor art. 15. 

Atldi to-so : 



I HDG ,J ulllo, :28 

ASSUl\IPTO ANDA11lE)IT0 OBSEIWAÇÕES 

D5 Auctori;m o govor- Art. 12. Fica o lmnco auctori- Do s1·. Gomos Yal 
no a garantir ju- zndo a fazer omprostimos~o- Iatluo. 
ros á::;lottrns IJy- bl'o « ponho!' agl'icola >>, a 
pothocarins omit- prazo do sois a dm:o mozes, o 
tirlas do confor- soh cauçuo do títulos n pra-
mi1lado com a lo- zo do um a tros annos, son· 
gislação federal do o penhor ag!'icoln :-;obro 
vigente, para au- Jhtctos pendentes, o pewli-
xiliar a lavoura dos, (« caJés colhidos o ar-
o domais indus- mazonatlos », com as devidas 
trias do Estado. o:wtolas, tendo muito em 

vista rruo os fructos penden-
tes o;;tojam livros dos vora-
nicos tio janeiro, o a caur;uo 
sobro apÓlices do Estado, o 
as prop1·itts lottras hypotho-
carias). Nestes omprostimos, 
quo so farão a dinheiro, o 
juro poderá ser ató 8 of., an-
nuaos. 

Art. 13. O banco, nos ompros-
timos quo iizor aos lavrado-
res quo tiverem suas pro-
priedades medidas pelo sys-
toma Tol'rons, tol'á Dlll vista 
os privilegias conl'ol'idos pela 
dita lei, desde quo não es-
tejam antínomicos oorn a 
lei o regulamento hypotho-
carios. 

Art. 14. O goVOl'llO auctoriza-
rá a, arlministração do banco 
a realizar qnacsqum· opora-· 
r;êíos com o governo d:t União 
quo consolidem as garantias 
tendentes á valorizar;ão d.as 
lettras hypotltocarias o 1lo 
eapital bancaria. 

Art. 15. Jtovogam-so as tlis-
posir;cíos em contrario. 

Saltt dai:\ sessões, :2G rio agosto 
do !HDG.-.Jo:tr[nim .1. Alvares 
dos Santos ~ilva. 
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ASSUMPTO ANDXIIIENTO OBSElWAÇÕES 

---------- --- --------------
18% Julho, :~u !.JG Auctoriz,t o gove1·- <\poi:vb:; o }lostns conjnncttt- DrJ SJ'. Gom<;s Yê\l-

no it garantir monto om discussão, fica esta lutliio. 
juros ás lettras adiada pela hora, depois de 
hy po t h r\ r~ a Pias longo debato. 
omi ttidas do con-
formidade com li 
legislaçf\o fede- J:~m 27, continuando a terceira 
ral vigente pam discussfio, depois do longo 
auxilim· a lLwou- dolJato, siio lidas o postas 
ra o domais in- eoujnndamcuto om discus-
dustrias llo Es- são as duas seguintes 
taüo. 

SUB-EolHNDAS 

Art. 1. · § 2. · Em voz do dc-
er~to n. 1G0 A, do 1\.l do ja-
non·o de 1800,- diga-se : Do-
ereto n. ::l7o, de :2 de maio de 
18\.lO. 

Sala das sessões, :21 de agosto 
do 18\JG. -lt. Horta. - Joa-
quim Dutra.-0. Britto. 

Al't. 1:2. Onde se diz: até 8 o/" 
diga-se: - 9 ·f.; accroscen-
tando-se : ficando o governo 
responsavol pelos juros do 
7 ·f., caso o mutuario deixe 
do pagal-os. 

Sala das sessões, ;a do agosto 
do 180ll.- R. Horta. - Joa- , 
11uim Dutra.-C. Britto. 

Nrro havendo mais quem Jlcça 
a palavra, encerra-se a dis-
cu;,;si""io e, proccllcnüo-sc à 
votaçito d:ts emendas, slto 
npprovnllas todas as quo fo-
ram omwocitlas pela com-
missfio o a do s1· •. Joaquim 
Alvaro;.; na. parto J'cfcrento 
no a.t•t. 1:~, as outras partes 
sito 1.unas rojoibüas o outras 
lH'qj udi catlns. 

Aüoptatlo em terceira discus-
silo com as omomlas appro-
Yau':\s, vao o vrojocto á com-
mis~fio do retlacçüo. j 

~ 
;o 
;:: .. 
·~ 
i~ ,, 
.J 
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ASSU~IPTO ANDAMENTO OBSEIWAÇÕES 

!JG ,\.uctol'iza o govm·- Em 2il, ó offorecida o vao a im- Do sr. Gomes Vai-
no a garantirju- primit•-so com urgoncia a t•e- ladão. 
ros às lottras hy- dacção final. 
hy po the ca rias 
ernittidas de con-
formidado com a Em 20, entrando em discussão 
legislação fede- a rodacção final, o sr. Lo-
ral vigente para viwlo Lopes diz que no § I.· 
auxiliar a lavou- do :u-t. 2. · h a um engano na 
ra e demais in- rcdacção quo foi irnpross:t. 
dustrias do Es- Onde se diz -balanços com-
tado. morciaes da carteira hypo-

tlwcaria-, devo-se ler -b:~
Janços somostraes da cartm-
ra hypothecaria. 

Este engano deve ser corrigido 
na socrotaria, ao passar o 
projccto a limpo. 

Eucon·ada a discussão/ó appro-
vacla a rodac<;ão, sondo nossa 
mesma data o projocto ro-
nwttido á Camara dos srs. 
Deputados, sob n. 8:!. 

PENDE DI<] DECISÃO DA CAJIIAitA 
DOS SitS. DEPUTADOS 

!)2 Auctoriza o govm·- Em li do julho do 18%, ó r·o- Da commissão do 
no a innovar o mottido, soh n. G7, á Camara obras publicas. 
contracto colo- dos sr.,. Doputatlos. « Vide · 
brado com a Com- synop~o dosso anno, a pags. 
panhia Estrada l \JO. 
de Forro Muzam-binho. J:~m I:l do julho do lWJG, não 

towlo soífrido alterações, ó 
romotti do pol:t Camam dos 
SJ'S. Deputados á sanc<;ão, 
suh 11. ~~I. 

~aut~douatlo 

LEI N. }.1(), DE 17 DE JULHO 
})}] 1800 
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Projecto iniciado no Senado em 1894 e que teve 
andamento em 1896 
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l8~H l\laio, 30 ()9 Cont'orc premios Em 3 de julho de l81J4, e ro- Do sr. 1\lollo Fran-
aos juizes de di- mettido, sob n. 44, à Camara co. . 
reitos que aprc- dos srs. Deputados. 
sentarem os mo-
lhoros rolatorios 
expondo as du- I~m l.•> de julho de 18\JG, e lido 
vidas encontra- no expediente um otncio do 
das ll!t execw;ão sr. Lo Secretario da Camara, 
das leis e regula - do 30 de junho do mesmo 
mantos. anno, communicando ter sido 

rejeitado este projocto. 

,, ,, ., 

.;_., 
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Projectos iniciados no Senado em 1893 e que tiveram 
andamento em 1896 
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1803 Junho, 23 

1893 Julho, 5 

1603 Julho, lO 

ASSU.i\IPTO AND.\~lENTO OBSERYAÇÕES 

58 Auctoriza. :o Pro- Ent 12 tlo julho llo 1803, é ro-Do sr. Alvaro Mat-
sidcntc do Esta- mettitlo 'á Camam dos srs. ta. 
do a tlospondcr Dcputatlos, sob n. 35, quo, a 
a quantia do.. lO tle julho tlc 189·1, o uc-
20:000i000 como volve acompanhado do omcn-' 
auxilio ao Gym- das, as quacs !oram rejoita-
nasio do Norte. das em sessão do 18 pelo 

Senado, c do novo onviatlas 
á Camam; 

E1n 12 <lo setembro de 189G o 
sr. Lo Secretario da Cmnara 
otliciou, communicando ter 
sido o projecto rejeitado por 
aquolla corporaçüo. 

61 Crêa uma. milioia Elll li tlo agosto tle 1800, ê oJ:.. Do sr. Camillo de 
civica.. ferccirlo c vne a imJ>rimir-so Brito. 

para se proscguir na. segun-
da tliscussão. 

l'ENDE DB ANDAMENTO 

6·1 Esta.boleoo regras « Vitlo synopsc de 1mr.:;, pag. Do sr. Gomc3 Vat .. 
nas oleiçõos para. 57, e synopso do 18\H pag. 65. lauão. procnchim o n t o 
do vagas no So- E111 2 do maio do 189-1, onbmn-
nado. do em terceira tliscussão, ó . 

remottiuo, a requerimento tlo 
sr. Camillo <lo Brito, á com-
missão de constituição o po-
doros para omittii· parecer n 
respeito. 

E111 27 do junho <lo 189G,a com-
missão do constituição o po-
deres ofl'eroce o vae a impri-
mir-se um parocor opinando 
(]Ue so lli'Osiga a terceira , 
discussão. 
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ASSUMPTO 

64 

ANDAMENTO OBSERVAÇlíES 

- ----- -·------
1893 Julho, 10 64 Estabelece regras Em 2 de julho, entrando em Do sr. Gomos Vai· 

nas eleições para terceira discussão, são otre- ladiio. 
proenchimo n to recidas, apoiadas o postas 
do vagas no Se- conjunctamento om discus-
nado. são as soguintos 

.E!IIENDAS 

N.o I 

Ao art. I. o Em vez do duas-di-
ga-se : uma- e accrescente-
se «in tino» : sendo os mais 
votados considerados senado-
res pelo maximo do tempo. 

Supprima-so o paragrapho 
unico o accrescontc-se o se-
guinte : 

§ ..• Nos casos tio empate se-
rão senadores os de maior 
edado. S. R. 

Sala das sessões, 2 julho do 
1896.- Jo1tquim nutra. - R. 
Lagoa.- C. Brito. 

N.0 2 

Colloquo-so, onde convim·, o 
seguinte : 

Art. Itoputar-se-ha como ten-
do rermnciado o sou manda.-
to o membro do Congresso 
que r1ão tomar assento na 
sessão legislativa seguinte á 
do sou reconhecimento, o 
proceder-so-lta á eleição para 
sua substituição. 

Sala das sessões, 2 do julho do 
1896.-IL Lagoa.- .Joaquim 
Dutm. - Forreü·a Alves. 

Depois do algumas considera-
ções do sr. P. Drumond, ou-
corra-se a discussão o são 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

--- ---------------- --------------------------1---------------
64 Estabelece regras 

nas eleições para 
preenchim e n to 
de vagas no Se-
nado. 

approvadas todas as emen-Do sr. Gomes Vai-
das assim como o projecto, o ladão 
qual vae á commissão de 
redacçu.o. 

Em 6, e otrerecida e vae a im-
primir-se a redacção final. 

En1 8, entrando em discussão 
a redacção final, são otrereci-
das e postas conjunctamente 
ern discussão as seguintes 

El\IBNDAS 

Ao art. I.o Supprimam-se as 
palavras : votando o eleitor 
em uma so cedula. 

Sala das sessões, 8 de julho de 
1896.-Forreira Lopes.-Joa-
quim Dutra. 

Ao art. 2. 0 Diga-se:-ató o fim 
da sessão legislativa seguin-
te etc., - o mais como està 
no artigo. 

Sala das sessões, 8 do julho de 
1896.-Ferreira Lopes.-Joa-
quim Dutra. 

Encerrada, sem mais debate, 
a discussão, 1lca a votação 
adiada por falta de numero. 

Em 10, ó approvada a roda-
cção com as emendas, sondo 
nossa mesma daüt remottido 
à Camara dos srs. Deputados, 
sob n. 72. 

I~m 8 de agosto, ó remottido 
pela Cmnara dos srs Depu-
tados á sancção, sob n·. 20. 

Snnccionuclo 

Lm N. JG;2, DB l9 DE AGOSTO 
Im 189G 

',i 

·' \) ,. 
,I ,, 
fi 
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Projecto iniciado no Senado em ·1892 e que teve 
andamento em 1896 

~ 
E-< 
~ o 

Maio, 27 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇOES 

31 Estabelece regras «Vide synopse de 1893 ás pags. Do sr. Crmillo 
para a explora- 63 a 73 e de 1894 ús pags. 73 Brito, 
ção de minas. e 74. » 

d 

Em 26 do agosto do 1896, e 
offorecido e vae a imprimir-
se o seguinte 

PARECER 

A' commissão de constituição 
~ poderes foi presente o pro-
.Jecto n. 31 e o substitutivo 
apresentado pela commissão 
do obras publicas, quo se 
acham em segunda discus-
são, afim de ser apreciado 
sob o ponto de vista insti-
tucional. 

Tendo a Constituição, art. 3.o 
§ 17, estabelecido o systoma 
do accossão no seguinte: «As 
minas pertencem ao proprie-
tario do solo » o adoptando 
a loi n. 27 o rogimon norte-
americano, que nas terras 
publicas reserva as minas ao 
Estado, parece mais tormi-
nanto a, exposição em dous 
títulos, o J.o relativo aos ter-
renos particulures o o 2.o ás 
terras publicas. 

No Lo, colligidos os artigos do 
projecto sobro minas perten-
centes ao proprietario da su-
perficio, sorà attendido o pre-
ceito constitucional e deter-
minadas as restricçõos indis-
ponsaveis na, industria ox-
tractiva; no 2.o, adoptado o 
substitutivo o as a,lterações 
propostas a concessões em 
torras devolutas so estará do 
accordo com a legislação re-
spectiva. 

~-. 
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ASSUMPTO ANDA::\IENTO OBSERVAÇÕES 

------------------------------------------------
31 Estabelece regras No prqjecto supprimam-se os Do sr. Camillo de 

para n explora- §§ I,o o 2." dos arts. I.o, 2.", Britto. 
ção do Minas. 3.0 , 4.0 , 5.0 c G.o; sqjam in-

. ' cluidos no titulo J.o os arts. 
26 c 27 o ficando substituído 
pelo soguinto: 

O Congresso do Estado do Mi-
nas Goracs decreta : 

TITULO I 

DAS l\IINAS E:II TWtltENOS 
P Alt 'l'ICULAitES 

Art I. o Ao propriotario do solo 
portoncom as minas ja dos-
cobertas o as quo nello se 
descobrirem, sujeitas porem 
ás seguintes limitac;õos: 

§ I.o O terreno minorai com-
prohendorá a mina o a su-
perllcio, constituindo um sà 
immovol. 

§ 2.0 Nesse terreno não haverá 
communhão. 

A requerimento do qualquer 
condomino, será adjudicado 
em licitação no condomínio 
quo ofi'orocor maior preço o 
dispozor de rocJ.rsos para a 
exploração; si não houver 
licitantes sor{t vondido em 
hasta publica. 

§ 3.0 Os proprietarios do minas 
abandonadas que rostaholo-
corem a sua exploração po-

dorã o obter: 
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-----.·-
1892 l\Iaio, 27 :n Estaholcco regras I. Premios dotonninados em at- Do sr. Camillo de 

pam a explora- tenção t~ quantidade o á qua- Brito. 
ção do l\Iinas. lidado das suhstaneias mota-

lieas oxtrahi<las dtmtnto sois 
mozos i 

II. A immunhludo das minas as-
sim rostabolocidas, quo não 
serão sujeitas a embargos 
nem }Jenhoras por dividas 
contmhidas em datas anto-
riOI·os á exploração i 

III. Do idonticos favores goza-
rão n<(nollos quo descobri-
rem minemos em seus ter-
renos o Hzorom exploração 
regular. 

IV. 0;,; titulo desses terrenos 
inscriptos no registro Tor-
rens serão admittidos nas 
repartições fiscaes o nos ban-
cos favorecidos pelo governo 
para omprestimos indu s-
triaes. 

§ 4. 0 Os terrenos mineiros 
circumviziuhos ás terras srro 
sujeitos ás servidões do tran-
sito, á occupação pura in-
stallaçlío do serviços ade-
quados á oxploraçlío, ao uso 
do aguas, om todos os casos 
mediante provia indomnisa-
ção aos proprietarios. 

Art. Entro minas vizinhas ou 
superpostas serão ostahole· 
cidas servidões do transito 
para a execução do trabalhos 
concornontos a;cada uma das 
explorações. 

Art. Em caso do intersecção de 
veios, a propriedade do ti- ' 
tulo constituo o direito a 
todo o mineral contido no 
os1>aço da intersecção. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

31 Estabelece regras Art. Quando dons ou mais veios Do sr. Camillo de 
para a explora- se unem, o mais antigo pos- Brito. 
ção de Minas suidor tem direito ao veio 

abaixo do ponto de reunião, 
comprehendido o ponto de 
intersecção. 

No substitutivo addite-so: 

TITULO Il 

MINAS E~l TERRAS DEVOLUTAS 

O art. I.o do capitulo 1.0 sup-
prima-se. 

O art. G. 0 substitua-se pelo se-
guinte: 

As lavras o pedreiras perten-
cem ao dono da suporiicio e 
não são _objocto do conces-
sões regidas pela presente 
lei. 

No art. 7." cap. 2." suppri-
rnam-so as palavras-lavras 
ou pedreiras. 

No art. H.<> snpprimam-so as 
palavras-lavras ou pedrei-
ra&-. 

O cap. 8." supprirna-so. 

No cap. Ü." f;l!JlJll'imam-so-la-
vras ou pedreiras. 

Sala das commissõos, ;2G de 
agosto do IHDG.-C. Brito. -
J. N. Kuhitseltok. 
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1892 Maio, 27 31 Estabelece regras Em 1.0 de setembro, continua Do sr. Camillo de 

para a explora- a segunda discussão, por ar- Brito. 
ção de minas. tigos, conjunctamente com o 

substitutivo e as emendas 
o1Ierecidas p e la s commis-
sões de obras publicas e de 
constituição e poderes. 

Encerrada a discussão e pro-
cedendo-se a votação do art. 
1.0 do substitutivo, e o mes-
mo rejeitado, assim como o 
art. 1.0 do projecto. 

Os demais artigos, assim como 
as emendas, ficam prejudi-
cados, indo o projecto a ar-
chivar-se. 

I 

s. s.-lo 
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·Projectos enviados pela Camara dos srs. Deputados 
ao Senado em 1896 
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------
189G Junho, 20 

1896 .Julho, 2 

ASSUMPTO ANDA!\IENTO OBSERVAÇÕES 

44 Torna extensivo !:LI~m 27 ~lo junho,ó remettido .à Iniciado na Cama-
um estabeleci- commrsslio do obras pubh- m dos srs. Depu 
monto do instruo- cas. tados. 
ção dirigido po-
losSalosianos, na 
ciuado do Tim- Em 17 do agosto, é otrerecitl.o 
dentes, o auxi- o vao a imprimir-se para ser 
lio auctorizado submottido à primeira dis 
pelo § 2. ·, art. cussão. 
l. · da lei n. 43, 
do 22 de maio do 
1893, e auctori- I~m20, depois de algum deba-
za o govem~ a t~, ó rejeitado em primeira 
dar aos Snlos1a- drscussão o vao a archivar·-
nos para um in- se, olliciando-so a respeito ú 
stituto profissio- Camnra dos srs. Deputados. 
nal um proprio 
ostauoal existen-
te em Barbacena. 

45 Crea cadeiras de I~m 7 de julho, ó romottido à Iniciado na Cama-
instrucçllo pri- com missão de instrucçllo pu- ra dos srs. Depu-
maria em diver- blica. tados. 
sas localitl.ades. 

I 

Em 25, ó oJTerocido o vao a 
imprimir-se para ser sub-
mettido à primeira discus-
são. 

J~m ~8, ó approvado om pri-
morra discussão o romottido 
à commissrro de instrucç1to 
publica. 

Em G tlo agosto, e oJTorecido o 
vae a imprimir-se para ser 
suhmottitlo à segunda tliscus-
são. 

E1n 10, entrando em segunda 
discussão, o oJrorocido o ap-
provado o seguinte 

'• ,, 
. ' 
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ASSUMPTO A!\DAl\IENTO 

45 Crca cadeiras ~o HEQUimDmNTO 
instruc<ilio pri-
maria om di ver- . . .. 
sas localidades. Roquen·o o adtan~onto das dts-

cussõos dos prqJeetos ns. '11, 
4;G o 45, por 2·1 horas. 

Sala das sessões, 10 do agosto 
<lo l8DG.- J. N. Kubitschek. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na cmn a .. -
ra dos srs. De-
putados. 

,!G Isenta do impostos I~m 7 do julho, ó romottido ú Iniciado na Calll-<:t.-
as machinas im- commissão do tlnanças quo, ra dos st·s. De_ 
portadas para. o obtendo urgoncia, o otl'oroco putados. 
fabrico do pro- o vao a imprimir-se para sor 
duetos lactoos, suhmottido à primoim dis-
sabão velas o for- cussão. 
micida. 

I~m ü, ont!'n em primeira dis-
cussão, quo ó oncor!'ada, som 
debate, ficando a votação 
adiada por falta do numero. 

I~m 10, ó approvado om pri-
meira discussão o rornottido 
á com missão do tlnan<;as quo, 
ohtondo urgoncia, o oll'oroco 
o lica sobro a mesa para ser 
snbmottido á segunda dis-
cnssfio, dispom;;tllos para osso 
llm o interstício o a impres-
são a requerimento do sr. 
Rohóllo Ilot'ta. 

I~rn I!, on tt·a em sogn nrla •lis-
cussfio, <!U,C ó cncort'a<la, som 
do!mto, ltcando a votação 
adtad<t por !'alta do numero. 

Em 15, ó approvado em se-
gunda discussão o 1lea soht·o 
a mesa para entrar na ordem 
dos tmhaliiOs, (lopois de lln-
<lo o interstício regimental. 
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4G.I8onüt do i~npos.tos Em 17, é approvado, som do- Iniciado na Cama-
as maclunas un- bato, om terceira discussilo ra d•Js srs. Depu-
portadas Jlara o e romettido á connnissão do tados. 
fabrico do produ- rotlacçilo. 
ctos lactoos, sa-
hilo, velas o for-
micida. Enl 18, ó otrorocitla e vao a 

imprimir-se a redacçilo Jinal. 

O st·. Lovindo Lopes aproveita 
a opportuniLlauo para lem-
brar quo, talvez por um la-
pso, a camara, quando for-
mulou osso projocto, empre-
gasse a palavra-lactieinios, 
-em vez do-laetoos-o re-
quer, quo, sondo o prqjoeto 
approvado, H~ja romettido á 
sancção som osso erro. 

O sr. presidente declara quo o 
pedido do nohro senador sOI·à 
attendido. 

I~m 21, é approvada, som, do-
bate, a redacção Jinal o rc-
mottida à sancção, sob n. 72. 

Snnccionntlo 

LIU N. 155, DI: 6 DE AGOSTO DE 
181)6 

47·Concodo um anno I~m 9 do julho, é remettido à Iniciado no Cama-
do licença ao commissão do roquerimontos ra dos srs. Depu-
dosemharga do r do 11artos. tados. 
Amador Alvos da 
Silva. 

Em li, é otrerdcido o v ao a 
imprimir-so para sot• sub-
mottido á primeiJ a discus-
são, 
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47 Concede um anno I~m 15, ó approvado sem do- Iniciado na Cama-
de licença ao bate, em primeira discussão ra dos srs. Depu-
dosem barga dor o romettido à commissão de tados. 
Amador Alves requerimentos de partos. 
da Silva. 

Em 17, ó ofTerccido o fica so-
bre a mesa para ser suhmot-
tido a segunda discussão, 
dispensada a impressão a re-
querimento do sr. J. Du-
tra. 

Em 18, o approvado, som do-
Jntto, em segunda discussão 
e 1ica sobre a mesa para en-
trar na ordem dos trabalhos 
visto não tor soll'rido altera~ 
ções, dispensado o interstí-
cio a requerimento do st'. 
Joaquim Dutra. 

Em 20, ó approvado, sem do-
bato, em terceira discussão e 
romettido á commissão do 
rodacção que, obtendo ur-
gencia, o olroroco redigido 
afinal. 

Nesta mesma data, à vista de 
urgoncia requerida pelo sr. 
Lovindo Lopes, entra om 
discussão o ó approvad:t a 
rod:;tcção final, a <!ltal vao a 
copwr-so para sor remottida 
á sancção. 

Em. 21, ó romettido á sancção 
sob n. 71. ' 

Saucciounclo 

LEI N. 151, IH: 24 !>E JULII> 1m 
l80G 
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S. S.-11 

48 Determina o maxi- Em 10 de julho, é 
mo do capital á commissão de 
sobre o.qual deve blicas. 

remettido Iniciado na Cama 
obras pu- ra dos srs. Depu 

tados. ser concedida a 
garantia de ju-
ros para a con- Em 3 de agosto, é offerecido e 
strucção da E. de vae a imprimir-se para set' 
Ferro da Barra submettido á primeir_a dis-
do Jequitibá á cussão. 
Barra do Parao-
peba. 

Em 5, é approvado em primei-
ra discussão e remettido á 
commissão respectiva. 

Em 14, é offerecido e vae a 
imprimir-se para ser sub-
mettido á sogmJ.da discussão. 

Em 18, entl'n, em segunda dis-
cussíl/) por artigos. 

Ao ar. I.o, o sr. Nogueira oíre-
rece a seguinte 

EMENDA 

Art. 1.° Fica elevado a qua-
renta e cinco contos de reis 
pot' kilometro o capital ma-
ximo sobt•e o qual rocuhe a 
gamutia de juros concedida 
pela lei n. 5:~, de G do julho 
de lSO:l, partt n. construcção 
tb estra1l<t do fol'l'o do Thoo-
philo Ottoni a S. João Bap-
tista. 

Paragmpho unico. A auctori-
zaçflo concoditht no governo 
pelo art. :3.", paragrapho 
nnico, d:t lei n. ü:i, do 2:1 de 
julho de 180:3, t'olativan~Ol~t~ 
á mesma ostra(ht, so ro1ortra 
ao capital elevado pela pl'C-
seuto lei. 
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48 Determina o maxi- Art. 2. 0 Rovogam-so as dispo- Iniciado na Cama-
mo do capital siçOos em contrario. ra dos srs. Do-
sobro o qual devo putados. 
ser concedida a 
garn-ntia do juros Sala da:> sossOos, 18 do ~gosto 
JHU'a a construo- de l8UG.-.Josó llonto Noguci-
ção da E. de For- ra.-Curlos Sá.-Costa Sona. 
ro dn- llnrra do 
Jequitibá á Bar-
ra do Paraopoba. E~_tando npoiado, cn~ra e~n

.Jnnctamonto em drscussao. 

Não havendo quem poça a pa-
lavra, oncorra-se a di:;cus:>ão 
e, procedendo-se á votação 
secreta do art. l." salvtt a 
emenda, ô o mesmo appro-
vado por ll votos contra 7. 

Em seguida, õ tambem appro-
vada a emenda. 

O sr. Robôllo Horta (pela or-
dem) roquor quo a emenda 
quo acaba do sor approvada, 
seja des~acad1~ para consti-
tuir projccto a parto. 

O sr. Gomos Valladão (pela or-
dem) diz quo, approvado o 
requerimento do nohro se-
nador, o novo prqjocto não 
passará pelas tros discus-
sões, o quo não lho parece 
razoavol. 

O sr. Robóllo Horta, obtendo 
do novo a palavra, pela or-
dem, diz que o requerimento 
quo tovo a honra do o1l'oro-
cor á apreciac;ão do Senado 
não ó nenhuma innovação, 
ollo vem rostaholooor os pro-
oedontos adoptados pela ca~a, 
e evitar quo uma matoria 
nova transito pela Camara 
dos srs. Deputados som sol:.. 
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48 Dcterminn. o maxi-
mo do c a p i t a l 
sobre oqualdeve 
ser concedida a 
garantia do juros 
para a constru-
cção da E. de For-

83 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

ft·or as tres discussões consti- Iniciado na Cama 
tucionaes, c quo, quanto ao ra dos srs. De 
an<lmnento no Senado, será putados. 
o mesmo do projccto ao qual 
foi oJl'erccida a emenda. 

ro da Bana do O sr. presidente declara que 
Jequitibá á llar- accoitou '" emenda porque o 
m do Paraopeba. regimento confere aos nobres 

senadores o direito do ofi'o-
rocol-as ~ qualquer projecto 
quo osto,pt em segunda ou 
terceira discussão, o que nos-
to caso passará por uma 
quarta discussão, devendo 
as que forem ofi'erecidas em 
segunda acompanhar os tra-
mites do projocto, isto 6, 
sofrror t<tmbom terceira dis-
cussão e si contiverem ma-
teria nova serão destacadas 
afim do que, romcttidas á 
Camara dos srs. Deputados, 
passem pelos tramites con-
stitucionaos. 

Posto a votos, e approvatlo o 
requerimento do sr. Rebêllo 
Horta, c passa a emenda a 
constituir o projecto n. 117. 

Os arts. 2.0 c 3.o são approva-
dos, sem debate. 

Adoptauo em segunda para 
passar á terceira discussão, 
1ic<t o lll'Ojccto n. 48, sobro a 
mesa pa.ra cntmr na ordem 
dos tmballtos, visto não ter 
so1Yl'ido alterações, indo o de 
n. 117, h commissão de obras 
puhlieus. 

I~m 28, e approntdo em tol'-
ecira, <liseussfio, em votaçrro 

\ 
seercüt, por 9 votos contra 
5, o rcmcttido á connnis~ão 

i do reLlaeção. 
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48 Determina o maxi- Em 20, õ o1Terecida a roda.- Iniaiado na Cama-
mo do cttpital cçilo final, a qual, a requeri ra dos srs. De-
sobre o qual deve monto do sr. Levindo Lopes, putados. 
ser concedida a entra irnmediatamente om 
quantia de juros discussão e e approvadtt sem 
para a constru- debate. 
cção da E. de Ferro da Barra Em 31, e rornottida á sancção, 
de Jequitibá á sob n. 83. 
Barra do Parao-
peba. Sanccionatlo 

LEI N. 17 4, DE '1 DE SETE!tlllRO 
DE l80G 

40 Regula a prohibi- Em li do julho, ó romettido ú Iniciado ntt CamQ--
ção de concessão cornmi~são de constituição o ra dos srs. Deptl.-
e venda de lote- poderes. tados. 
rias. 

I<1m 25, é oJTorecido e v ao a im-
primir-se para ser submet-

. tido it primeira discussão. 

Em 28, õ approvado em pri-
meira discussão e remottido 
a respectiva conunissão. 

I~m21 do agosto, ó oilerecitlo e 
vac a imprirnir-so IltU'tt ser 
subrncttido á sogundtt dis-
cussão acompanhado do se-
guinte 

PAltECElt 

A' conunissrr.o do constituição 
o podere~ roi prosou to o pro-
jeeto n. 40 sobro lotorias, 
sondo do pareeor quo seja ' 
sulmwttirlo á sogunda dis-
cussão por jú haver sido ap-
provado na primeira com a 
seguinte emenda: 
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48 Regula a. prohibi- Supprimam-se 

ção de concessão os aets. 2.· e 3. 0 Iniciado na. Ca.ma.-
ra dos srs. Depu 
ta.dos. e vend:1 de lote-

rias. Saht das commissões, 21 de 
:1gosto do l89Cl. - C. Britto. 
-Necesio Tavares. 

Em 5 do setembro, e approva-
do em segunda discussão, 
por artigos successivos, sendo 
as emendas que luwiam sido 
o1l'orecidas pela commissão 
de constituição e poderes re-
tiradas a requerimento do 
seu rohttor, o sr. Camillo de 
BriUo. ' 

Nilo tendo so1l'rido alterações, 
fica o projecto sobre a mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

Ent 8, entrando em terceira 
discussão, e o1l'erocida a se-
guinte 

ImENDA 

Ao art. 4. · « in-fino » accres-
ccnte-so : e as d<t Capital 
Federal. 

Saia das sessões, 8 do sotem-
bt·o do l8'JG.-Forreil•a Alves. 

Apoiad:t o posta cot~juncta
monto om discussão, e esta 
oncorrarla, sem m:tis debate, 
o npprovado o projoc~o com 
a emenda, o qual vao.tt oom-
mi:-;são do rodacção, que, 
obtolHlo \ll'gcncia, otreroco e 
e :l!Jlll'OV<trlÍl a l'OditCÇfiO fi-
nal à vista rlo requerimento 
do sr. Joarglim Dutra. 
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49 Reguht tt proltibi- EIÍ1 · 9, ó devolvido á Camara Iniciado na Gama-
ção de conces- dos srs. Deputados, acompa- ra dos srs. Do-
são o venda de nllado daquella emenda. putado1!. 
loterias. 

I~m 15, ó o projecto assim 
emendado romettido pela Ca-
mam dos st·s. Deputados á 
sancc;ão, sob n. ·17. 

Snnccionatlo 

LJo:I N. 207, DE lU DI~ SETEMBIW 
Ill' 18\J() 

50 Auctoriza o govor- Em 11 ~o Julho, ó rcmetti~o á Iniciado na Cama-
no a innovar o commtssao de obras puhhcas. ra dos srs. Depu-
contracto colo- tados. 
brado para a con- Em 20 do agosto, ó oirorccido 
strucção da E. e vac a imprimir-se para ser 
do Forro do Por- suhmcttido á Jll'imcira dis-
to Novo do Cu- cussão. 
nh[l, ao Rio Pardo. Em 26, ó approvüdo om pri-

meira discussão c rcmcttido 
á commissão respectiva. 

I~m 27, ó otrcrecido c vac a im-
primir-se para ser submctti-
do á segunda discussão acom-
panhado do seguinte 

PAltECER 

A commissão do obras publi-
cas, a quo foi prosontc o pro-
jacto n. 50, vindo d:t Cmnara 
'dos srs. Deputados, auctori-
zando o govorno a innovar o 
contracto celebrado com a 
companhia estraua do forro 
do Porto Novo do Cunha ao 
Rio Pardo, concedendo-lho 
licença para prolongar a re-
ferida estrada até Piedade 
da Loopoldina, ó do Jmrocot' 
rtuo sqja suhmottido à se-
gunda discussfto com as se-
guintes emendas: 



189G Julho, lO 

( 

87 

ASSUMPTO ANDAMENTO 

50 Auctoriza o govor· Addito-se: 
no a innovar o 
contracto colo- Art. 2.· Fica garantido o juro 
brado paraacon- do G ·f. ao auno sobro o ca-
strucção da E. pi tnl oJl'ecti vamonto ompre-, 
tlo Ferro do Por- gado na construcção ; não 
to Novo do Cu- excedendo do 50 contos o 
nha no Rio Pardo. custo kilometrico. 

~ 1. · A garantia de juros sorà 
por prazo de 30 annos. 

!§ 2. · O privilegio durará por 
50 ~'lmos, lindo o qual rovor-
torà a estrada pura o Estado 
com todo o material 1lxo e 
rodante em estado do per-
feita conservação. 

Passo ~t ser art. 3. · o art. 2. · 

Sala das commissões, 27 de 
agosto do 189G.-Costa Sena. 
-Ferreira Alvos. 

Em 1. · de setembro, depois 
de algum do bato, é approva-
tlo em segunda discussão 
com as emondas oJl'erecidas 
ao art. 2. ·, o remettido á 
respectiva commissão. 

Em 3, é oJrereciuo o vae a im-
JH'imir-so para ser submet-
tirlo á terceira discussão. 

Ent 5, entrando em terceira 
disrmssão, ó oJTerocida, apoia-
tla o posta conjunctamonto 
em discussão a seguinte 

InmNDA 

o art. l. · ti c a assim redigido : 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Depu-
tados. 
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50 Auctorizn, o gover- Art. I.· Fica o governo tio Iniciado na Cama-
no a innovn,r o Estado n,uctorimtlo n, innovar rn, tios srs. Depu-
contracto ceie- o contracto celebrado com a tatlos. 
brado pn,ra a con- companhia estrada tle forro 
strucção da E. tlo Porto Novo do Cunha ao 
de Forro do Por- Rio Pn,rdo, concedendo-lhe 
to Novo do Cu- licença para prolongar a ro-
nhaao Rio Partio. ferida estrada até a cidade 

tio Mar do Hospanha, passan-
do pelo arraial do Angustura 

·e servindo ás zonas dos dis-
trictos tlo Santo Antonio tlo 
Aventureiro, Rio Pardo e Pio-
dado, tanto quanto pormit-
tirern as condições tecltnicas 
tio traçado. 

Sala das sessões, 5 de setem-
bro do l89G.-.Toaquim J. Al-
vares dos Santos Silva. 

Encorrada a discussão, proco-
dendo-se á votação, ó o pro-
jacto approvado com a ornou-
da o vae à commissão de re-
dacção. 

I~m 8, ó oiforecida o approva-
da a redacção llnal, sondo 
nossa mosmu datu devolvido 
o projecto ú Camara dos srs. 
Deputados acompanhar.lo das 
seguintes 

I . " 

· Fica o governo anctm·iz:l(lO a 
innovar· o contracto colohra-
do com a companltia ostra-.-
da do fol'l'o do l'orto Novo 
do Cunha ao Rio Pardo, afim 
do rpw prolongue :sons tl'i-
llto~ ató n cidudo do l\Iar do 
IIespnnlta, passan(lo pelo ar-
miai elo Angustura o servindo 
t:t11to quanto poi'mittirom as 
cowliçüos tocltuieas do tr:u;a-
do, ás zonas (l(ls clistrictos 
elo Santo 1\ntonio do Avontn-
I'ciro, !tio l'arclo e Piodatlo, 
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50 Auctoriza o gover- 2." 
no a innovar o 
contracto ceie- Addite-so : 
brado para a 
construcção da Art. 2. • A' mesma companhia 
E. do Ferro do o governo garantirá: 
Porto Novo do 
Cunha ao Rio 
Pardo. § 1. · O juro de 6 '/. ao anno, 

por prazo do 30 annos, so-
bre o capital etrectivamente 
empregado na construcção, 
não excedendo de 50 contos 
o custo kilometrico ; 

§ 2. · Privilegio por 50 annos 
findos os quaes, reverterá a 
estrada ao Estado com todo 
o material fixo e rodante em 
perfeita conservação. 

3.n 

Passe a ser 3. · o art. 2. · 

Iniciado na Cama--. 
ra dos srs. Depu 
tados. 

Em 15, e oprojectoassim emen-
dado remettido pela Camara / 
dos srs. Deputados ásancção, 
sob n. 45. 

Sanccionatlo 

LEI N, 195, DE 18 DE SETEMBRO 
DE 1896 

51 Auctoriza o govor- Em ll de julho, e romettido á Iniciado na Cama-
no <t conceder ao commissão do obras publicas. ra dos srs. Do-
engenheiro Hon- putados. 
rique Augusto 
Kingston privi- l'BNDE DE PARECER 
legio paraa con-
strucção da uma 
E. do Ferro que 
ligue as cidades 
do Leopoldina e 
S. João Nepomu-
ceno. 
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52 Auctoriza o gover- Em 17 tle julho, ó remottitlo á Iniciado na Cama-

no a conceder li- com missão tio requerimentos ra tios srs. De-
conça a tabel- de partos. , putados. 
Iiães das comar-
cas de Patrocí-nio e Sabará. Em2-1, é otrerocido e vae a im-

primir-se para ser submet-
tido à primeira discussão. 

En• 27, onh•a em primeira dis-
cussão, que é encerrada, sem 
debato, ficando a votação 
adiada por falta do numero. 

Ent 28, é approvado em pri-
meira discussão e remottido 
á com missão do requerimen-
to do partes. 

Eut 1.0 de agosto, ô oil'orocido 
o vao a imprimir-se para ser 
submottido á segunda dis-
cussão, acompanhado do se-
guinte 

PAIUWEI~ 

A connnissão do requerimentos 
do partos, á quo foi presente 
o projecto n. 52, da Camara 
concedendo licenças a tahel-
Iiãos das comarcas de Patro-
cínio o Sabarã, e do parecer 
que soja o mesmo submet-
titlo a segunda discussão com 
a seguinte emenda : 

Ao art. J.o onde se diz- tros 
annos o dons annos; diga-se: 
um anno. 

Sala das commissões, 1." do 
agosto do 180(). - C. Sonn. 
- R Lagoa. - Ferreira Al-
vos. 
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52 Auctol'iza o gover- I~m '1, entra em segunda dis- Iniciado na Cama-
no a conceder cus são por artigos. ra dos srs. De-
licença a tahel- putados. 
liües das com ar-
cas de P.ltroci- Ao art. I,o são o1l'erecidas por 
nio e Sabará. parto da commissüo mais as 

seguintes 

EMENDAS 

Acorescente-se : e ao tahellião 
Joaquim Leite Soares Pinto, 
da comarca do Carmo do Rio 
Claro, por um anno, e ao l. · 
tabollião da comarca do Ma-
nlmassú, Francisco do Paula 
Santos, por ogual tempo. 

Sala das sessões, 4 de agosto 
de 1890.-C. Sena.-Fcrreira 
Alves.-R. Lagoa. 

Ao art. 1. · accrcscente-se : 

E um anno de licença, com 
metade dos vencimentos, à 
d. Christinn. Amelia do Quci-
roga, prorossora publica do 
instrucção primaria .da ci-
dade do Serro.-S. R. 

Sala. das sessões, 4 de agosto !le . 
1896. -Ferreira Alves. - R. 
Lagoa.-C. Sona. 

Encerrada a discussão, õ ap-
provado o art. l. ·, com as 
emendas h o j e ofl'orecidas, 
sendo rejeitada a da com-
missão reduzindo o prazo das 
licenças por um anno. 

O art. 2. · e approvado, som do-
hato. 
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1896 Julho, 16 52 Auctoriza o gover- Adoptado em segunda para Iniciado na. Cama~ 

no a conceder passar á terceira discussão, ra dos srs. De-
licença a tabel- vae o projecto, com as emen- putados. 
Iiães das comar- das approvadas, á commissão 
cas de Patroci- de requerimentos de partes 
nio o Sabarit. 

Em 7, é oil'crecido e vae a im-
primir-se para ser submet-
tido á terceira discussão. 

Em lO, ó approvado com a 
emenda em terceira discus-
são. 

O sr: Rebello Horta otrereco o 
soguinto 

IWQUEIUMENTO 

Requeiro quo seja separada, 
:para constituir um projecto 
a parte a emenda quo acaba 
do ser approvada em ter-
ceira discussão. 

Sala das sessões, lO do agosto 
do 1800.-IL Horta. 

Apoiado o orn discussfio, ó esta 
encorrada, sem debato, o ap-
provado o requerimento, o 
qual vae com o projecto á 
conunissão de retlacção. A 
emenda passa a constituir o 
proj o c to n. ll '1, do Senado. 

Em 11. é oll'orocida o vao a im-
primir-se a redacção final. 

I~m 13, ó approvada a redaeção 
final e romottido ú sancçfio, 
sob n. 71. 

Snnccionnclo 

LEI N. 158, IJI<: ]()DE AGOSTO 
DE 18QG 
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1896 Julho, 17 

1896 Julho, 22 

53 Auctoriza o gover- Em 18 do julho, é remottido á Iniciado na Cama 
no a conceder commissão de industrias. ra dos srs. De 
privilegio para putados. extracção de oleo 
de diversas se- En1 21, e oiTorecido e vae a im-
mentes nos mu- primir·-se para ser submet·· 
nici,Pios de Sa- tido á primeira discussão. hara, Caethe o 
Santa Luzia do 
Rio das Volht!S. Em 23, depois de algum de7 

bate, encerra-se a primeira 
discussão o tlca a votação 
adiada por falta de numero. 

Em 25, é n;jeitado em primeira 
discussão e vae a archivar-
se, o!Ilciando-sc a respeito á 
Camar<.t dos srs. Deputados. 

A requerimento do sr. Costa 
Sena, ó consignado na acta 
ter s. oxc. votado a favor 
dosto projecto. 

54 Auct.oriza a: con- l~m 24 do julho, é romcttido à Iniciado na Cama-
strucção do uma commissiio do obras púhli- ra dos srs. Do-
E. do For·ro que, cas. putados. 
partindo da Cen-
tral ou do ramal 
do Sabará ti San- I~m 21 do agosto, e ofl'erocido 
ta Barbam, vit à o vae tt imprirnir-so parn ser 
U!'\ina do Ganda- submcttido á primeira dis-
rclla. cussüo. 

Em 26, entra om primeira dis-
cussüo que ó oncorrada, sem 
debate. 

O sr. Rebõllo Horta ( pela or-
dem ) declara quo tom mo-
tivos que o impedem do to-
mar parto na votação, por 
isso rotir~·se do recinto. 

·• ::: •.. 
,f 
~-; 
'i:;~ ,, 
_.I 
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1896 Julho, 22 
54 Auctoriza a con- Procedendo-se á votação do Iniciado no Cama-

strucçiio de urna prqjecto, ó o mesmo appro- ra dos srs. De-
E. de Ferro que, vado om primeira discussão putados. 
partindo da Cen- e vao ú commissão de obras 
tral ou do ramal publicas. 
de Sabará a San-
ta Barbara, vá á 
Usina do Ganda- I~m 27, é oJTorecido o vao a im-
rella. primir-se para ser submot-

tido á segunda discussão. 

En• J.o do setembro, ó appro-
vado om segunda discussão 
o tic;t sobro a mosa para en-
trar na ordem dos trabalhos 
depois de findo o interstício, 
visto não tor soJTrido alto-
rações. 

Em 3, é approvado em torcoira 
discussão o remettido á com-
missão do redacc,~ão. 

Por occasião do votar-so este 
projecto, o sr. Robóllo Horta 
retirou-se do recinto, decla-
rando quo tinha motivos para 
abster-se do tornar parte na 
votação. 

Em 4, ó oil'orccida c approvada 
a rodacção 1lnal, ti vista do 
urgoncia rsquorida pelo sr. 
Lovindo Lopes. 

Em 5, é romcttido á sancção, 
sob n. 84. 

Snncciounclo 

LEI N. 170, DE Ü IJE SETimUIW 
DE l8üG 
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55 Estabelece as di vi- Em ;~,1 de julho, e remettido à Iniciado na Cama 
sas entre os dis- com missão de estatística. ra dos srs. De 
trictos de Santa putados. lU ta e Conceição 
de lbitipoca dos Ent 28, ó oJl'erecido e vae a 
municípios de imprimi!·-se para ser snb-
Uarbacena e Li- mettido à primeira discus-
ma Duarte. cussão. 

Em :Jo, ó approvado, sem de-
bate, em primeira discussão 
o remettido á respectiva 
commissrw. 

Ent 4 de agosto, e oiferecido e 
vae a imprimir-se para ser 
submettido à segunda dis-
cussão, acompanhado do se-
guinte 

l'ARECBR 

A commissão de saudo publica, 
estatística o catechese, à 
qual foi presente o projecto 
n. 55, da. Camara dos srs. 
Deputados, ja approvado em 
primeira discussão, que re-
ctitlca as divisas entre o 
districto de Santa Rita de 
Ibitipoca, município do Bar-
bacena, e o districto da Con-
ceição de Ibitipoca, muni· 
cipio do Lima Duarte, e de 
parece1• que soja o mesmo 
dado para a segunda discus-
são com as emendas seguin-
tes: 

Ao art. 1.0 depois das palavras 
- ribeirão ua Bandeim, ao-
crescente-se : curso abaixo; 
o onde so uiz- .João Fortes, 
diga-se: do Jose Fortes. 

Sala das commissões, 4 ue 
agosto uo 189ô.-Necesio Ta-
vares, relator .-P., Drumond.

1 
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55 Estabelece as divi- Em 6, 6 approvado com as Iniciado no. Cama-
sas entre os dis- emendas em segunda discus- ra dos srs. De-
trictos de Santa são o remettido á commis putados. 
Rita e Conceição são de estatística. 
de Ibítipoca dos 
municípios de 
Barbacena o Li- Em 8, ó offorecido o vae a im-
ma Duarte. primír-so para ser submet-

tido á terceira discussão. 

Em 11, ó approvado om ter-
ceira discussão o remettido 
á commissão de redacção. 

Em 12, ó offerecido o vao a 
imprimir-se a redacçã.o. 

Em 14, ô approvada a rodacção 
final, o devolvido o projecto 
à Camara dos srs. Deputados, 
acompanhado das seguintes 

EJI!ENDAS 

1." 

Uopois das palavras-Ribeirão 
do Bandeira, accresconte-so: 
curso abaixo. 

2.a 

Ondo se Iê-João Fortes, diga· 
se : do Josó Fortes. 

Em 24, sendo approvadas as 
emendas, ó remettido pela 
Camara á sancção, sob n. :30. 

Snnt~cionntlo 

LEI N. 166,DB 28 DE AGOSTO 
lJE 1806 
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56 Auctoriza o gover- Em 24 de julho, e remettido a Iniciado na Cama-
no a fazer ope- conunissão de finanças. ra dos srs. De 
rações de credi- putados. to para occorrer 
às despesas com Em 27, e offerecido o vae a 
os estudos e con- imprimir-se para ser sub-
strucções do di- mettido á primeira discus-
vorsas estradas são. 
do ferro. 

Em 29~ depois de algum do-
bato, e approvado em pri-
meira discussão e remettido 
à commissão do finanças. 

Em 30,8 otrerecido e vae a im-
primir-se para ser submet-
tido a segunda discussão, 
acompanhado do seguinte 

PARECER 

A commissrro do tinanças, á quo 
foi presente o projecto do 
lei n. 56, da Camara, do cor-
rente anuo, ja approvado om 
primeira discussrro, auctori-
zando o Presidente do Estado 
a fazer .operações de credito 
para os fins constantes das 
leis n. 135, 138 e 139, do 
anno proximo passado, offo-
reco o mesmo pura segunda 
discussão e e do parecer quo 
seja approvado con,juncta-
mento com a seguinte 

EMBNDA 

Art. 1.• Supprimam-se as pa-
lavras: construcções das es-
tradas do ferro- ate o final 
do artigo; o accrescente-se 
depois do - estudos -o se-
guinte: de estradas do ferro 
auctorizadas pelas leis ns. 
135, 138 o 139,do 20 de julho 
do 1895, com a respectiva 
construcção. 
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50 Auctoriza o govor- Sala das com missões, 30 do ju- Iniciado na Cama-

no :t fazer ope- lho do 180G.-Rehêllo Horta. ra dos srs. De-
rações do credi- -Joaquim Dutra. - Gomos putados. 
to para occorrer da Silva.-C. Sena. 
ús desposas com 
os estudos e con- I~u• il dtl agosto ó approvado 
strucções de di- com a emenda em segunda 
versas estradas discussão o remottido á com-
de feno. missão de tinanças. 

Etn 4, é oll'crocido o vao a 
imprimir-se para sor sub-
mettído á torcoira discussão. 

I~m G, depois do algum deba-
to, ó ripprovado om terceira 
dbcus:<fío o romotticlo á com-
missão do rodacção que, ob-
tenclo urgoncia, oírcreco a 
redacção Jlnal, que ó imme-
diatamentc discutida o ap-
provada som debato, á vista 
do requerimento do sr. Lo-
vindo Lopes. 

Nossa mesma data ê devolvido 
á Camara dos srs. Deputados, 
acompanhado da seguinte 

EMENDA 

Ao art. I.o Supprimam-so as 
I>alavras-e construcçõos das 
estradas do forro-até o tlnal 
do artigo; o accrosconto-so 
depois do estudos-o seguin-
te: do .estradas do forro auc-
torizadas pelas lois ns. 1:l5, 
138 o 131), do 20 do ,iulho do 
1805, com a respectiva ccm-
strucção. 

Em 14, ê' rcmottido pola Ca-
mara dos sr·:>. Deputado:> it 
sancção, soh n. :~8. 

Snncdoundo 

T.I<:I N. l5U, DI<: I!) DE AGOSTO 1m 
J81)(l 
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1896 Julho, 28 57 Abon<t aos juizos I~m 2U do julho, ó 

do direito, jui- :'t commissrro do 
zes substitutos o legislação. 
aos promotor€' 

l'emettido Iniciado na Cama 
justiça o ra dos ~t·s. Do 

putados. 
de justiça 50 oro 
do liquido das 1~111 30, e oJl'erocido e vao a 
ctista.'l arrecada- imprimir-se para sep sub-
das pelo Estado, mottido á primeira discus-que lhos fol'cm são. 
con tntlas nos 
proco:>sos civois 
O atlministrn.ti- l~nt 3 de agosto, e approva(lO 
vos. sem debato em primoirtt dis-

cussão o romettitlo ã com-
missão respectiva. 

I~m 8, ó ofterccido o vae a 
imprimir-se para sot• sub-
mottido i segunda discussrro, 
acompanhado do seguinte 

PA'·.ECE!t 

A conunissrio do justiça o le-
gislação oJl'ereco para a se-
gunda discussão o projecto 
n. 57, da Camara dos srs. De-
putados, sobre custas que 
tlovom sor abonadas aos 
juizos do direito, substitutos 
'o promotores do justiça, pa-
rocondo-lhe -quo podo sor 
adaptado com as emendas 
seguintes: 

Art. nrt. l,o Substitua-se a 
palana-« administrativos» 
- pela seguintes :- crimi-nao>:. 

Ao aPt. 2. 0 Supprima-so. 
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1896 Junho,28 57 Abona aos juizes 3.n 

de direito, jui-
zes substitutos e Ao art. 3.0 Supprimam-so ns 
aos promotores palavras:- o administrati-
de justiça 50 oyo vas. 
do liquido das 
custas arrecada-
das pelo Estado, 4." 
que lhos forem 
contadas nos 
processos civois Ao mesmo art. 3.0

• 

o administrati-vos. Reduza-se a alçada a 1 :OOOE,OOO. 

5.a 

Ao art. 4. 0 Supprima-se. 

G.n 

Ao art. 5.· 

Suhstitua-so pelo seguinte: 

Artigo. Abomtr-so-ha aosjuizos 
do direito o substitutos, que 
sahirem de suas comarcas 
para o exercício da substi-
tuição dos desembargadores 
ou juizos do outras comar-
cas, a diaria do 20.3000, 

7.a 

Accroscento-so: 

Artigo. Distrihujr-so-lut pelos 
desembargadores em exerci-
cio a gratificação que deixa-
rem do perceber os que o in-
terromperem em virtndo do 
licença ou outro motivo le-
gal, salvo sondo devida ajuiz 
do direito chamado á substi-
tuir;fio. 

Sala das com missões, 8 do agos-
to uo 180G.- Levinuo Lopes. 
- l{obêllo Horta. 

Iniciado na Cama--· 
ra dos srs. Do· 
putados. 
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1896 Julho, 28 57 Abona nos juizes Em 11, entra em segunda dis- Iniciado na Cama 

uo uireito, jui- cussão por artigos. ra dos srs. De 
zes substitutos o putados. aos promotores 
uo justiça 50 °lo Ao art. l.o são oiforecillas, 
do liquido uas apoiauas e postas conjuncta-
custas arrocada- monto em discussão as so-
uas pelo Estado, guintes 
que lhes forem 
contadas nos 
processos civeis EMENDA.s 
e administrati-
vos. Em vez uo 50 o/0 ,-diga-se-as 

custas arrecauadas pelo Es-
tado, que lhes forem conta-
das nos processos cíveis e 
administrativos, nos termos 
da lei n. 105, de 24 de julho 
do 18\.H. 

Sala das sessões, 11 de agosto 
do l89G.- c. Britto. 

Accrosconte-so onde convier: 
e angmentados do 30 o/o os 
vencimentos dos desembarga-
dores da ltelação do Estado. 
(S. R.) 

Sala das sessões, ll de agosto 
do 180G.- C. Sona.- Rocha 
Lagoa. 

Encenada a discussão o proce-
dendo-se á votaçito dt\ emenda 
substitutiva do sr. Camillo 
do Bl'itto, ó a mesma rejeita-
da, assim como o art. l,o do 
projocto, licando projudicu-
das a emenda da commissão 
o a o1Terocida pelo sr. Costa 
Sona. 

O art. 2.o fica pr~judicado com 
a approvação da omond.asu~
pressiva, ao mesmo o1Ierocl-
da pola commis~ão. 
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l8!J(i Julho, 28 57 Abona aos juizes O art. 3. 0 ó rejeitado, ficando a Iniciado na Cama-

do direito, jui- prejudicadas as emendas ao ra dos srs. De-
zes substitutos e mesmo otrerocidas pela com- putados. 
aos promotores missão. 
do justiça 50 ''T•> 
do liquido das 
custas arrocada- O art. 4. ·fica pr(\judicado coma 
das pelo Estado, approvaçilo da emenda snp-

l 
que lhes forem pressiva, ao mesmQ ofi'ereci-
contadas nos da pela commissão. 
processos civeis 

I o administrati-
vos. O art. 5.<> tica projudicado, sen-

do rejeitada a emenda substi-
I tutiva que ao mesmo havia 

I sido oJTereci<la pela commis-
são e a emenda additiva so-
lJro gratificação a desembar-

l gadores. 

O art. G.o llca prejudicado. 

Vao o projecto a archivar-so, 
o1liciando-so, a respeito, ú. 
Camara dos srs. Deputados. 

J I 
Julho, 28 58 Altera <L matricula ~m 29 de julho, ó remottido á I Iniciado na Cama-

no Internato do commissão do instrucção pu- ra dos srs. Do-
Gymnasio 1\Iinoi- blicD. putados. 
1'0. 

Em I I do agosto, o oJTorocido 
e vao 1·, imprimir-se pat•a sor 
snbmettitlo it primeira tlis-
cussão. 

~~m 1·1, ó approvado em pri-
meim discussão o romettido 
á commissão respectiva. 

Em 18, ó otrerecido o vao a im-
\ 

primir· se para ser submot-
tido á segunda discussão, 
acompanluulo do seguinte 
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189G Julho, 28 58 Altera a matricula 

no Internato do 
Gymnasio Minei-

l'AitECE!t 

ro. E::;tando approvado em pri-
meira •liscussão o projocto 
n. 58, d<t Camara, do conen-
to anuo, modilicando o re-
gimen do Internato do Gy-
mnasio Minoii·o, é a commis-
são do instnw<;ão publica de 
parecer quo vá á segunda 
discussão com as seguintes: 
emendas quo propõe : 

Artigo. Haverá no Gymna~io 
Mineiro, na ultima quinzena 
de agosto, uma segunda epo-
cha do exames para os alum-
nos ropr ovados na primeira 
o uquopor motivojustiticado 
não tenham podido prestai-os. então, 

Artigo. O ainmno approvado 
nas matarias do um anuo e 
quo se I>ropuzor a prestar 
oxamc11 das do anno seguin-
te l>Oderit fazel-o na segunda 
cpocha,so assim o requerer, 
mediante attostados do ha-
bilitação. 

Sala das commissões, 18 do 
ago5t.o do l89G.- .T.N.Ku-
bit!chok.-Cnmillo do Britto. 
-.J. Drumond. 

l~m 22,ontra em segunda ttis-
el!ssfío por artigos, conjun-
otamonte com as emendas 
olferocidas pela conunissã(~ 
do instrucç!ío publica. 

Ao art .. 1.·, o sr. Kuhitschok 
oll'oroco as soguintos 

EMENDAS 

Accrosconto-so : 

Iniciado na Cam:t 
rn dos srs. Do 
putados. 



o 
~·· 
< 

896 Julho, 28 

101 

ASSUl\IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

58 Altera a matricula Artigo. Fica elevado a 20 o Iniciado na Cama-
no Internato do numero do alumnos pobres ~~ra dos srs. De-
Gymnasio Minei- admittidos no Internato. atputados. 
ro. 

Artigo. Os paos do família, 
tutores e educadores terão 
abatimento do 20 por conto. 
si tiverem matriculado no 
Internato dou~ ou mais alu-
mnos. 

22 de agosto do 1896.-S. R.-
J. N. Kubitschek. 

Apoiadas e postas conjuncta-
mente om discussão, e esta 
encerrada sem mais debate 
e approvado o art. l. · com 
todas as omondas a elle o1fe-
rocidas. 

O art. 2. · e approvado som do-
bate. 

Adaptado em segunda para pas-
sar à terceira discussão, vao 
o projccto, com as emendas 
approvada~, à commissão de 
instrucção publica. 

l~m 2G, e olforeci<lo e Vitü a im-
primir-se pal'a sor sulmwt-
tido à terceira discussão. 

Em 28, ó approvado om tercei-
-ra discussão o romottido á 
eommissão do redacçfio. 

Em 2G, ó ofl'orocida o appro-
vada a l'cdacção tina!, à vis-
ta do urgcncia requerida 
pelo sr. LeviiHlo Lopes, sendo 
nossa mesma data devolvi-
do à Camara dos srs. Depu-
tados, acompanhado• das se-
guintes 
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58 Altera a matricula 
no Internato do 
Gymnasio Minei-
ro. 

10> 

ANDAMENTO 

EMENDAS 

N. l 

Accrcsccnte-se : 

Artigo, Fica elevado a 20 o 
numero de alumnos pobres 
admittidos no Internato. 

N. 2 

Artigo. Os paes de fmnilia, 
tutores o educadores terão 
abatimento de 20 ·f., si tive-
rem matriculado no Inter-
nato dons ou nuüs alumnos. 

Em 8 de setembro, e o proje-
eto assim emendado remet-
tido pela Camara dos srs. 
Deputados á sancção, sob n. 37. 

Sl\uecionatlo 
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Iniciado na Cama-
ra dos srs. De 
putados. 

5~ Auctoriza o govor- I<:m 31 do julho, o remet~iuo it Iniciado na Camtt-
no a conceder commissiío de requernnen- ra dos srs. De-
um nnno de li- tos de partes. putados. cença ao ama-
nuense da socro· Em 3 do agosto, ó ofi'erecido c 
taria do interior, vne a imprimir-se para, sor 
Pedro Soares. sulJmottillo à primeira dis-

cussão. 

Em 5 ó, approvado em primei-
ra discussão e romottido ú 
commissiio rospoctivn. 
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50 Auctoriza o govor- I~m _7, ~ oll'orecido e vae a im- Iniciado na Cama. 
no a conceder prnmr-so pam sol' submotti- ra dos srs. De 
um anno do li- do à ~oguntla discussão. pntutlos. 
conça ao nma-
nuonsc da se-
cretaria do in-
terior, P o dr o Em 10, entrando em segunda 
Soares. discussão, ó oll'orocido o se-

guinte 

ItEQUEIUMEN'l'O 

Roqueiro o adiamento dn. tli:'l-
cussão do pt•oj c c to .11. 59, por 
vinto. c quatro horas, allm de 
l[UC a mcs<t requisito da Ca-
mara os documentos quo 
acompanharam a petição. 

Saltt das sessões, lO do agosto 
de l8üG.-C. Sona. 

Apoiado o em discussão, ó esta 
oncorra.da, som debate, c ap-
provado o requerimento, in-
do-so olllciar, a J•cspoito, à 
Camar·a dos srs. Deputados. 

Em 11, e lido o lica sohro a 
mesa um o11icio do sr. l. · So-
erotario da Camara, do 10, 
enviando os documentos quo 
serviram tlo base ao pro-
jecto. 

I~nt 12, continua a segunda 
discussão por m·tigos. 

A tliscu~~ão do art. 1. · ó on-
CO!'l'ada som debato o indo-
se proceder à votação, o :-r. 
1. · Socrotm·io, pela ordem, 
pergunta si, trnt:mclo o pro-
.JCcto do interesso intlivi•lual, 
não :,;orá o enso do votar-:;~ 
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secretamente, conforme de- Iniciado na Cama-
termina o art. l7ü, do regi- ra dos srs. De 
monto intol'r;o. putados. 

5'J Auctoriza o gover-
no a conceder 
um nnno de li-
cença ao ama-
nucnso da sccr·o-
taria do interior, O sr. Presidente declartt que 
PcLlro Soares. at.ó aqui tom-se considerado 

como de interesso collcctivo 
os pro,jectos que tratam de 
interesses de empregados 
publicas, mM quo, para re-
solYcr a !lnestão de ordem 
levantada. pelo nobre sr. l. · 
Secretario, ia consultar á 
casa se devia manter os pre-
cedentes a respeito estabe-
lecidos, ou si devia. proce-
der-se do conformidade com 
a. ultima. parto do citado art. 
l7G, do regimento interno. 

Consultada a casa, resolve esta 
que se mantenham os prece-
dentes estabelecidos. 

Procedendo-se à votação do 
:tl't. I.·, verifica-se esüw a 
mesnHt empatada, ficando o 
desempate para se decidrr 
na sessão seguinte, nos ter-
mos do art. 188, do regimento 
in torno. 

A discussrto o votação do art. 
2. · ticam por esse facto tam-
hcm adiadas para a mesma 
Hcssão. 

I~m 13, lH'Ocedondo-so ao dos-
empato tia. vot:t<,\[o do art. 
I.·, e o mesmo r~joitado, fi-
cando prqjudicado o art. 2. • 

O projecto vae a. arcl!iva.r-se, 
ofliciando-so a respeito á Ca-
mara dos srs. Deputados, 
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60 Estabelece o ensi- Em 31 de julho, e remottido á Iniciado na Cama 
no profissional commissão de instrucção pu- ra dos srs. De-
no Estado. blica. putados. 

Em 11 de agosto, ô ofl'erecido o 
vao a imprimir-se para ser 
submettido á primeira dis-
Cllssão. 

Em 13, ô approvado em pri-
meira discussão e remottido 

. á commissão respectiva. 

Em 17,0 ofl'erecido o vao a im-
primir-se para sor submet-
tido à segunda discussão 
acompanhado do seguinte 

PARECim 

A commissão do instrucção 
publica apresenta as seguin-
tes emendas ao pro;octo n. 
60, da Camara, do corrente 
anno, que organisa o onsino 
profissional no Estado, ·.já 
upprovado em primeira dis-
cussão. 

I. a 

Na opigrapho do titulo unico 
supprima-se o qualificativo 
- primario. 

2.n 

Ao art. I. o Idom. 

Ao art. 2. 0 Em vez do- quo 

\ 

}lromovondo o incrementan-
do -diga-se : ondo sora mi-
nistrado. 
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20 Estabelece o ensi- 4 ,a 
no Fprofissional Iniciado na Cama-

ra dos srs. De-
putados. no Estado. Ao mesmo artigo. Supprima-

se- primarío- e o final des-
de - sirva de typo. 

5 "' 

Supprima-se o paragrapho 
unico do mesmo art. 2,o 

{),a 

Ao art. 3.o Substitua-se o fi-
nal do artigo desde - mi-
nistrando-se - pelo seguin-
te : dando aos alumnos a 
educação physica, intelle-
ctual, moral o pratica para 
o bom desempenho das pro-
1issões de que trata a pre-
sente lei. 

7,a 

Ao art. '1. o Desue - constarà, 
- ate- ohrigatorios- do 
§ 1.0

, substitua-se assim : 
comprehenuerá. 

Supprimrt-se o§ 2.0 do mesmo 
art. 4. 0 

U.o. 

Ao art. 5.0 Supprima-se: ar-
meiro, armador, abridor, cha-
peleiro, cutileiro, dourador, ' 
oleiro o pedreiro. 

10 

Ao art. O.o Depois do -oilici-
nas - diga-se: o outras, a 
juizo do governo. 
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1806 Julho, 29 <lO Estabelece o onsi- 11 Iniciado na Camtt-

no profissional ra dos srs. Dopu-
no Estado. tados. 

O capitulo 7.0 JlUSSO a sor 4.0
, 

altorada ê\ numeração ordinal 
dos seguintes capítulos c rc-
spcctivos artigos. 

12 

Ao art. li. Em vez de 2, diga-
se: 4. 

j 
IAo art. 12, paragrapho unico. 

Supprima-so: ao pao ou tutor . . 
I'' i) 

Ao art. 14. Supprima-so o n. li. 

14 

Ao art. 15. Depois do-interna-
to, diga-se: mixta. 

15 

Ao art. l7.Emv cz do-agosto-
diga-se: março, o em vez do 
-abril, diga-se: novembro. 

lü 

Addiciono-so: Paragrapho uni-
co. As olllcinas, porem, se fe-
charão unicamonto de 20 do 
doz?mbro a 20 do janci~o, 
ponodo em quo terão for1as 
completas. 

I 
17 

Accrcscontc-so onde convier : 
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GO Esüthcloce o onsi- Artigo. Os alunmos, entro lO Iniciado na Cama-
no pt'OJissional c ll armos, se ri\ o applicados ' ra dos srs. I ~o-
no Estado. ao trabalho manual, exerci- putatlos. 

tando-se no manejo das prin-
cipaos l'orrmnentris. 

Paragrapho unico. Concluído 
este período, torà. Jogar o 
aprendizado do um otlicio à 
escolha do alumno. 

18 

Artigo. O curso do oilicios terá 
•1 armos do tlumçfío. 

Ao n. 2.0 do art. 18. Em vez do: 
ou outra que sqja repugnante 
-diga-se: nem tol' defeitos 
que impossibilitem para o 
estudo o para o aprendizado 
do artes o ollioios. 

20 

Ao art. 20. Depois do-classi-
cas-dign.-so : de machinas. 

Adtliciono-so : 

Paragrapho <mico. O professor 
do dosonho podo ser ognal-
monto coutraotndo. 

Snllstitua-so o art. ;~:~ pelo se-
guinte : 
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GO Estabelece o ensi- Artigo. Do 2.o anno do curso Iniciado na Cama-
no profissional profissional em doanto os ra dos srs. De-
no Estado. alumnos quo mostrarem putados. 

aproveitamento, a juizo dos 
respectivos m estros, terão 
direito á metade do producto 
da venda dos artofactos pro-
duzidos nas olllcinas a quo 
pertencerem. 

§ 1. 0 Este producto será reco-
lhido à Caixa Economica Fe-
deral ou do Estado, c entre-
gue a competente ca1lerneta 
ao educando depois de ulti-
mado o curt>o. 

§ z.o A outra mot:ulo será es-
cripturada como rend:1 do 
Estado o applicado o seu 
producto ás despesas do in-
stituto. 

Accrescento-so o artigo se-
guinte: 

Artigo. Fica o governo do Es-
tado auctm·izado a contrac-
tar pessoa i1lonea pat•a or-
ganizar o Oll:4ÍllO protlssional 
do artes o ollicios no Esta1lo, 
que proporú as convonionto:s 
moditicações no plano desta 
loi, correndo a desposa a fa-
zer pelrt verba - !11strueçfio 
Publica. 

Sala das eommi:::s<ies, 17 do 
agosto do l8!l!i.- .J. N. Kuhi-
tsehok.- l'. Dt'tllllOtHl. 

I~m ~2, o11tra om sognnda dis-
oussi'ío por artigos, colljlln-
otamonto com as omo11das 
ofTorer~i1las pela 'eomm issi'ío 

1 do i11strucçi'ío publica. 
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s. ~.-15 

üO Estabelece o ensi- Os arts. l.o a 24 são suecos- Iniciado na Cama 
no protissional sivamente approvados com ra dos srs. Depu 
no Estado. todas as emendas aos mesmos tados. 

oiTerecidas pela commissão, 
assim como a tabella, fazendo 
o sr. Kubitschek ligeiras con-
siderações sobre as emendas 
referentes aos arts. I.o, 5.o, 
11, 12, 14 e 17. 

Adoptado em segunda para 
passar a terceira discussão, 
vae o projecto, com as emen-
das approvadas, a comrrâs-
são de instrucção publica. 

Ent 2ü, é oiTerocido o vao a 
imprimir-se para ser snb-
mettido à terceira discussão. 

EDl 2R, ó approvado em ter-
ceira discussão o remettido a commissão de rodacção. 

E01 29, é offerecida e appro-
vada a redacção final, sendo 
nossa mosma data devolvido 
á Camara dos srs. Deputados 
acompanhado das seguintes 

EMENDAS, 

La 

Na opigrapho do titulo unico 
supprima-so o qualillcativo 
-primario. 

2.n 

Ao art. I.o ltlom. 

Ao art. 2.o Em voz do - que 
promovendo e ~incremonta~
do-di~a-so : ondo será mt-
nistrado. 
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GO Estabelece o ensi- 4." 
no prolis:;ionnl 
no Estado. Ao mesmo artigo. Supprima-

:;o- primario -o o 1inal dos-
do -sirv:t do typo. 

5.a 

Supprima-so o paragrapho uni-
co do mesmo art. :~.". 

(i.n 

Ao art. :J.o Snhstitua-so o final 
do artigo desdo-mini~tl·an
do-s.:l-pclo o:oguinto: dando 
aos ahtmnos a educação phy-
sica, intollectunl, moral o 
pratica para o ·.hom de:-;:em-
ponho das pt·olissõos de (JUO 
trata a presente lt'Í. 

7." 

Ao art. 4.o Dcsdo-constará-
ate-ohrigatorios-do § 1.0

, 

substitua-se assim: compro-
hondorá. 

8" 

Supprima-so o !'i :~." do me:-;-
mo art. 4.". 

o.n 
Ao ar·t. 5.0 Supprima-se: ar-

meiro, arm;ulor·, a hri<lor, cha-
peleiro, cutilciro, dourador, 
oleir·o c pcdr·oii'O. 

10 

Ao al't,. G.o Depois do - otllci-
!IUS, (liga->'e: o outras, a 
.Juizo do governo. 

OUSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos :-rs. Depu-
tados. 
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1896 .Julho, 2!) 130 Estubclcco o ensi-

no profi:";sional 
no Estado. 

ll 

O C<tpitnlo 7.o pa:-;sc a SOl' ·L", 
alterada a numeração ordinal 
dos seguintes capitulas c t•e-
~pcctivos artigos. 

Ao art. 11. Em voz 1lo 2, di-
ga-se: 4. 

Ao art. 12, paragrapho unico. 
Su Plll'ima-:>o: ao pao ou tutor. 

Ao art. 14. Supprimn.-so o n. 11. 

14 

Ao art. 15. Depois do - inter-
nato- diga-se : mixta. 

15 

Ao art. 17. Em voz do- agosto 
-dig:t-sc : março, o em voz 
do-abril, diga-se novembro. 

Addiciono-se : 

Paragrapho uni co. As ollicinas, 
porem, se fecharão unic:t-
montc do 20 de dezomht•o n 
20 do janeiro, poriodo em 
quo terão ferias completa~; 

17 

AccJ'csconto-so onde convier: 

OBSEIWA!ji)Es 

Iniciado H<t Cama-
ra dos st·s. l>c-
putado::;, 



116 -
I I 

r:n 

~ ~ 
o 
C!! 
~ ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

..t, ;:;;l 
~ ;:J z 

--
896 Julho, 29 60 Estabelece o ons i- Artigo. Os alumnos, entro 10 Iniciado na cama-

no profission ai o li annos, serão applícados ra dos srs. Dopu-

no Estado. ao trabalho manual, oxorci- tados. 
tando-so no mane,jo das prin-
cipaes ferramentas. 

Paragrapho unico. Concluído 
esto período, terá Jogar o 
aprendizado do um oJiicio (t 
escolha do alumno. 

18 

Art. O curso de oJiicios terá 4 
annos do duração. 

19 

i 
Ao n. 2. 0 do art. 18. Em vez 

de : ou outra quo seja ro-

I 
pugnanto; diga-se-nem ter 

í 
defeitos que impossibilitem 

I 
para o estudo o para o 
aprendizado do artes o oftl-
cios. 

I 
I 20 

Ao art. 20. Depois do·- classi-
cas- diga-s o : do rnacltinas. 

21 

Addicione-so : 

Paragrapl1o uni co. O pi'( l'essor 
do desenho podo ser ogual-
monto contractado. 

I 
22 

thstitua-so St o art. 2:3 polo so-

I I 
guinto : 
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1896 Julho, 20 60 Estabelece o ensi- Art. Do 2. 0 anno do curso pro- Iniciado na Cama-no profissional íissional em diante, os alu- ra dos srs. Depu-no Estado. mnos que mostrarem apro- tados. 

veitamento, a juizo dos re-
spectivos mestres, terão di-
rcito á metade do producto 
da venda dos artofactos pro-
duzidos nas o1Iicinas a que 
pertencerem. 

§ 1. · Este producto será roco-
1hido á Caixa Economica Fe-
deral ou do Estado, e entro-
gue a competente caderneta 
ao educando depois de ulti-
mado o curso. 

§ 2.· A outra metade será escri-
pturada como ronda do Es-
tado o applicado o seu pro-
dueto ás despesas do insti-
tu to. 

23 

Accrescente-se o 
guinte : 

artigo -se-

Art. Fica o governo do Est1tdo 
auctorizodo a contractar pes-

' soa idonea para organizar 
o ensino protissional de ar-
tos e otlieios no Estado, que 
proporá as convenientes mo-
diticaç1los no plano desta lei, 
correndo a desposa a fazer 
pela verba- Instrucçi\o pu-
blica . . 

PaQo do Senado do Estado de 
Minas Gomes em Ouro Preto, 
29 de agosto de 18\JG. - Dr. 
Franciseo Silviano de Almoi-
da Brandão, presidente. -
Joaquim Antonio Dutra, l.o 
secrotario.-Manoel Teixoir<' 
da Costa, supplente do secro-
t<trio. 
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GO Estabelece o ensi- Em !J de setembro, é lido o lnicint!o rut cama-
no profissional íica sobro a mosn para entrar m dos srs. De-
no Estado. na ordem do:'l trabalhos, um 1mtados. 

OHiüÍO 1!0 SI'. ) .' SOCI'Otario 
da Camara, de 8, devolvendo 
o projecto, visto das emen-
das ao mesmo oll'erccirlas 
pelo Senado terem sido ap-
provadas apenas as do ns. 
lO, 17, 18, UJ, 20, :d c 23. 

Em lO, são lida:; o entram em 
unica t!iscu~são as emendas 
ns. I, 2, il, 4, 5, G, 7, 8, !J, 
ll, 12, l~l, 14, 15, w o :~2. 

Enccrmda a discussão, depois 
de algum debato, o Jll'Oco-
donrlo-:-e :'t votação das 
emendas, sfto todas appro-
vadas por• unanimidade de 
votos, com oxcopçf(o da de 
n. 1:1, que ó rrJcitada. 

Nossa mesma data, volta o pro-
j o c to com as emendas ú Ca-
mara dos srs. Deputados. 

Etn 15, tendo a Camara con-
1lrmado a sua docisfto, ó o 
projocto remettitlo ú sancção, 
sob n. 44. 

Snucdon:ulo 

LEI N. 203 rm 18 IJI•: Sln'I-:MIIRO 
DE l8!JG 

Gl Fixa a 1or•ça pu- I~m ó do agosto, ô remettido á Iniciad.o na Cama-
hlica do Estado connnissão do t'orça publiea. ra dos srs. Do-
para o oxorcicio putat!os. 
de 1897. Em G, é oll'orccido o vao n im-

}ll'Ílllir-sc para ser• suhmcL-
tido it primoir:t 1liscu~são. 
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Gl Fixa a 1'or~~:t pn- nnt 8, ú approvado sem debato Iniciado na Cnma 
hlica do l•:,.,ta<lo em primeira discusf\ão o ro- rn. dos sr:>, Depu 
para o exúrcicio mettido á commissão respe- tados. 
do 18~)7, ctiva. 

I~nl li, e ofl'erecitlo e vao a 
imprimit·-so para i"ct· sub-
lllcttido :i segunda diseus:,.ão, 
acompanhado do i"egninto 

l'ARECt:R 

A commissfio de força publiea 
, a quo foi presüuto o proje: 

cto n .. Gl, da C:unara, lixán-
do :t mesma !'orça, ja appro-
vado em primeira tiiscussão e de parecer quo s~ja o mes~ 
mo submettitlo à segunda 
com a seguinte 

Ao art. 2.0 - em vez do róis 
:~.l5U:815$000- diga-se: róis 
:3.lül:Ol5$000. 

Ao coronel commantlanto ge-
ral, em voz tle 6:800$-dign-
se : 8:000$, ticantlo altor:Hla 
a so1pm:t total da tahella, om 
virtude tia. emenda supra. 

!:'al<t dns commissflcs, ll de 
agosto do 1800.-Teixeira da 
Co~ta.-Gomes da Sil va.-J. 
11. Nogueira. 

ntu 1:~. e. apprOY<Hlo com a.>" 
emendas ~.;m segunda tliscus-
~ão e remcttitlo ú commi:;-
s~o respectiva. 
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m Fix~ a força pu- Ern 14, é oJferecido e vae a Iniciado na Cama-
blica do Estado imprimir-se para ser sub- ra dos srs. Do-
para o exercício mettido á terceira discussão. putndos, 
de 1897, 

Ern 20, ó approvado om ter-
ceira discussão e remottido 
á commissão de rodacção. 

Em 21, ê otrerocida o vao a 
imprimir-se a rodacção !lnal. 

Em 20, ê approvada a reda-
cção 1inal e ó o projecto de-
volvido á Camara dos srs~ 
Dopntados,·acompanhado das 
seguintes · 

EMENDAS 

N. 1 

Ao art. 2. o - em voz de róis 
3.159:815$000 -!diga-se: -
3.161:015$000. 

N. 2 

A' tabolla. - Ao coronel com-
mandante gora!, om vez do 
-0:800$, diga-so: 8:000$, 11-
cando alterada a somma to-
tal da tabella, em virtude 

· da emenda supra. 

Em .31, sondo as emendas 
approyadns pela Camara, é 
o pt'O,Jocto romottido á san~ 
cção, sob n. :l2. 

Sn.nccionutlo 

r.Er N. IGO DE 2 de sln'r·:unno 
rm 1sou 
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l89G Agosto, 4 

S, 5. -lU 

ü2 Auctoriza o gover- Em 5 de agosto, é l'emettido à Iniciado na Cama. 
no a dospo.udor c?uunissão do justiça e le- ra dos srs. De-
até a quantm tlo gtslação. putados. 
20:000.$ para me-
llwrar a biblio- Em G, e ofTerecido o vao a im-
theca do Tribu- primir-so para ser submet-
nul da Relação. tido t't primeira discussão. 

Ent 8, e rejeitado em p1•ilneira 
discusslio e vao a archivar-
so, otliciundo-se a respeito á 
Camara dos srs. Deputados. 

ü3 Auctoriza o gover- Em 5 do a.gosto,ó rcmettido à Iniciado na Cama-
no a conceder commissão do rcqucrimen- l'a dos srs. Do-
um anno de li- tos de partes. putatlos. 
conça ao juiz uo 
direito da co· Em 8, ó o1Torociuo e vao a im· 
marcado Caethe. primir-so pam ser submet-

tido à primeira d.iscussão. 

Em 11, ó approvado em pri-
meira discussão c romottido 
à commissão respectiva. 

O sr. Ferreira Alves pede para. 
se consignar na. acta que 
se abstinha de tomar parte 
na discussão e votaçrro !leste 
projecto por tratar o mesmo 
de interesses tlc pessoa de 
sua familitt, o rotim-so para 
a anto-sal:t. 

- Em 13, ó ofrerecido e vac n 
imprimir-se para ser• sulJ-
mettido à segunda discus-
são. 

I~m 17, entra em segunda dis-
cussão por artigos. 

A discussiio tlo art. J.o ó en-
cerrada,scm debate. 

O sr. P. Drumontl ( pola or-
dem ) pode ao sr. presidente 
eonsultar à cusa si não será 
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G3 Auctoriza o gover-
no a conceder 
um armo de li-
cença ao juiz do 
direito da co-
marca de Caethé. 

1í.!2 

ANDAMENTO OBSERVAÇOES 

este o caso do proceder-se Iniciado na Cama-
á votar;ão socretamonto, con- ra dos srs. De-
formo preceitua, a ultima putatlos. , 
parto do art. 17G do regi 
monto. 

Consultada a cas~ si deve pro-
ceder secretamente á vota-
ção nf:o só deste como do 
outros pr~joctos quo conte-
nham matoria congenoro, -
resolvo allirmativamonto. 

Procedendo-se á votação do 
art. 1.0 , sL, recolhidas 15 
codulas o é o mesmo appro-
vado por ogual numero do 
votos, visto estar em todas 
as cedulas oscriptas a pala-
vra-sim. 

O art. 2.0 ê approvatlo som do-
bato. 

Adaptado om segunda para 
passar á terceira Lliscussão, 
lica o projecto sobre a mesa 
paraen trar na ordem dos tra-
balhos, dispensando o intor-
sticio, a requerimento do sr. 
1. • secretario. 

l~n• 18, ê approvado em vota-
ção secreta em terceira dis-
cussão o remottido á com-
missão do redacção quo, 
obtendo urgencia, oJl'eroco a 
rodacção llnal, a qual, a re-
querimento do sr. Levindo 
Lopes, entra immodiatamen-
to em discussão o ó appro-
vadn. som debato. 

l~m 1 O, ó romottido á sancção, 
soh n. 77. 

Sanccionntlo 

LEI N. IG:J, m: ;~5 m: AGOSTO 
m: IHOG 
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04 Applica.a?s oscl'i- !~m 5 de agosto, o remettido á Iniciado na Cama 
vã os ]Udiciaes commissão do justiça o lo- ra dos srs. Do 
do Estado as dis- gislação. putados. posições lht lei 
11. 130,.de 17 do 
jullto do 18\JG. I~m G, é olterecido o vae a im-

primir-se para ser submet-
tido á primeira discussão. 

Em 8, depois do algum debate, 
é rejeitado em primeira dis-
cussilo e vao a :wchivar-se, • 
otliciando-so a respeito á Ca-
mara dos srs. Deputados. 

ü3 Doclata nnllas di- Em 5 do agosto, ó romettido á Iniciado na Cama-
versas disposi- commissrro de camaras mu- ra dos Sl'S, De-
çõos do leis pro- nicipaes. putados. 
mu1gadas pela 
camara munici-
pal do Alvino- I~m G, ó oJrerecido e vae a im-
polis. primir-so para sor submot-

tido á primeira discussão. 

I~m 8, ó approvado em primeira 
discussão o romottido á com-
missão do cam:was munici-
paos. 

Em 11,\6 oll'erocido o v no a im-
}lrinür-so para F>er sulnnotti-
üo á sog·unda discussilo. 

Em 1B, <i :tpprovndo em ~o
gunda discussfio o fica soln·o 
a mo:m llar;t entrar n;t OPdom 
dos trn.balhos depois do 1lndo 
o intrwsticio, visto nfio to1· 
so 1\'l'ido altomçõcs. 

t~m :21, ri approva<lo om tcr-
ecim di.~cus.~f(o c J'cmctliclo 
it commissão do l'orbeção. 
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65 Declara nuUas ui- Em 22, é atrerecida e appro- Iniciado na Ca:n:::t 

versas disposi- vada a redacção final, sendo ra dos srs. b ~1-.
ções de leis pro- para isso concedida a neces- putados. e-
mulgadas pela saria urgencia, a requeri-
camara munici- monto do sr. Levindo Lopes 
pai de Alvino-
polis. Em 26, e remottido á sancção 

sob n. 79. 

Snncciona,Io 

LIU N. 172 D8 3 DE SETEMito 
DE 1890 

66 Reorganiza a Bri- Em 7 de agosto, é remcttido Iniciado na Can:t_ 
galla Policial. á commissão de força pu- ra dos srs. .l:J, ~-blica. putados. e_ 

En• 8,0 oil'orocido c vao a im-
primir-se para sor submot-
tido á primeira discussão. 

Em I I, ó approvado em pri-
meir<t discussão e remettido 
á connnissão respectiva. 

Em I2,ó otrerecido e vao a im-
primir-se para ser submot-
-tído á segunda discussão. 

Em 17, ó approvado, som do-
bato, em segunda discussão 
e flca sobre a mesa para en-
trar na ordem dos tra!JalJJOS 
depois de findo o interstício, 
visto não ter sotrz·ido alto-
rações. 

Em 20, ó approvado em ter-
ceira discusslí.o e romottido 
,t connníssão do rodacç1'ío. 
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1896 Agosto, 6 66 Reorganiza a Bri- Em 28 ó otrereciua o approva- Iniciado na Cama-gada Policial. da a'redacçuo final. ra dos srs. De 

putados. 

Em 29, ó remettido á sancção, 
sob n. 8".?. 

Snuccionatlo 

LEI N. 171, DE 3 DE SI~TE~lllRO 
DE 1896 

1896 Agosto, 8 67 Annulla o privi- Em lO do agosto, ó remottido á Iniciado na. Cama legio concedido commissuo de .i ustiça o lo- ra dos srs. De pela camara mu- gislação. putados. nicipal de Ube-
raba a".:Joaquim 
Velloso do Re- Em 11 ê offerecido, e v ao a im-
zende. primir-se para ser submetti-

do á primeira discussão. 

Em 14, depois de algum. deJ;>a-
to ê approvado em prnnerra 
di~cussão e romcttido á com-
missão respectiva. 

/ 

Em 17 ó offerecido o vae a im-
primlr-so para ser suhmetti-
do á segunda discussão, 
acompanhado do seguinte 

' 
PARECER 

Parece á com missão do ju~tiça 
e legislação quo o proJecto 
n. 60, da Camara dos srs. De-
putados, no qual se decreta 
a nullidado do privilegio 
concedido a Joaquim Velloso 
do Rezende vela camara mu-
nicipal do Uboraba, por acto 
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<lo 5 de sotemhr·o de 189-i, Iniciado na Cama-
deve ser l'ojeitado, pois não ra dos srs. Do-
ctthe ao Congresso resolver putados. 
<t quosttio, quo pendo do de-
cisrro do poder .JUdiciario em 
virtude do acção de nullida-
do prOJlosta pela parto inte-
ressada. 

Consta dos papeis juntos quo a 
camara municipal de Ubera-
!Ja, por acto do 5 do setem-
bro do 189-1, concedeu a .Joa-
quim Valioso do Rezende pri-
vilegio para condncçrro de 
carnes verdes do matadouro 
publico JHtra os açougues em 
vchiculos apropriados, o ce-
lebrou o respectivo contra-
ato, quo orltl'OU em oxocuçrro 
em ,j<Hloiro seguinte ; quo 
Silvorio Bornardcs Ferreira 
pouco tempo depois, obtendo 
licença da camara para o 
emprego do suas carroças 
om serviço :proprio o parti-
cular, utilizou-as no tmns-
JlOrto do carnes verdes pa,ra 
o sou :v;ouguo; quo, em vrr-
tude de roclamaçilo do con-
cossionarío do privilegio a 
camara municipal, em ses-
sãO do 9 do maio do IS95, 
cassou a liconça o manteve 
o privilegio c ainda poste-
riormente confirmou osso 
acto, deixando do attondor á 
roclama<;uo do Silvorio Ber-
nanles, que pediu á nuctori-
<htdo judiciaria da comarca e 
o!Jtevo maJl(Jar.lo do mauu-
tenr;fio; que, apresentando 
.JoarJUÍllt Volloso nov:t l'ocl:t-
mar;ilo no sentido do lhe sct• 
mantido o privilegio, deixou 
a eamm'a muníciJlal do ro-
solvot·, tlelílJO!'anrlo tl'azot' os 
facto:; oxpostos ao conltoeí-
monto rlo Crm:..!.Tos,.:(J varn rlo-
cit!ít· a Jinal; 
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07 Annulla o privi- Quo o }H'esidonto da camara, Iniciado na Cama 
Iegio concedido cumprindo esta deliberação ra dos srs. Do 
pela camara mu- á qual juntou copin. dos actos putados. 
nicipal do Uhe- da c:unaru supt·a referidos o 
raha. a Joaquim concluindo sua representa-
Velloso do Re- ção informa que o interes-
zendP. sado propoz acção do nulli-

dude do privilegio perante a 
justiça ortlinaria o quo a re-
ferida acção está pendente. 

A Camura dos srs. Deputados 
propõe quo se decreto a mll-
lidado do privilegio ; e tal é 
o objocto do prqjecto n. G7, 
quo o Senado approvou em 
primeira, discussão ; mas à 
conunissão paroco quo outra. 
uove ser a solução da, ques-
tão. 

E' na verdade nullo o acto da 
camara municipal, do con-
cessão tle pt•ivilegio em 5 do 
setembro do l8\.l4, porquanto 
não eram ainda delinidos em 
lei nossa data os casos r·e-
strictos em quo pollem as ca-
maras munioipaos · conceder 
privilegias o expresso ó o art. 
ll das disposições transito-
ritts da Constituição do Es-
tado, prohibindo a concessão 
de privilegias antes da pu-
blicação dessa lei ; mas, pode 
o Congresso tomar conheci-
monto da ropresonta<;ão da 
camara municipal e nnnul-
lar a smt deliberação? 

Parece á commissão quo não 
pelas seguintes razões: 

E' expresso nos art:;. 7,1, § VII, 
n. 1 da Constituição do Es-
tado o 43 (la loi n. 2, do 14 
de sotomhro do l8Dl, que as 
doliboraçõcs, d ecisõ os c 

.... ,, 

·' ·,. ~ 
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Agosto, 8 67 Annulla o privi-
legio concedido 
pela camaramu-
nicipal de Ube-
raba a Joaquim 
Velloso de Re-
zende. 

quaesquer actos das cama- Iniciado na Cama-
ras municipaes poderão ser ra dos srs. Do-
annullados quando forem putados. 
manifestamente contrarias á 
Constituição <l ás l<Jis; <l o 
acto do 5 de setembro, da 
camara municipal do Ubera 
ba, está neste caso ; mas, 
para que o Congresso possa 
decretar a nullidade é es-
sencial quo as partos interes-
sadas <l competentes o soli-
citem por meio do recurso 
legal, s<Jgnndo o art. 43, pa-
ragrapho unico, da citada 
lei n. 2, tl<l 1891 ; o apropria 
camara não ó competente 
para recorrer do suas deli-
berações; quo podo revogar. 

Não ha, pois, recurso regular-
monto intel'posto, quo re-
clamo provimento; não cabe 
ao Congresso annullar o acto 
da camnra, decidir a questão 
em virtude do representação 
da mosmtt carnara. 

A compotoncia do poder judi-
ciario para conhocor da es-
pecio e re~olvor sobro a nul-
lidado do privilegio como 
for do diroito, estabelecida 
nos arts. ,1,1, rmragmpho ~mi
co da citttda lei n. 2 o l·i da 
lei n. 148, do :w do julho do 
1805, ó incontestavel attonta 
a natureza do ohjoeto da re-
presentação, IJOis trata-se do 
contestação do direitos o a 
esse poder cabo dirimil-a 
pol:t applicac;ilo d:t lei. 

A parto projuuicaua pola con-
coss~o do pl'ivi~egio já suh-
mottou a cspomo ao conhe-
cimento o decisão du,auctori-
tbl<lo jn<licraria, usando da 
act;:1o compotonto, quo tJ.:;tit 
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pendente no ,iuizo de di1·eito Iniciado na Cama-
da comarca, segumlo inJ'or- ra dos srs. Depu-
ma o reclamante, pl'esidente tados. 
da. camar-a municipal; si, 
po1s, do acto tla camar;t hou-
vesse sido regularmente in-
terposto recurso para o Con-
grosso, dcvet•i:t este abster-
se de intervir, deixando á 
auctoridadcjudiciarin ampla 
liberdade no desempenho do 
sua missão, a decisão provo-
cada pela parto competente. 

Sai<t das commissões, l7 elo 
ago;;to de 18\JG. - Lovindo 
Lopes .-Rohóllo Horta. 

En1 22, depois ele algum deba-
te, é roj oi tado em segunda 
discussão c vac a archivar-
sc, orticimulo-so a l'ospoito á 
Cmnam elos st·s. Deputados. 

()8 Auctol'iza o gover- I~m 10 de agosto, é remettido Inioü:tdo na Camn.--
no a mandar cri- à commissrto de obras pu- ra dos st•s, De-
o·il' na p I' a ç a hlicas. putados. 
principal da ci 
dado tlo Minas, 
uma estn,tua ao I~m l'i,é oll'erocido o vao n. im-
o·onol'nl Gomes rn·imir-so para SOI' su1Jmotti-
Cnrneiro do á primoim tli:scussl\o. 

I~m :~o, depois tlo Ol'1U' o sr. 
Costa Sena, é appt•ovado em 
primoir:t di~ous~i\o o romet-
ticlo à commissrro respectiva. 

I~n1 2l,ó olTerecido e vae a: im-
primir-se pam ~o1· sulnnctti-
do à segunda tli~cnssfto. 
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(i>; :\nctoriza o goYCl'- l·:u1 ~!li, é appt·uvado um scgmt- Inicinrlo na Cama-

no a mandar cl'i- da tliscus~;to o Jicn sobro a r<t r los >'!'~. llo-
gir: ~ta p rut;.<l mc~tt pam outra~· wt ordem putarlo~. · 
prmctpal tl:t ct- dos trahallios, rlispr;n:-;<tdo o 
üado do l\Iinas, intet•sticio a t'l'l!\lül'Ínwnto 
tmut ostntua no tlo ~r .. Joaquim J>utl'n. 
genol'al (1omes 
CtU'ltcir·o. 

F.m :28, ó appt•ovatlo em to!'coi-
ra discussiío o romottido H 
r·ommissiío do rerlaeçiío quo, 
olJtcndo ul'goncia, oll'ot·ceo a 
t·odacçfio final, a t{tltll, it Yista 
do urgoneia rel!lteritla pelo 
SI'. Lovintlo Lorw:-;, ontl·;t im-
modiatamonte em tlistmssiío 
o ü approv:ttln, som rleliat.c. 

J•:m ~~0, ü t·Ómottitlo ú sancr;fto 
sob n. Nl. 

Sall('(~ionado 

Ll:I ~. 170, DE 4 DE SETE~Illltü 
rm lSDI; 

Gü Auctoriztt a CIJil- Em r:J do agosto, ó 
cossiío do privi- á commi~sflo rlo 
logio para a con- hlicn~. 
strucc;ão de unta 

romettitlo Iniciado na Cama-
oln·:~s pu- ra dos ~rs. De-

putados. 

E. de Fct'l'O da 
Snudo ú S. Do- J•:u1 17, t'l oll'ol'ceitlo o van a 
min:;o" tlo l't'l\- imprimit•-so JHU'<t ~nt• sulJ-
ta. mottitlo á pl'inwit·;l rli~cus-

l~m ~21i, Ô nppi'OVHll" ('lll pl'i-
llli'ÍI'n diseussiío o I'PIIIOttido 
:'t commis~ão t•r•:-;podh·n. 

J•:an 27, ti nJJ'ot'Peir.lo o \'ilO a 
Ílli!IJ'illlÍl'-SO p:ll'lt SOl' l-\Uh-
mottirlo it sog-ntHl:t tliseu:;-
são. 
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GU Auctoriza n con- E1n l do ,;ctcmht·o, ontrn. om Iniciado na Cama 
ccs~ilo de pl'ivi- sogund:t dbcnssão por m·ti- ra dos Sl'S. Do 
logw para a con- gos succo;;sivo,;. putados. skuc<:ilo de uma 
E. de Forro da 
Saudo á S. Do- Ao art. Lo sfio oiterocidas, 
mingos do I'l'a- apoiadas o postas conjuncta-
ta. monto em discussrio as :-::e-

guintc~ 

Onde i' c diz: - partindo Ü:\ 
Saudo vá á S. Domingo~ do 
l'I'ata-diga-se :-pttrtindo da 
S:\ndo, o pa~s:tnclo por S. Do-
nnngos llo I't•:tta, ontrotH[no 
It:t linha tlo Pc<,~anha - om 
ltabiPa do l\httto Dontt·o, ou 
om ponto mais conveniente. 

Additc-sc o :>eguintc artigo: 

Fic:.l. o govel'llo ::motorizado a 
mandar construir por conta 
do Estado osso trecho, caso 
a companhia Lcopoldina, ou 
outra empro:m quo se orga-
nizar, não o levo a efl'eito. 

Sal:t das sessões, l de sotom-
hro do lSüG.-Joaquim J. Al-
Y<Wos dos Santos Silva. 

Ener~nndn. tt tli~cus::;f(O, e :tp-
lll'OVIttlo o ru·tigo com as 
o monda~. 

o art. :~." ó :q1p1'0Ytttlo, som llo-
lmto. 

Adoptarlo om sogumb 11am 
passar à teteeira rliscus~fio, 
vao n JH'ojodo com as omen-
(la,;, ,·~ eommis;;ilo rlo obra::; 
]ntbliea~. 
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üü Auctodza a con- Em :J, ó o1l'orocido o vao a im- Iniciado na Cama-
cessão de p1·ivi- primir-so para sol' submetti- ra dos srs. Do-
logio' para a con- do á terceira discussão. putados. 
strucção de uma 
E. do Ferro da 
Saudo á S. Do- I~m G, entrando em terceira 
mingos do Pra- discussão, ô ofl'orecitla, apoia-
ta. da o posta conjunctamonto 

em discussão n, seguinte 

EMilNDA 

Adtlite-so:: 

Ao artigo-omlo se tliz-nfto o 
levo a oJfoito - atldito-so-
podendo, pam osso fim, ap-
plicar as tlisposiçfies da -lei 
n. IH, de 14 do julho de 1803 
ar·ts. :J o -1. 

:-:>ala das ses~õos, ií do :<otom-
Jn•o do JWJG.-Joaquim .J. Al-
vares dos Santos Silva. 

Encenada a discussfio, sem 
mais debato, ó approvado o 
projocto com a emenda o 
nw á conun is~ão de retla-
C(;ão, 

J~ua 8, ,; ofl'orocida o approva-
da a l'orlacc{ão ti na!, sondo 
uo:>sa Hlosnt:t data devolvido 
o Jll'ojoeto ú, Camara dos srs 
Deputados, acompanhado elas 
soguinto;-; 

t\. I 

Ao art. i." atlclito-so: 
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6U Auctoriza a con- Onde se <liz-pn.rtinllo da Saude Iniciado na Cama 

cessão ue privi- vá à S. Domingos do Prata, ra dos srs. Do 
legio para a con- diga-se :-partindo rla Saudo putados. 
strucçrto de uma o passancJo por S. Domingos 
~·. do Forro da do Prata, vá entroncar-se na 
Saude it S. Do- linha do Peçanlta em Itahira 
mingos do Pra- do 1\In.tto Dentro ou no ponto 
ta. que fôr julgado mais conve-

niente. 

N. ;~ 

Art. :~.° Fica o governo aucto-
rizado lt mandar construir, 
por conta do Estado, o refe-
rido trecho, caso n. compa-
nhia Leopolclin:l, ou outra 
emprosn <JUO so organizar, 
não o leve a oJToito, podendo, 
para osso fim, applicar as 
Llisposi ções dos arts. :L o e 4. •, 
da loi n. 6-1, do ;~,1 <lo julho 
HlU:l 

N. :~ 

I·~m ll, 6 lido o il1Ja sohro a 
mesa lHtl'a entrar na ordem 
do~ t1·:thalhos, um ollleio do 
~~·. l. o Soc1'otario <la Camam, 
ele lO, dovolvontlo o projoeto, 
Yisto torom sido rojBitarlas, 
das omo111.las oll'oroeillas pelo 
Sonndo, ás du ns. 2 o :.t 

l~n• 1:2, mltt•am em lliscussl\o 
o são :1pprovadns ]lor unani-
midade tlo votos as emendas, 
as CJtHte;; Yoltnm emn o por-
joetr) ú C:llll:\1'<1. do,; ~l'S. DB-
pn t:l(lo.~. 

:·I 

\ ~ I .... 

,'! 

,,'j 
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HVG Agosto, !2 

Gü Auctoriztt a con- J~nt !G, tendo a camartt se Cüll- Iniciado na C::t:tJ.l.. -:L 
cessão de privi- fonna.do com a decisllo do rn dos srs. D "-:._,.-
lcgio para a con- Senado, é o pt·qjocto remot- putados. ._ 
strucçuo de uma tido á saucçfio, soh n. GO. 
g. de Fert'O da 
Saudo á S. Do-
mingos do Pra- Slllwdonnclo 
ta. r,m N. 1!)8, m: IR JJE sETI<DIDIW 

m: I HVG 

70 Auctoriza o gover- J~m 1:~ do agosto, ô romettido Iniciado na Carn. ~1._ 
no a moditicar o :'t com missão do olmts pu- ra dos st·s. l:_) : .• ~ 
trar:ado da E. de hlicas. putados. --
Ferro do Juiz do 
Fortt á Jucutin-g<t. l~nt 17, õ otl'el'ecido o vao a 

imprimir-se Jllíl'U ser snlHnet-
tido á primeira discussão. 

J~m 20, é approvado em pt•i-
moira discussão o romottido 
á conunissão respectiva. 

l~m 2I, é ofl'erecido c v ao a 
imprimir-se para ser suhmct-
tido it segunda discussão, 
acom1>animdo do seguiuto 

A commissão de obras publi-
cas, tendo om vist<t a pro-
posição n. 70, da Camara do~ 
srs. Deputados, auctori?.ando 
o prositlouto rlo Estallo a 
modificar o trar;ado (l:\ estra-
tb do J'erl'o do .Tuiz do Fora 
it .Jaentinga, do modo quo, 
partindo da ostt·n.da do forro 
Sapucnlty, ponto mais eou-
voniento do distrioto d<t Ja-
(mtinga, passo pelas cídn,clcs 
rlo !Uo l'roto o Lim;t Ilttal'tn, 
~~ viL nntmncnt'· :-;o ll<t e,: traria 
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70 ~ .\ ucto1·iza. o gover-
no a mo,lilical' o 
il"H"ldn th F 1lP 
{,·~~~·!~~ <lo :lu{; ~~~~ 
Fom á .Jaculin-
ga. 

<lo !'onr; lUo Doeo, na citladc Iniciado na. Cama-
Pahll~·I·n, ó <le parcerw quo ra. dos l:ll':;;. De-
soja. snlllnottiüo tt segunda pntndos. 
discu~siio, com lt seguinte 
omond:t: 

Dopoitl tlas pala Vt'a:-< :- I .i ma 
Duarte - ncct·e~cenLc-sc :-
(Juilomho o Dores <lo l'aea-
!Iybuna. 

Sala das eonnlli~:::i:ios, ;~1 do 
agosto do 18\lG.- C. Scna. 
-Fonoil·;t Alvo~. 

I~m :21, õ appruvado com a 
emcndn em scgmHl:t discus-
si\o e lica solll'o n. mesa pm·a 
entrar na m·dcm dos traha-
l!Ios, dcp11i~ tlo Hntlo o iu-
torsticio, visto ter soll't·itlo 
apenas ligoirtt altcrnr;iio. 

I~m. I do sctomln·o, ô a.ppro-
v:ulo om torcoira 1liscussão 
e rometti<lo à commissrro do 
rodacção. 

I·~ut 2, ô otrorocilla o :~pprova
da a rodacr;ilo, ú. vist:t do 
urgencia roq uorid<t polo SI'. 
Levindo I .opcs, sondo nossa 
data tlovol v ido à Cnmam dos 
s1·s. DoputadoR, acompanhado 
da sr]guinto 

Art. 1." Tlopois das pnhwi·a~
Lima Illwrto, aocroscente-:;;c: 
-!~uilomho o Dores tlo Para-
hyhuua. 

I~m 1-l, ü o projoeto assim 
omoiHlado, l'omottido pela 
cam:tl'<t ú. sancçi\o, soh n. iJR. 

S:tnt~donntlo 

LJ.:I N. IH!, lll·! ()IH! SE n:mmo 
m: IN\IIi 
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71 Autoriza o govor- E•!• !3 do. ago:>to, c romettido Iniciado na Cama-
tiO a prot•ogttr a comnussão de obras pu- ra dos srs. Do-
por oito mozos o )J!icas. pntados. 
~n·azo eoncodido 
tt companhia E do Forro Oeste Em 17, ó oJl'croeido c vae a 
Je l\Iinas, para imprimir-se para ser sub-
entregar ao tra- mottido á primeira discus-
J'ogo o ramal de srro. 
Pitanguy. 

J<Jm ~~I, c aJ>provado em pt•i-
mon·a diseus::>11o o romettido 
à commissilo respectiva. 

J<Jnt 2G, ô otl'orocido o vao a 
imprimir-se para ser ::;ul!-
mottido ú segunda disc,us-
sfio. 

J<Jm 29, ô approvado em se-
gunda discussrro o fica sobro 
a mostt para entrar na or-
dem dos trabalhos, depois 
de tindo o interstício, visto 
nrro tor so!rritlo altomc;rro. 

J<Jm :!, ti approvado o!ll tm·-
ccira discu~silo o rmuottido 
it commissüo do t·odacc;ilo. 

! 

J~u• 4, ó oiToroeíd;•, e approva_i 
da a rotlacção Jinal, it vista 
do urgoncía requerida pelo 
sr. Lovindo Lopes. 

J~m G, ó romoLtido it sancc;ilo, 
soh u. 135. 

Sauc~donaclo 

LW :-;. I HO, n~: o v E srn·mrm:o nE I Isfln 
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72 Auctoriza o gove~·- Em 1B de ngosto,e remettido à Iniciado na Cama-
no a conceder lt- commissão de industrias. ra dos srs. De-
cença para ex- putados. 
plora<;ão da mica 
em terrenos de- Ent 26, ó otrorecido e vae a 
volutos. imprimir-se para ser submet-

tido à primeira discussão. 

Em 29, e approvado em pri-
meira discussrro e remettido 
à commissão respectiva que, 
obtendo urgencia, o otrecece 
e fica sobre a mesa para en-
trar na ordem dos trabalhos, 
dispensados o interstício e a 
impressão a requerimento do 
sr. Vallatlão. 

I~m J.o de setemln·o,o rt\jeita-
do em segunda discussrro e 
vae a arcltivat·-se, oiiiciando-
se a respeito f, Camara dos 
srs. Deputados. 

73 Auctoriza o govor- 1<1m 13 do agosto, ó remettido Iniciado na Cama 
no a subsidiar, à commissão de instrucção ra dos srs. Do 
annualmonto, à publica. putados. 
camara munici-
pal do Mar do 
Hospanha com a Em 17; ó oíferocido e vae a 
quantia do róis imprimir-se p~tra sot' suh-
5:000_:,, para sus- mettido à primeira discus-
tontaçrlo do col são. 
Je~rio de instru-
cçrro primaria e 
se cun daria do I~m 20, e approvado por mais 
s o x o masculi- de dous terços em primeira 
no, existente na- discussão o romottido á com-
quolla cidade. missão respectiva. 

I~m 21, e ofl'erecido o v ao a 
imprimir-se pam ser sub-
mottido à segunda discus-
são, acompanha,lo do se-
guinte 
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Agosto, 12 73 Auctoriza o gover- PARECim 

no a subsidiar, 
annualmonte, á camara munici- A conunissão de instrucção pu-
pai do l\Iar de blica ó do parecer que o pro-
Hospanha com a jecto n. 7:.!, da Camara, do 
quantia do réis corrento anno, approvado em 
5:000~, para sus- primeira, seja dado à se-
tentação do col- gunda discussão com as so-
legio de instru- guintes emendas: 
cção primaria o 
se cun daria do sexo masculi- Ao art. I.o S~ja assim redigido: 
no, oxistente na quolla oidado. Fica o govorno do Estado an-

chn·izado, pel<t verba in-
strucção publica, a subsi-
diar annualmonto com a 
quantia do cinco contos do 
róis o collogio de instrncção 
JH'inHtri<t o socundaria do 
sexo masculino da ciliado do 
Mar do HoSJJanlm, com a 
condição do S•Jl' gratuita-
monto ministrada a instru-
cção aos alumnos pobres no 
oxtornato do mesmo collogio. 

S u p prima-s o o paragrap!IO 
uni co do art. I ,o, 

Supprima-so o art. 2.0
• 

Sala das commissõos, 21 tlo 
agosto do I89G.-J. N. Kubi-
tschek. - Camillo do Britto. 
-P. Drumontl. 

I~m 27, ontJ·a em segunda dis-
cussão por artigos, conjun-
ctamonto com as emendas 
oll'oroci!las pela commissão. 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

Encorrad:t a discussão do art. 
!.", lica o mosmo prejudi-
cado, com a appt·ovação da 
omonda substitutiva, ao mos-
mo oJl'orocida poht cotnmis-
são. 



.·. 
"···.·· --

·1896 Agosto, 12 

139 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

n Auctoriza o g~n:or- O art. 2.o ó supprimido, com a Iniciado na Cama-
ns a subsulmr, approvação da emond;t sup- ra dos srs. Do-
annuahnento! .á prossiva oJrorocid.tt pela mos- putados. 
camara mumct- ma commissrro. 
pai do Mar de 
Hespanha com a 
quantia de réis O art. 3.o é approvado. 
5:000,~, para sus-
tentação do col-
logio do instru- Adaptado em segunda, para 
oção primaria o passar a terceira discussão, 
secundaria do vao o projecto, com as emen-
s ex o masculi- das approvadas, á commis-
no, existente na- são de instrucçã!'l publica, 
quella cidade. tendo sido a votação feita do 

conl'ermidad.e com o disposto 
no n. 3 do art. 30 da Consti-
tuição d0 Estado. 

Nessa mesma data, é otrerecido 
e fica sobre a mesa Jlara ser 
submottido á terceira discus-
são, dispensados o inter;;ticio 
e a impressão a requerimen-
to do sr Kubitschek. 

Em 28, é approvado em tercei-
ra discussão e remettido á 
commissão do redacção que, 
obtendo urgencia, oil'ereco a 
redacção ilnal, a qual, á vis-
ta de requerimento do sr. 
Levindo Lopes, entra imme-
diatamonte em discussã.o e é 
approvada sem debate. 

En1 2U, ó devolvido lt Camara 
dos srs. Deputados acompa-
nhado das seguint'os 

EMENDAS 

N. 1 

Ao art. l,o S~ja assim redi-
gido: 

,. 
r: 

' ., 
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73 Auctorizu o govor- Fica o govemo do Estado au- Iniciado na Cama-
no a subsidiar, ctorizado, pola verba instru- ra dos srs. Depu-
annualmente, à cção publica, a subsidiar an- tados. 
camara munici- nualrnonte com a quantia do 
pal do Mar de cinco contos de róis o collo-
Hespanha com a gio do instrucção primaria o 
quantia de róis secundaria do sexo mascu-
5:000B, para sns- lino da cidade do Mar do 
tentação do col- Hespanlm, com a condicção 
legio de instru- de' sor gratuitamente minis-
cção primaria o tradu a instrução aos alu-
se cun daria do nmos pobres no externato 
s o xo masculi- do mesmo collegio. 
no, existente na-
quella cidade. 

N ') 

S u p p r i m a- s o o puragra-
pho unico do art. l,o 

N. H 

Suppl'ima-so o art. ;~.o 

Em ;z (lo setembro, ó o proje-
cto <Ulsim emendado, romot-
tido pela Camnra à sancção, 
sob n. :.m. 

Snucdonaclo 

LTCl N. l7G, )lg 4 m; SWI'Io;;IIDRO 
IH; l8<J(i 

7·1 Auctoriza o govo1·- "i~m 18 do t;,gosl.o (\ I·omott.ido Iniciado mt calBa: 
no ~ ahrir um á commissão do tlnaw.~as quo, ra dos srs. e 
erotlt~o. s;IPJ!lo- ohtenr.lo .m·go.ne!a, o oll'ol'oeo putados. 
mont,u . Illt un- o vao a lmprlmn·-so para Nor 
r~Jl'~t~llC!t~ do··.· SU]nnottido à primoim clis-,JõJ7>:f/ia a rubr1- cuss~o. 
ca do n. 12, §],o 

do m·t. 2.'' da lo i I•Jm ;d, ri approv:~do om pri-
!l· 147, do :~:l do moim discussão o I'omottitlo 
.Julho de W:JG. à commissfio l'OSpoetiva. 
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74 Auctoriztt o gover- Em 22,é o[erecido e vae a im- Iniciado na Cama-
no a abrir um primir-se para ser submet- ra dos srs. De-
credito supple- tido à segunda discussão. putados. 
montar na im-
portnncia de ... 
557~_627 á rubri-
ca do n. 12 § }.o Ent 27, entrando em segunda 
do art. ;~.o da lei discussão ó olterecida, apoia-
n. 147, de ;~3 de da e posta conjunctamente 
,julho do 1895. om discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao art. Lo accrescente-se «in 
ilne »: e um outro na de 
8:000$ à rubrica do n. 8, § 1 o 
do art. 2.0 d~t mesma lei, para 
o apanhamento dos debates 
da actual Ressfio do Congresso 
Mineiro.( S. R. ) 

Saltt das sessiies, :!-7 de agosto 
de l8UG. -Jonctuim Dutra. 

Encerr·ad~t n discussii:o, é ap-
provndo o art. Lo com n, 
ememht. 

O art. :z.o o approvado,sem de-
bato. 

Adoptatlo em segunda, pam 
passar á terceira discussão, 
Jicn. o projecto sobro a mesa 
para ontmr na ordem dos 
knlmlhos, visto ter so11'rido 
ligeira. nlterac;ão, dispe::sndo 
pú.rn. osso Jlm o into1·sticio, 
a requerimento do s1·. H.obel-
lo Horta. 

l~m :!8, é n.pprovntlo em t?r-
eeil't~ disous~fio o romottHlo 

j á eommissito do rotlnc(;i\o. 

I 
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74 Auctoriza o gover- Em 29, é ofrerecida e appro- Iniciado na Cama 

no a abrir um vada a redacção final à vista ra dos srs. Do-
credito supplo- do urgencia requerida pelo putados. 
montar na im- sr. Levindo Lopes, sondo 
portancia de... nossa mesma data devolvido 
557$627 á rubri- á Camara dos srs. Deputa-
cu. do n. 12, § I. o dos, acompanhado da se-
do art. 2.0 da lei guinte 
n. 147, de 23 de 
julho de 18()5. 

EMENDA 

Ao art. 1.0 

Accrcscento-se « in-fine» - e 
um outro na de 8:000$ à ru-
brica do n. 8, § 1.0 do art. 
2. · da mosma lo i para o apa-
nhamento dos debates da 
actual sessão do Congresso 
Mineiro. 

Em 5 do setembro, ó o proje-
/ cto assim emendado remet-

tido pela Camara dos srs. 
Deputados á saneção, sob 
n. 36. 

Snnccionnclo 

LEI n. 186, DE 12 DE SETEMURO 
DE 18()u 

75 Transfere e con- Em 18 de agosto, ó romettido Iniciado na Cama-
verto cadeit·asde á commissão de instrucção ra dos srs. Depu· 
instrucção . pri- publica. tados. 
maria em divor-
sos municípios. 

i 

Em 20, ó oll'orecido o vae a im-
primit•-se para sor subtiwt-
tida ÍL primeira discussão. 

Em 2U, é approvado om pri-
meira discussão o remottido 
:.l commissão respectiva. 
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75
1
Trans!'oro e con- Em 1.0 de setembro, ô o1l'ero- Iniciado na Cam11. 

vot·to cadeiras do c ido o vae a imprimir-se ra tlos srs. Do-
instrucção pri- para ser submottido à se- 1mtados. 
maria em divor- gunda discussrro, acompa-
soil municípios. nha.do do seguinte 

PARECEI! 

A commissão do instrncção pu-
!Jlica, tendo em vista o pro-
.Jecto n. 75, da Camara, do 
corrente anno, quo trata do 
transforoncia e conversão do · 
cadeiras do instrncção pri-
maria, ja appro,;;tdo em pri-
meira discussão, ó do paro-
cor quo soja dado á segunda 
discussão com as emendas 
quo junto o1l'eroco : 

Ao art. 1. o accrescen te-so: 

Ficam transferidas as seguin-
tes escolas : 

Paragrapho. Par:t a cidade do 
Bom Succosso a escola mixta 
existente no bairro das Pal-
meiras, naquolla mesma oi-
dado. 

Paragrapho. A do bairro da 
Pallm, do Diamantina, para. 
o centro dn me:·nna cidade. 

l'aragrapho. Para o logar de-
nominado-Pito, tlistricto de 
Taquarassú, do município do 
Caotho, a escola do Furado, 
no Rio da Prata. 

Paragrapho. Para a sódo do 
districto do Perdões, no mu-
nicípio do Lavras, a o lCola 
do sexo masculino existente 
no povoado do Retiro, do ro-. 
ferido districto do Perdões. • 
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75 Transfere e con- Paragrapllo. Pam o Carmo do Iniciado na cama-
verte cadeiras de Viamão-a da Ilha, município ra dos srs. De-
instrucção pri- da Conceição. putados. 
maria em diver-
sos municípios. Parap;raplto. !'ara o bairro do 

Beija-Flor da cidade do Bo-
cayuva, a cadeira que actual-
rncnto runeciona no bairro 
do Pcrnambuco,da mesma ci-
dade. 

Paragraplw. Para a ci<l:tdc do 
Guanhães a do Aricanga no 
município da mesma cidade. 

Ficam convertidas as seguiu-
tos escolas pl'Ítllat•ias : 

Pttragrapho. A escola mixta da 
Cachoeira da All'andcga, db;-
tricto do Bom Jesus do Am-
paro, município do Santa 
llarbara, om escola do soxo 
masculino. 

Paragraplw. Em nocturnn,, a 
escola do soxo masculino da 
Fahric<t do BJ·unwdo, muni-
cípio do l'itanguy. 

Paragraplto. A o~cola mixta da 
Taquara, distt•icto da cidade 
do Itnpccorica, om escola do 
sexo musculino ; em oscoltt 
do sexo masculino, a oscoltt 
mixta do povoado dos Antu-
nes, no mtmic1pio do Pará. 

Paragraplw. Em escola do sexo 
masculino a escola mixta da 
ostáç1io do Capivary. 

Paragraplto. Em mixta a do 
soxo masculino do Fechados 
município da Conceição. ' 
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75 Transfere e con- Paragrapho. Em mixta a, escola Iniciado na Cama 
verte cadeiras do do sexo masculino da Capella ra dos srs. Depu 
inst~·ucçlto . pri- da Boa-Vista, município do tados. 
marta en~ ~~~·or- Pous.o Alto, transferida para 
sos mumc1p10s. o bmrro de Sengó. 

Artigo. Compete ao presidente 
d.o. Estado, sob proposta jus-
tificada do inspoctor ambu-
lante o do municipal, ouvi-
dos os respectivos pl'ofesso-
res, transferir e converter 
en.deiras de instrucçrro pri-
maria, dentro do mesmo dis-
tricto n.dministrativo. 

Sala das sessões, 31 do agosto 
de l8UG. -J. N. Kubitschek. 
-Camillo do Britto. 

En~ 3 de setembro entra em 
segunda discussão coqjun-
ctmnente com as emendas 
oiTerecidas pela commissão. 

Ao art. l.o, são oll'erecidas, 
apoiadas o postas conjuncta-
mento em discussão as se-
guintes 

N. l 

Ao art. l. o «in-fine» - Para o 
Morro da Solla em S. Domin-
gos tlo Prata a calleira do 
Pires em Sete Lagôas. 

Ao art. I. o § 1. o «in-fine» -
accresconte-se: dos Alvos 110 
munici pio de Itahira. 

Sala das sossfies, :3 de setembro 
de ImiG.-P. Drumontl. 

.. :. 

I' .. ·~ 
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verto cadeiras do 
instruoção p r i· 
mal'ia em tlivor- Ao art. I.· Aocrosconto-so: !'ara 
sos municípios. o povoado tlo Pote, municí-

pio do Theophilo Ottoni, a 
cndoim do instrucção prima-
ria do .\lnlacncllota, no mos-
mo município. 

Sala das sessões, :3 do setem-
bro do lSUG.-Carlos Sá. 

N. a 

Ao art. I.· § 1. · Accresconte-so: 
o a mixtêt do povoado do 
l'otü, município do Thoophilo 
Ottoni. 

Sala tlas sessões, :l tlo setem-
bro tle l8UG.- Carlos Sá. 

N. 4 

Ficam convertidas om mixtas 
as cadeiras do sexo ma~>culi 
lino do santo Afl'onso do 
Alliança, tlistrioto do Cúrmo 
tlo Itahira, e a tlo Agua Lim-
pa, districto do S. .Jofío do 
l\Iorro Grande. 

Fica convertida om cadeira tlo 
sexo masculino, a mix:ta ox:i:->-
tonto Illt Forquilha do Carmo 
da Mattn, município tlo Oli-
veira. 

Sala das sessões, :l tlo sotcm-
hro do 18!JG. - Toixoim lla 
Costa.-C. Sona.-Gomo~ da 
Silva. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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75 Transfere e con- N. 5 
verte cadeiras de 
instrucçú o p r i-
maria em di ver- Accrcscontem-se, onde convier, 
sos municípios. os seguintes Pltragr~qlhos: 

l•'ictt tl'ansferido para Currali-
nho, districto da cidade de 
Patos, a cadeira mixta do 
povoado denominado Posses. 

Converta-se em calleira do sexo 
masculino a escola mixta do 
Pilar, no mesmo município 
do Patos. 

Sala das sessões, 3 de setembro 
de 18\Jü.-Gomes da Silva. 

N. 6 

Ao docimo paragrapho suppri-
ma-se desde «em oscoht »-
até o fim, 

Sala das sessões, 3 de setembro 
de 18\JG.-Gomes da Silva. 

N. 7 

No art. l. · supprimn.-so o so-
guin.te : para o Ribeirão n. 
cadeira do povon,do Pira\lga, 
município de Diamantim\. 

Sala das sessões, :1 do sotomhro 
do 1806.-A. Mttrtins.-J. N. 
Kubitschek. 

Encorrad<t a discussão, é ap-
provado o art. l. · com todas 
as emendas. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama--
ra dos srs. Depu 
tados. 

, .. ,,, 
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75 Transfere e con- O art. 2. · ó approvado, som do- Iniciado na cama-
verte cadeiras d.o bate. ra dos· srs. Do-
instrucção p r 1- putados. 
muria em diver-
sos municípios. Adoptado em segunda, para 

passar á terceira discussão, 
vae o projecto, com as emen-
das, ú commissão de instru-
cção publica. 

Em '1, é otrorocido o vao a im-
primir-se para ser submotti-
do ú terceira discussão. 

E•n 8, entrando em tercoir<t 
discussão, são otrerocidas, 
apoiadas o postas conjun-
ctamonte om discussão as 
soguintos emendas: 

N. I 

Suhmenda ú emenda n. ;~. 

Ondo se diz- Potó - diga-so : 
Aymorós. 

Sala das sessões, 8 do setembro 
do ISUG. -.J. N. Kubitschek. 
-Carlos Sá. 

Ao art. I, o Accresconto-so: 

Paragraplto. Ficam convertidas 
om cadeirad do sexo mascu-
lino as míxtas do lagar rio-
nominado Sant' Anna, distri-
cto de Lonr;õos, município do 
Boa Vista do Tremedal, o rlo 
povoado da Gamolloíra, dis-
tricto de S. Josó do Guru-
tuba e munieípio do Grão 
Illogól. 

Ao art. J.o Acerescouto-so: 
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75 Transi'oro o cem- I. Fica transferida a cadeir:t Iniciado na Cama-
verto cadeiras do mixta do T\juco, município rn, dos srs. Dcpu-
instrucção p r i- de Sabarit, para a cidade de tados. 
maria em divor- Minas. . 
sos municípios. 

li. Para o povoado do Riacho 
dos Cavallos, districto do Rio 
Preto, a cadeira rural do 
sexo masculino existente em 
S. Pio, no mesmo districto, 
nnulicipio do Paracatú. 

III. Pam o lagar denominado 
Porto dos Mondes, districto 
do S. João Nepomuceno, mu-
nicípio do Lavras, a cadeira 
mixta do !\Iachado, districto 
do Perdões, no mesmo mu-
nicípio. 

Ao art. l. · § l. · Accrescente-se: 

Fica convertida em cadeira 
rural o transferida para o 
povoado da Tapera, no mu-
nicípio do Paraeatú, a ca-
deira districtal do sexo fe-
minino existente no distri-
cto do Santo Antonio dz, 
Agu:t Fria, do mesmo muni-
cípio, e convertida em mixta 
a cadeira do Retiro, distri · 
cto de Perdões, quo fi c a 
transferida para o logar do-
nominado Capo ti n ga, no 
mesmo districto. 

Ao art. 1.0 Accrosconto-so : 

Pnm a cidade do Turvo a es-
cola mixta do Espmiado, no 
mesmo município. 

Para o !mino da Lagoa Secca, 
em Saharit, a mixta do Bairro 
da Ponto Pequena, na mos-
ma cidade. 

Sal:t das sessões, 8 do sotom-
hro do 1881).- .J. N. Kubits-
chek. 

I 
i' 
' 
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l8!J6 Agosto, 17 · 75 Transfere o con- N. ~l 

verto cadeiras do 
instrucção pri-
maria em di ver- Ao art. I.· Accrescento-so : 
sos municípios 

Para o bairro do Castollo da 
Villa do S. Sebastião da Pe-
dra Dranca a do Dairro da 
Estiva, IH\ mesma Villa. 

Ao art. I.· § I.· Accrescente-se: 

Fica convertida em escola do 
sexo masculino a do sexo fe-
minino do bairro do Sitio do 
Monto, da cidade do Chris-
tina. 

Sala das sessões, 8 do setem-
bro do l89G.-J. N. Kubits-
chek. 

N. 4 

Emendas auditivas : 

Ao paragrapho 1. · do art. I.· 
do projecto n. 75, <,in-Jinc», 
accresconte-so-o a da Roci-
nha na Villa do Schastião da 
Pedra Branca. 

N. 5 
Ao mesmo projocto. accros-

conte-so onde convrer·. 

Transfira-se a oscola mixt<t do 
Nova Lorona para Abaotó 
Diamantino, município do 
Ahaetó o a do Rodl'igues 
para o Paiol, município do 
Ayuruoca. 

Sala das sessões, 8 do setembro 
do 18\JG.-Nocosio Tavares. 

Iniciado na Cama~ 
ra dos srs. Depu~ 
tados. 
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75 Tmnsfero o con- Encorratla a lliscnss1Io, e pro- Iniciado na Cama 

vel"to eauoiras do cctlcn<lo-so à votação, ó ap- ra dos srs. Depu 
instrucçilo pri- provado o pro,jocto com as tndos. 
marüt om divor- emenda:; om te1·eoim discns-
sos municípios. são, 1lcando o mesmo sobre 

a mes;t para ser sul>mottido 
à uma quarta discussão na 
parto om quo contiver ma-
taria nova, 

E•n U, entra em quarta discus-
são n:t parto rcfcren to ás 
emendas quo eontem mate-
ria nova. 

E' lida, apoiad;t o posta con-
jnnctamonto om discusstí.o a 
seguinte 

SUB-JOIENDA 

Supprima-sc a ementla n. 13 
approvada em segunda o 
terceira discussões 

Sala das sessões, g do setem-
ln·o de 1890.-J. N. Kubits-
chcck. 

Encerratla a Llis cussão, sem 
mais üohatc, ó approvada a 
emenda, com o p roj o c to, em 
quart<\ üisouss ão, indo o 
mesmo à. comm issão de re-
dacção. 

J~m 10, ó o!l'er·oc iua e appro-
vaua a rellacção final, sendo 
nossa mosma da ta dovolvülo 
it Camara dos s1·s. Deputa-
dos, acompanha do das se-
guintes 

I~MENDAS 

l.:t 

Ao art. }.o Snpprima- se des_de 
-p<tra o Rihoirito - ate Dla-
mantina. 

···: 
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75 Transfere o con- :!." 
verto cadeiras do 
instrucção pri- Accrcsccnte-so: 
maria em diver-
sos municípios. Parao povoado do Aymores,mu-

nicipio de Tltoophilo Ottoni, 
a da Malacachôta no mesmo 
município. 

Para o Curralinho, districto 
da cidade de Patos, a mixta 
do povoado denominado-
Posses. 

Para o Morro dtt Sella, muni-
cípio do Stío Domingos do 
Prata, a do Anão, no mesmo 
município. 

5.n 

Para a fazond<t da Picada a 
cadeira do Pires, município 
do Sete Lagoas. 

Para a cidade do Bom Succosso 
a cadeira mixta <lo bairro das 
Palmeiras da mesma ciliado. 

7."-

Para o contro da cidade de 
Diamantina a do hairro da 
Palha da mesma cidado. 

Para o Jogar denominado Pito, 
districto do Taquarassú, mu-
nicípio do Caothó, a oscoht do 
Fur·arlo, no Rio da Prat<t, no 
mesmo município. 

OBSERVAÇOES 

Iniciado na Cama-
ra dos sr::;. De-

putados 
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75 Transfere o con- 9." 
verto cadeiras de 
instrucção pri-
maria em diver- Para a sede do districto de 
sos municípios. Perdões, município de La-

vras, a do sexo masculino 
do povoado do Retit•o do re-
fendo districto. 

lO,n 

Para o Carmo do Viamilo, mu-
nicípio da Conceiçilo, a da 
llha, do mesmo município. 

ll.n 

Par:a o bairro do Beija Flor da 
ctdade do Bocayuva a do 
bairro de Pernambuco, da 
mesma cidade. 

l2,n 

Para a cidade de Guanhães, a 
de Aricanga, no município 
da mesma cidade. 

Ao art. l. · - Accrescente-se: 
ainda. 

Para a cidatlo de Minas a ca-
tleira mixta do Tijuco, mu-
nicípio de Sabará. 

l4.a 

Para o povoado do Riacho dos 
Cavallos, districto do Rio 
Preto, a cadeira rural do 
sexo masculino existente em 
Silo Pio, no mesmo districto, 
município do Pamcatú. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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75 Transforo o con- 15." 
vorte cadoiras;do 
instrucção pri-maria om divor- Para o Jogar douominado Porto 
sos municipio:'l. dos 1\londos, districto do S. 

João Nopomuceno, municí-
pio do Lavras, a c :t do ira 
mixta do l\Iacllado, districto 
do Perdões, no mesmo mu-
nicípio. 

lG." 

Para a cidade do Turvo a escola 
mixta do Espraiado no mos-
mo unmicipio. 

17." 

Para o hairt'O da Lagoa Socca, 
em Sabará, a mixta do bairro 
da Ponto l'oquona, na mos-
ma cidade. 

18." 

Para o lntirro do Castcllo da 
Villa do s. SehastiM da I'o-
dra Branca a do bairro da 
Estiva, JW mesma villa. 

!()." 

Para o Abaothó Diamautino, 
município do Almcthó, a os-
cola mixt:t do l\'ov<t Lot·omt. 

20." 

l'am o Paiol, município do 
Ayurnoca, a oscola miüa llo 
H.odriguos. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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2l.<> 75 Transfere o con-
verte cauoiras ue 
instruc<;i'io . pri-
maria em ui vor- Ao art. 
sos municípios. l,o Accresconte-se : 

Paragrapho. Ficam converti-
lias em cauoiras uo sexo 
masculino as mixtas no lo-
gar <lcnominauo Sant' Anna, 
districto ue Lençocs, muni-
cípio do Boa, Visttt do Tro-
mcda!, c do povoauo da Ua-
melcira, districto de S. José 
Llo Gorutulla e município do 
Grão !\logo!. 

Ao art. l. · § l. · - Accrcscon-
tom-se: 

I. A escola mixta uo Pilar, no 
município uc Patos e, a <los 
Alves, no de Itabira i 

li. A mixta d<t Forquilha, dis.:. 
tr•icto do Carmo da Matta i 

UI. A mixta ua Cachoeira <la 
Alfandcga, uistricto <lo Dom 
Jesus <lo Amparo, município 
do Santa narbara i 

IV. A mixta da Taquara, tlis-
tl'icto da cidade uc Itapece-
rica. 

V. A mixta da estação do Ca-
pivary, município do Pouso 
Alto; 

VI. Fica convertida em cadeira 
rural o transferida para o 
povoado da Tapera, no mu · 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado ntt Cama-
ra <los srs. De-
putados. 
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75 Transfere e con-
verto cadeiras de 
instrucção p ri-
marit\ em diver-
sos municípios. 
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nicipio do Paracatú, a ca- Iniciado na Cama.-
deira districtal do sexo fo ra dos srs. De~ 
miuino, existente no distri- putados, 
cto de Santo Antonio da Agua 
Fria, do mesmo município , 
o convertida em mixta a ca 
deira do Retiro, districto de 
Perdões, que 1\ca transferida 
para o Jogar denominado Ca-
pctinga, do . rno$mO distri-
cto; 

VII. Fica convortida em escola 
do sexo m:\sculino a do soxo 
feminino do bairro do Sitio 
do 1\Ionto, na cidatlo da Chris-
tina; 

VIII. Ficam convertidas em 
mixta as cadeiras do soxo 
masculino do Santo Antonio 
da AlliaJll;a,districto do Car-
mo do Itahim, o a da Agua 
Limpa, districto do S. João 
do .Morro Grande, município 
do Santa Barbara. 

IX. Ficam ogualmente conver-
tidas em mixtas as do soxo 
masculino do Fochados, mu-
nicípio da Conceição, o da 
Capella da Doa Vista, muni-
cípio do Pouso Alto, transfe-
rida para o bairro do Sougó; 

X. Fiéa convortid<t om noctur-
na a do sexo masculino da 
Fabrica do Drunm1o, muni-
cípio do i'itauguy. 

Ao § I.· do art. I.· do proje-
cto n. 75, « in fino», accros-
conte-so-o a da I~ocinha da 
Villa do S. Sebastião da I'o-
ura Bmnca. 

• 
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75 Transfere e con- 24.• 
verto cadeiras ue Iniciado na Cama-

ra dos srs. Depu-
tados. instrucção pri-

maria em !livor- Accresconte-se : 
sos municípios. 

Artigo. Fica auctorizado o pro-
siuente uo Estado a transfe-
rir, ouvidos os respectivos 
profess:>res, e a converter 
cadeiras do instrucção pri-
maria dentro do mesmo dis-
tricto administrativo. 

Em 15, e o prqjecto assim 
emendado remettido pela Cu-
mura dos srs. Deputados á, 
sancção, sob n. 46. 

Sanccionntlo 

LBI N. 201 DB 18 DE SETí;;l\IBlW 
rm 1896 

76 Mantem duas ca- IJm 18 do agosto, e remettido Iniciado na Cama-
doiras de instru- <i. commissão de instrucção ra dos srs. De-
cçãoprimaria na publica. Imtados. 
colonia inuigona 
do Itmnbacury. 

Em 20, é oJTerecido o vao a 
imprimir-se para ser sub-
mettido it primeira discus-
S[O. 

I~m 2ü, e approvado om pri-
meira discusstio o remettido 
à commissão respectiva. 

En1 31, é oiTot•ecido o v ao <t im-
pt•imir-se para ser submet-
tido á segunda discussão. 

.. 
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75 Mantem unas ca- I~m :l,dc setembro ó approvado Iniciado na Cama-
uciras do instru- em scgundn discussão c tlca ra dos srs. Do. 
cção primaria na solJI'(.l a mos;~ }Htrtt entrar na putados. 
colonia indígena ordem dos trHhalhos, depois 
do Itambacury. do findo o interstício, visto 

não ter sotrrido alterações. 

Ern 5,ó approvado em terceira 
discussão c rcmottido á com-
missão do rodacção. 

I~n• 8,ó otrorecida o approvada 
a redacçüO final. 

I~m ü, ó romettido á s<tncção, 
sob n. 88. 

Sauccionnclo 

Lm N. 178 DE Ü DE SETI'.~IIl!W 
DE 18UG 

77 Orça a receita o I~m~20 do agosto, ó romettido Iniciado na. Cama-
fixa a desposa do á commissão do finanças. ra dos srs. De-
Estado para o ex- rm tados. 
crcicio do 1807. I~m ;~I,ó offorccido c vao a im-

primir-se para ser submet-
tido it primeira discussão. 

' I~rn :w, ô approvado som do-
bato em primeira discussão 
o romettide á commissão 
respectiva. 

Ern I. o do sctmnhro, ó otrorcei-
do o fica sobro a mesa para 
ser suhmottido á segunda 
discussão, dispensados o in-
tot·sticio c a_ impressão, a re-
querimento do sr. Rchóllo 
Horta. 
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77 Orça a receita c Em 2, cntm em scgunua uis- Iniciauo na Cama-
fixa a despesa do cussilo por artigos suecos- ra dos srs. Do-
Estado para o ex- si vos. putados. 
orcicio do 1897 

Ao ar~. l.o e oJl'orocida o posta 
con.Jtmctamonto om discus-
são a seguinte 

El\IENDA 

Ao art. 1 o· 

§ 1. 0 ltoduza-se a verba a 
13.000:000:8000. 

§ 17. Idem, idem n,;~O:OOO.i.OOO. 

§ lU. Idem, idem tt_5:000$000. 

Sa1:t das sessões, :2 de se tom bro 
de 1890.- H.ebóllo Horta. -
A. Martins.-Gomos da Silva. 
- .Joaquim Dutra. - Costa ~ 
Se na. 

Encerrada a discussão, sem 
mais debate, o procedendo-se 
à vota<;ão do art. 1. 0 , ó o 
mesmo approvado com a 
emenda oJl'erccida pela com-
missão. 

Ao art. ;~.o são o1Yerccitlas o 
postas conjunctamcnto em 
discussão as seguintes 

Art. 2. 0 n. 7. Elevo-se a ver-
ba a :v;:ooo,:;ooo. 

§ 1. · n. 8. Eleve-se a verba a 
120:020:<j;OOO. 
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77 Orça a receita e § I.· n. l9 lettra (a). Suppri- Iniciado na Camt\-

tixa a despesa do ma-se. r a dos s rs. De~ 
Estado parao ex- putados. 
ercicio de 1897. § l. · n. 20 lottra (d). Redu-

za-se a verba a 5~22:GOO~OOO; 
e onde se diz 13 escolas di-
ga-se lO. 

§ 1. · n. 21. Accrosconto-so 
(.j). Externato municipal do 
Fructal 5:000:t\OOO. 

§ 1. · n. 2G. Reduza-se a ver-
ba a 1.009:7lObOOO. 

§ 2. · n. 13. Reduza-se a ver-
1m a 20:000$000. 

§ 3.· n. Jti. Supprimam-seas 
palavras : « inclusive 8:000,S 
etc., até o 1lnal deste nu-
mero, c roduza-so tt verb<t a 
50:000$000. 

§ 3. • n. 16. l~eduza-so a vor· 
ba a 20:000,3000. 

Sala das sessõo:-l, 2 do setem-
bro do 18DG -I~obôllo Horta. 
- A. Martins. - Gomos da 
Silva. - Joat!UÍ!ll Dutra. -
C. Sona. 

E~U]NDA N. 2 

Ao art. 2. ·, n. 21, Iottra A, om 
voz do 7,1:000.~000, diga-se : 
-100:000 .. 000. 

Sala das sessões, 2 do sotom-
]Jro do 18DG.-Forroira Alvos. 
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77 Orça a receita o EMENDA N. 3 
íix:t <t J,~spcsa <lo 
Esta<lo para o cx-
orcicio <lo 1897. Ao art. 2. • § I.· n. 21, lettt'a 

F, accrescente-se : 

Ao collegio <lo 1\Iacaúbas, con-
forme n lei n. lGl-5:000$000. 

Sala <las sessões, 2 <lo setem-
bro <lo 1896.- T. da Costa. 

Encerraua a uiscussão e pro-
ccdenuo-se à votaçflo do art. 
2. ·, ó o mesmo approvauo 
com as emendas ns. l e 3, 
scnuo a <le n. 2 retiraua pelo 
seu auctor, com o consenti-
mento <la casa. 

O art. 3. • e approvado, sem 
debate. 

Ao art. 4. · e otrerecida c post:t 
conjunctat~ente em discus-
são a scgumte 

EMENDA 

Art. 4. • Accrescente-sc ao 1i-
nal deste artigo : 

• . e a <lo n. 9 do § 3. · do art. 
2. ·, até a quantia de 4:~l00~, 
para ser applicada em gra-
tificações aos empregados da 
Junta Commercial quo o go-
verno encanogar do sorviço 
da estatística commercial do 
Estado. 

Sala <las sessões, 2 <le setem-
ln'o ue 1896,-Rebêllo Hmta. 
-Joaquim Dutra.- A. Mar-
tins.- Gomes <la Silva.- C. 
Sen:t. 

Iniciado na Cama-
ra, dos srs. De 
putados. 
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77 Orça a receita o Encerrada a discussão, 6 ap- Iniciado na Calll::t 

fixa a uosposa elo provaclo o art. 4. • com a ra dos srs. De 
Estado parao ex- emenda. putudos. 
orei cio do 18U7. 

Os m·ts. ti.· a 8. · são succossi-
vmnonto approvauos,som do-
hate. 

Ao art. ü. · são oJTorocidas o 
p'Jstas conjunctamonto em 
discussão as seguintes 

IDmNDAS 

Art. U. • SuplJrima-se. 
Addi to-so : 

Artigo. I' ara occonor a m-
su1licioncia da verba do art. 
2. ·,§I.·, n. 12 da lei n. 147, 
do 2:~ do julho do lWJG, ua 
parte relativ<t ao expediente 
da secretaria da Policia,fica o 
govomo auetorizado a ahl'ir, 
desde já, credito supvlcmon-
tar ató a quantia de um con-
to do reis. 

N. 2 

Artigo. Para oxocur;ão da lei 
u. lGG, do 8 do agosto do 
corronto anuo, Jica o govorno 
ogualmonto auctoriz:tdo :t 
ah~'ir cr·ecli~o supplemouüu· 
ato ·~ c]u:.mtut do I::200:Booo ú 
PUlJI•Jca do n. ü, !'\ I.. do 
·tr•t 9 • !· I . I l · ' • • :~. l .t o r 11. , 7, do :~:3 
do .Julho do 1805. 

N. :l 

Artigo, Fica o Pr·esirlcnto do 
E:>tudo ::mctorizarlo : 



o z z 
~ 

ASSUMPTO 

163 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

-- -----. -- -------- -----------·-- --------
1896 Agosto, 19 77 Orça a receita o a) A regulat• como julgar mais Iniciado na Cama-

fixa a desposa do conveniente a exltibição das ra dos srs. De-
Estado para o ex- guias do café para os dospa- putados. 
ercicio de 1897. chos do exportação, de morlo 

a garanti1· a reversão do re-
spectivo imposto, podendo 
entrar, par11 esse 11m, em 
accordo com os governos dos 
Estados interessados. 

IJ) A contmhir, desde já, um 
emprestimo externo até á 
somma do65 milhões do fran-
cos, ou o equivalente em li-
bras stol'linas ao cambio em 
francos 25,:20, nas condiçuos 
quo julgar mais convenien-
tes aos interesses do Estado, 
afim do satisfazer aos diver-
sos serviços auctorizados por 
leis especiaos. 

c) A alJl'ir, desde já, um cre-
dito oxtraordinario ate a 
quantia do cinco mil contos 
de reis, para occorrer ás des-
posas com a execução da lei 
n. 3, addicional á Constitui-
ção (do 17 de dezembro do 
18\Jil), nos termos da ultima 
parto do art. 5. ·, e mais a 
construcção do casas para os 
funcciouarios publicos; po-
dendo, para esse fim, fazer 
as operações do credito ne-
cossa.rias, não excedendo o 
juro a 6 'I· no anno. 

SaJa das sessões, 2 do setem-
bro do 1806.-Rebello Horta. 
-Joaquim Dutra. -A. Mar-
tins. - Gomos da, Silva. -
Costtt Sona. 

Encerrada :t discüssílo, sem 
mais dehn.to, é approvada a 
emondtt supprossiva, bem 
como todas as outt·as oJio-
recidas pela commissão, ü-
camlo pr~judicado o art. U. 

/ 
-r· 
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77 Orça. a receita e O art. 10 o approvado, 
fixa a despesa do bato. 

sem do- iniciado na Cama 
ra dos srs. Do 
putados. · Estado para o ex-

ercício de 1897. Adoptado em segunda. para 
passar á terceira discussão, 
vae o projecto, cop1 as emen-
das approvadas, a commis-
são do iln:tnças. 

En• :~ de setembro, o sr. Rc-
bello Horta o oil'ereco para 
ser submottido à terceira 
discussão, acompanhado do 
seguinte 

l'AltECEit 

A commissão do tinanças oife-
reco para terceira discussão, 
redigido conforme o vencido 
em segunda, a proposição do 
lei n. 77, vinda da camara, 
quo orça a receita e fixa a 
desposa do Estado, para o 
anno iiuancoiro de 1807, o, 
bom assim, em separado, as 
emendas approvadas con,iun-
ctamontc com a mesnm pro-
posição; o é úo parecer que 
seja mantido o voto do se-
nado o adoptadas as novas 
emendas quo protesta oíl'e-
recer no correr da terceira 
discussão. 

Sala das commissõos, B de se-
tembro do 189(3. - Rcbóllo 
Horta. -C. Sona.- A. Mar-
tins. -Gomos da Silva.-.Joa-
quim Dutra. 

llMENDAS APPIWVADAS E~! SE-
GUNDA DISCUSSÃO 

Orçamento dct receita 
l,a 

Art. 1.0 § J.o Reduza-se a ver-
1m a 1:3.000:000 .~000. 
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ASSUMPTO ANuAMENTO OBSERVAÇÕES 

77 Orça a receita e 2.n lnicin.uo na Cama 
ra dos srs. De 
putn.dos. 

fixa a despesa do 
Estado parao ex-
ercício de l8\J7. Mesmo artigo § 17. Reuuzn.-se 

a verba a 20:000!llOOO. 

3." 

Mesmo artigo§ 19. Reduza-se 
a verba a 5:000,~000. 

01·çamento ela despesa 

Art. 2.o § I.o. 

N. 7. Eleve-se a verba a 
3G:OOO,~OOO. 

N. 8. Idem, illcn1, 126:020,1,000. 

N. H:J lottrn, (a). Supprima-se. 

N. :~o lottra (d). Reduza-se a 
verba, a 522:600!SOOO c ondo 
se diz - 13 escolas normaes, 
diga-se: 10 escolas normacs. 

N. 21. Accroscente-se: (j) Ex-
ternato municipal do Fru-
ctal, 5:000$000. 

Mesmo numero. Accroscente-
se: (k) Collogio de Macahu-
has (conformo a lei n. 101), 5:ooosooo. 

N. ilG. Reduza-se a verba a 
l.OO\J:7l0$000. 

Mesmo artigo, § 2. 0 n. 13. Re-
duza-se a verba a 20:000~000. 

Mesmo artigo,§ 3. 0 n. 14. Sup-
primam-se as palavras : 

:., 

í 
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1896 Agosto, l9 77 Orça a receita o« Inclusivô 8:000$ ..• etc., ató Iniciado na Cama-
lixa a dospostt do o final deste mtmoro, o t·o- ra dos srs. Do-
Estado para o ex- duza-so a vorha a 50:000i000. putados. 
ercicio do 1807. Mesmo artigo § :l.o n. IG. !to-

dum-se a verba a ~O:OOO:iOOO. 

Art. ,Lo Accrosconto-so ao tina! 
deste artigo : 

..• o a do n. ü do § 3. 0 do art. 
2. 0 ató a quantia do 4::Jüo:~, 
para ser applicatla em gmti-
Jicaçõos aos OlllJll'Ogados (la 
Junta Commorcial !/UO o go-
verno encarregar do serviço 
da estatística commorcial do 
Estado. 

Ao art. ü. Supprima-so. 

AUdito-so: 

Artigo. Fica o g_o_vorno aucto-
rizatlo, desde .Ja: 

a) A abrir credito supplomon-
tar atô a quantia do I :OOO.S 
para occorror á insullicioncia 
da verba do art. 2. · § I.· 
n. 12 da lei n. 47, do 2:1 do 
julho do 18üG,,na parto rela-
tiva ao oxpedwnto da Socro-
ta.ria da Policia. 

b) A n.hrir ogualmonto credito 
'supplomontar ató a quantia 
de I :2008, para execução da 
loi n. !5G, do 8 do agosto do 
corronto armo, á rubrica do 
n. ü § J.· do art. 2.· da ci-
tada lei n. 147, do 23 <lo ju-
lho de 18!15. 

c) A abrir um credito oxtra-
ordinnl'io ató á quantia do 
cinco mil contos de reis, 
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ASSUMPTO 

77 O r i; a ~t l'ecei ttt o 
Hx:t a desposa do 
Estado lJitCa o ex-
ercício de 1807. 

167 

ANDAlVIENTO OBSERVAÇÕES 

para occoner ús desposas Iniciado na CanÍa-
com a cxocuçfio (ltt lei u. :J, ra dos srs. Do-
alltlicional a constituição, tle putatlos. 
17 do dozorn bro do 18!):3, nos 
termos da ultima parto do 
art .. 5. ·, o com a construcc;fio 
de casas na nova capital 
para os funcciouarios publi-, 
cos ; ]JO(lentlo, para osso fim, •· 
fazer as operações do crotli to 
nocessm·ias, não excedendo 
o juro a G .j· ao anno. 

tl) A regular como julgar mais 
conveniente o modo de cxhi-
biçã.o das guias de care para 
os despachos do cxportaçfio, 
de mmwim n garantir a ro-
vcrsiio do imposto rcspeeti-. 
vo ; potlomlo, para osso 1lm, 
cntrm· om accor!lo com os 
governos dos Estadas inte-
ressados. 

o) A contrahit' um cmpresti-
mo oxt.crno até a somma tle 
sessenta c cinco milhões tle 
francos, ou o equivalente em 
lilmts esterlinas ao cambio 
em francos 25,:~0 c., nas con-
dições quo julgar mais con-
venientes aos interesses 
do Estado, a1im do satisfazer 
aos tlivet·sos serviços <tucto- · 
rizatlos por leis especincs. 

Sala das commissõos, B do se-
tomln·o tlo lKüG.- Rohéllo 
Horta.- C. Sena.- A .. ' ar-· 
tins.- O o mos da Silva.- .Joa-
(lUim Dutm. 

0 lll081ll0 Sl'. l'e((Uül' diS]lOllS<t de 
interstício, :tíim tlo quo o 
prosou te p:u·ece1' seja dado 
pam ordem do di:t seguinte, 
lll'OVitlencianllo-so de modo 
a que a sua impressão se 
üu;;t a tempo do iiOl' distri-
lmitla 1Jelos srs. senadores. · 
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ASSU.MPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

77 Orça a receita e Approvado o requerimento, fi- Iniciado na. Cama-
fixa a despesa do ca o projecto sobro a. mos:.t ra dos srs. Do-
Estado para e ex- para o fim roq uerido. putados. 
ercicio de 1897 

Ent '!, entrando em terceira 
ui scussão, são otrerecidas e 
postas conjuncta~nente em 
discussão as segmntes 

miENDAS 

N. I 

Ao art. z.o § }.o n. XX, lettra 
- a - accrescentc-se :. . . o 
10:000~000 para o Lyceu do 
Tltoophilo Ottoni (conformo 
a lei n. IG4). 

Sala das sessões, 4 de setem-
bro do IS<JG.- J. N. Kubits-
chek.- Carlos S<i.- P. Dru-
mond. 

N <) . ~ 
Sub-emendas ús omoiHlas o1l'c-

rocidas ao JH'Qjocto n. 77. 

Art. 2. 0 • 

§ t.o n. 21 (j). Em voz do -
Externato - uiga-so : - In-
stituto. 

Mesmo paragl'aplw e n. 21-(K) 
Em voz do loi n. IGI - diga-
se -lei n. IG4. 

Artigo ... lottra (c)-Em vez de 
- cinco- diga-so - tloz. 
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1896 Agosto, 19 

S. S.-22 

77 Orça a receita o Sala. das sessões, 4 de setem- Iniciado na Cama-
tixt• a despesa do bro de 1896. - lt. Horta. - ra dos srs. De 
Estado parao ex- Gomes da Silva.- A. Martins. putados. 
ercicio do 1890. -Joaquim Dutra. 

N. 3 

Emenda ao n. 20 lettra (c) art: 
2. 0 e compra de exemplares 
da « incontldencia », poema 
escripto pelo · dr. Rodolpho 
Paixão. 

Sala das sessões, 4 do setem-
bro de 1890.- C. de Britto. 

N. 4 

Emenda á lettra (c) do n. 20 
§ Lo do art. 2." 

Depois das palavras- Antonio 
Martiniano Ferreira- accre-
scente-se :-e do de Syntaxe 
da Lingua Portugueza os cri. 
pto pelo professor de portu-
guez da escola normal de 
Arassuahy - Leopoldo da 
Silva Pereira. 

Sala das sessões, 4 do setem-
bro de 1806.- Costa Senlt. 

N. 5 

Emenda á lettra (c) no n. 20 
§ l.o do art. 2.o. 

Depois de - Leopoldo da Silva 
Peroin•- accrosconte-so : e 
a Geographia Mineira - do 
Eduartlo Machado de Castro. 

Sala das sessões, 4 de setem-
bro de 189G.- r.ostlt Sena. 
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ASSUl\IPTO ANDAMENTO 

77 Orça· a receita o N. G 
Jlxa a desposa do 
Estado para o ox-
orcicio do 1897. Diga-se lottra D. 

A regular como ,julgar mais 
convcnionto o modo do exhi-
biçfio do guias de cal'ó para 
os despachos do oxportu<;ilo, 
do maneira a acabar com o 
jogo das guias, podendo, par·a 
osso fim, entrar· om acconlo 
com os governos dos Estados 
in tcressados. 

Sala das sessões, '1 de sctom-
I.Jro do !89G.- Joaquim José 
Alval'oS dos Santos Silva. -
Ncccsio Tavares. 

N. 7 

Em voz do acabar com o ,jogo 
das guias - diga-se :- aca-
bar com a reversão do im-
posto. 

Sala das sessões, 'i de sctomlJro 
de l8!JG.-Frot!orico Augusto. 

Encerrada a discussão c pro-
cedendo-se á votar;ão das 
emendas, são approvadas as 
do ns. I o 2. 

Indo-so proceder á votação da 
de u. :>, o sr. Frederico Au-
gusto, obtendo a palavra 
pela ordem, diz quo entendia 
quo a mesa não dovia nccoi-
tal-n, por quo, pelo regi mon-
to, ncnlmm senador JHHlo 
npt·escntar medidas do inte-
resso inclividual, mas que, 
uma voz accoita, a vot ac;i\o 
devia sol" por escrutínio ~o
cretv. 

ODSER V AÇÕES 

Iniciado na Ca.rna.-
ra dos srs. Dc-
I>utatlos. 
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ASSUMPTO ANDA"MENTO OBSERVAÇÕES 

77 OJ•ça a receita e O sr. presidente declara que a Iniciado ntt Cama-
1ixa a desposa do mesa, a<;coitando a emenda, rtt dos srs. Do-
Estado para o ex- não ac1'oditou ser a mesma putados. 
orei cio do 18D7. do interesso individual, por-

quo não havia absolutamen-
te solicitação da parto, o tan-
to assim que não a suhmet-
toria ú. votação som provia-
monto consultar a respeito à casa. 

O sr. Camillo de Britto, depois 
do algumas considerações, 
t·oquor e a casa consente na 
retirada da emenda. 

As emendas ns. 4 o 5 são re-
jeitadas om votação secreta, 
aquella por 15 votos contra 
I o esta por 14 contra 2. 

A do n. G e rejeitada, ficando 
projuuicada a de n. 7. 

Approvado em terceira dis-
cussito, vao o projecto, com 
as emendas tambem appro-
vadas, á conunissão do re-
dacçllo. 

A requerimento do sr. Rebóllo 
Horta, a parto das emendas 
offerocidas pela commissão, 
auctorizando o governo a 
contrahir um omprestimo 
oxtcl'no, e destacada para 
constituit• pr<{jocto à parto, 
a1im do que, por osto modo, 
possa o mesmo ser submetti-
tlo ús tros discussões na Cu-
mura dos Sl'S. Deputados. 

I~m 5, ó oil'erecida o approva-
tl:t <1 rcdacçito final, sendo 
nossa mesma data devolvido 
:\. Camara dos srs. Deputados, 
acompanhado das seguintes 

~ 
I 
! . 
I 
h 
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1896 Agosto, 19 77 Orça a receita e 

fixa a despesa do 
Estado para o ex-
ercicio de 1897. 

.:: 

172 

ANDAMENTO 

EMENDAS 

Orçamento da receita 

Ao art. 1.0
• Reduza-se a verba 

a 13:000,SOOO. 

2.a 

Ao mesmo artigo,§ 17- Redu-
za-se a verba a 20:000.$000. 

3.a 

Ao mesmo artigo, § 19-Redu-
za-se a verba a 5:000$000. 

Orçamento ela despesa 

4.a 

Ao art. 2.0 § I.o n. 7-Elove-se 
a verba a 3G:OOO,~OOO. 

5,a 

Ao mesmo artigo e§ n. 8-Ele-
ve-se a verba n l2G:020$000. 

G,a 

Ao mesmo artigo e § n. 19 
(lettra a)- Supprima-so. 

7,n 

Ao mesmo artigo o§ n. 20 (lot-
tra a)- Accrosconto-so - o IO:ooowoo para o Lyceu do 
Tlteophilo Ottoni conformo 
a lei n. lG4. ' 

OBSERVAÇÕES 

-
Iniciado na cama 

ra dos srs. De 
putados. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

- ------- ------------ -------
77 Orça a receiüt e 8." 

fixa a despesa do 
Estado para o ex- Ao mesmo artigo, paragrapho 
ercicio de 1897. e numero (lettra d)- Redu-

za-se a verba a 522:600~000-
e onde diz 13 escolas nor-
maes, diga-se ;- doz escolas 
normaes. 

\).a 

Ao mesmo artigo e § n. ~l (j) 
-Accresconte-se :-Instituto 
do Fructal. 

10 

Ao mesmo artigo, paragrapho e 
numero. Accrescente-se (k) ; 

Ao collegio de Macalmbas, con-
formo a lei n. 164, 5:000$000. 

li 

Ao mesmo artigo e§ n. 26:-Re-
duza-se a verbaa 1.00\.l:710,S. 

12 

Ao mesmo artigo, § 2.0 n. 13: 
-Reduza-se a verba a 20:000$. 

13. 

Ao mesmo artigo § 2.0 n. 14: 
-Supprimam-so as palavras: 
-inclusivó-8:000$ ate o final 
dosto numero e reduza-se a 
a verha a 50:000~000. 

Ao mesmo artigo e § lG :-Ro 
duza-so a verba a ~lO:OOO 300 O 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

,·1 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

77 Orça a receita o 15 
lixa a desposa, do 
Estado para o ex- Ao art. 4. Accrosecnto-so ao 
ercicio do l8!J7. tina! tios to artigo ... o a do 

n. D do § :l.o do art. 2." ató 
a quantia do '4:300$ pat'a ser 
applicarla como gratificação 
aos empregados da .Junta 
Commot·cial que o governo 
encarregar do servh;o da es-
tatística commorcial do Es-
tado. 

IG 

Ao <trt. u :- Supprima-s o. 

t{dditivas. 

17 

Artigo. Para occori'or a 111· 
su!Iicioncia da verba do art. 
2. • §I.· n. 12, da lei u. 1·17 
do 2:3 do Julho do 1805, na 
parto relativa ao expediente 
da secretaria do Policia, tica 
o govomo autorisado a abrir, 
dOS1lo já, credito supplom ·n-
tar ató a quantia do um con-
to do rois. 

18 

Artigo. Para execução da lei 
n. 150, do 8 do agosto do 
corrente anno, fica igual-
monto autorisado a abrir 
CI'edito supplementur ató a 
quantia do um conto o dn·· 
zent?s mil l'ois (I :200 000) à 
rubrtca n. 0 § I . • do m·t. 2. · 
da lei n. 147, do 23 do ju-
llw do 1805. · 

lU 

[Artigo. Fica o Presidente <lo 
. Estado autorisado : 
I 

ODSERV AÇÕES 

Iniciado na Cama· 
ra dos srs. De· 
putados. 

' .. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 0llSERVAÇÕES 

--- ---------------- -------------------------- ---------------
77 Orr;rt a receita o a) A rognlar,como julgar mais Iniciado na Cama 

Jix;t a desposa do conveniente, n oxhibição das ra dos srs. De 
Estado J>artto ex- guias do caro para os do~- putados. 
orcicio do 1807. }Jttchos do exportação, do 

" . 

morlo a garaniir a reversão 
do respectivo imposto, po-
dendo entrar em accordo, 
para osso iim, com os go-
vet·nos dos Estados in teres-
sados. 

b) A abrir·, desde já, um cre-
dito cxtraordiuario ató a 
quantia de dcí\ mil contos de 
reis, para occotTer ús des-
pesas com n execução da lei 
n. :l (addieional ú Constitui--
ção) do 17 r lo dozembt•o de 
189:!, nos termos da ultima 
}>arte do art. 5. ·, o mais a 
construcção do casas na nova 
capital par•a os funccionarios 
puhlicos, rwdendo fazer, para 
osso iim, as operações do CI'o-
dito nocossarias, não exce-
dendo o juro de ü ·;. :w anuo. 

I~m O,ó devolvido o projedo, 
visto terem sido rejeitadas 
as emendas ns. 2, 8, 13 pri-
meira J>arto, 15 e lô;as quacs, 
ú vista de nrgcncia requeri-
da pelo sr Joaquim Dutra, 
entram immodiatamonte om 
discussão e são approvadas 
por unanimidade de votos, 
sondo nesse mesmo dia do-
volvidas de novo com o pro-
jacto á Camara dos srs. De-
putados. 

Em 14, tcnrlo a Camara appro-
vndo as cmcmlas ns. 8, 15 c 
lG o rqjeitado as dons. 2 c 
l:l primoim parto, ó o pro-
jacto assim modiiioatlo rc-
mottido à sancção, sob n. 41. 

SnucciOJuulo 

Lm N, 211 J)g 1!) DI~ SETEMBRO 
ng 18UG 
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78 Isenta do J.>aga- I~m 213 de agosto, ó romettido à Iniciado n~ <;:V~= 
monto do JUros com missão do finanças. ra dos srs. 
os exactores pu- tados. 
blicos existentes 
até 1895. Em 28, ó oJTerecido o vao a 

imprimir-se para ser sub-
mettido á primeira discus-
são. 

Ent l.o de setembro, e appro-
vado em primeira discussão 
o remottido it commissrro 
respectiva. 

Em 5, o oJforecido o vae a im-
primir-se para ser sulnnot-
tido á segunda discussão, 
acompanhado do seguinte 

PARECER 

A' comm~ssão do finanças pa-
rece dtgno do ser adopíâ-
do pelo Senado o projecto 
n. 78, da C amara, relevando 
o:o~ oxactores da fazenda do 
pngamonto do juros do seus 
alcances e, hom assim os 
respectivos Jintloros no~ ca-
sos do insolvabiliuade dos 
afiançados, mas : 

Considerando quo os arts. l. · 
e 4. ·,por isso que consagram 
o mosm~ principio, dovom, 
p~tra mats clareza, soP reu-
llltlos om uma só disposi-ção; 

Considerando que o dolo om 
regra nrro so presumo, oa-
hondo a respectiva prova a 
l[Uorn o alloga, não so uovo 
exigir quo o oxactot• alcan-· 
çatlo provo <t awwncia do 
dolo ou màJ'ó ; · 

I 
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- -----1- ------- ------------ -------
96 Agosto, 21 

S. S -23 

78 Izenta do l?aga- Considera,ndo, quo só mente em Inicia,do na Cama 
monto do Juros virtude de consentimento, ra dos srs. Depu 
os exactores pu- expresso ou tacito da auto- tados. 
blicos existentes ridado competente, pouiam 
ató 1895. os exactoros recolher ao the-

souro, sem os riscos de fal-
ta de entrega, os saldos uas 
arrecadações a seu cargo 
por meio de saques ou de 
ordens do «Banco de Minas» 
ou do suas agencias ; 

Considerando, que só devem 
ser restituiuas as sommas 
pagas pelos exactores na 
!'alta do cumprimento dos 
saques ou das ordens por 
parte do Banco ; 

Considerando que não ha mo-
tivo para julgar-se extincta 
a responsabilidade dos exa-
ctores fallecidos ou insoiva-
veis, passando sua responsa-
bilidade no primeiro caso a 
seus herdeiros ató as forças 
da herança o havendo fiado-
res ohrigados; licariam estes 
tambern exonerados do pa-
gamento, pois, extinct:t a 
obrigação, não subsisto a 
íianç:t; 

Considera,ndo que ó desneces-
saria a disposição do art. 5.o, 
uma vez quo os regulamen-
tos e instrucções em vigor a 
consignam o, domais,não está 
o governo, em face das suas 
att!'ibuições constitucionaes, 
inhibido do tom..tr outras 
providencias que as convo-
niencias do fisco reclamem; 

Entende quo deve ser o proJO-
cto mod.ilicado, adoptando-so 
as seguintes emendas : \ 
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78 Isenta <lo paga- Art. l.o Substituam-se as suas Iniciado na Ca~~ 
monto de juros J.isposiçõos pelas quo so so- ra dos srs. 
os exactores pu- guem : putados 
blicos existentes 
do 1895. 

Ficam isentos do pagamento 
dos juros: 

I. Os exactores tl<t fazenda 
quo tenham entrado, ou ve-
nham a fazel-o até sois mczes 
depois da publicação desta 
lei; para os cofres do thosou-
ro com a importancia de 
seus alcances, salvo si hou-
verem procedido dolosa-
monto i 

rr. C's fiadores dos oxactorcs 
alcançados o insolvavcis que 
realizarem dentro do mesmo 
prazo o pagamento do alc~m
ce verificado. 

Art. :~.o Accrosconto-so « in-
llno » ... dosdo quo tenha 1m-
vida consentimento, expres-
so ou tacito, da autoridade 
competente. 

Mesmo artigo,paragrapho uni-
co. Em voz das palavras -
quo tenha rcce]Jido,otc., etc., 
ató o ilrn, diga-se : pagos 
pelos exactores na falta 
do cumprimento do saque 
ou da ordem por parto do 
hanco. 

Arts. :l. ·, ·1. • o ti.·. Suppri-
mam-so i passando o art. ü.· 
a ~Cl' Ul't, :J.•, 

Sala das commissõcs, '1 do se-
tembro do l8!JG. - n<!hóllo 
IIortn. - .Joaquim lJntr·a. 
Gome~ da Silva.-A. Martins. 
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78 Isenta do paga- O sr. Joaquim Dutra declara Iniciado na Cama-
monto do ,juros que este parecer traz a as- ra dos srs. Depu-. 
os oxactores pu- signatura do sr. senador Ro- tados. 
hli.cos <:xis tontos bêllo Horta, porque devia ter 
ate l89o. sido apl'osonütdo na vespora 

o não o foi por esquecimento. 

Em. 8, entra em segunda dis-
cussão por artigos. 

Ao art. I o o sr. Necesio Ta-
vares oiferoce a seguinte 

SUB-EMENDA 

Ao n. l do art. J.o das emen-
das da commissão ao prqje-
cto n. 78, substituam-se as 
palavms- até seis mezes-
pelas :-até um anno. 

Sala das sessões, 8 do setem-
bro de l80G. - Nccesio Ta-
vnros. 

E' apoiada e pof-lta conjuncta-
monte em discussão. 

Encerrada a discussão o pro-
cedendo-se á votação, õ ap-
provn.da a emenda substitu-
tiva d11 commissão com a 
wh-omontl~t do sr. Nocosio 
Tavm'os, ücantlo prqjudicado 
o art. l. · 

o art. 2. · e appro'va.do som do-
ha te, com as emendas ofre-
rocidas pela commissão. 

Os arts. 3:, 4. · o 5: são sup-
primi(los com as emendas 
supprossivas nos mesmos of-
forocidas pela commissrw. 

·• 
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1B lsenta d.o 1? a g a-~\ O ro:t. Cl: .e a1)]1''Cl11":U.'Cl ~~\\'\. <Õ.~-11\\:c\:\XU:Cl \\.1\ ~'a\\l:tl. 
m:en\'0 <O.e ~n-rD~> 'ba'\:e. ra dos srs. De-
os oxactores pu- putados. 
blicos existentes até 1895. Auoptado om segunda para pas-sar u terceira discussão, vae 

o projocto com ns omorH.I.as 
approvauas ú. commisstto uo 
Finanças, quo nesse mesmo 
dia o ofl'oreco o fica sobre a 
mosa para sol' submottido fi 
torcoira discussão, dispen-
sados o intorsticio o a im-
pressão n requerimento do 
SI'. Jonquhn Dutra. 

Em O, é approvado em terceira 
discussfto o romottido á com-
missão ue redacçãO. 

Em 10, é oJl'erocitla o approva-
da a rodacçrto flnnl, sendo 
nossa mesma data devolvido 
á Camam dos srs. Deputados 
acompanhado das soguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Art. I · Substitua-se pelo se-
guinto: 

Ficam isentos do pagamento 
do juros : 

I. Os oxactoros da fazenda quo 
tonham entrado, ou vouham 
a fazol-o, dentro do um armo 
dopais da publicação dosta 
lei, para os cofr'cs do thcsou-
ro, com a importancia do 
sous alcances, salvo si hou-
verem procedido dolosa-
monto ; 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

78 Isenta do p ~ g a- II.~;;,os fiadores dos exa?tores Iniciado na Cama-
monto de .Juros nJcançados o insolvave1s que ra dos srs. Depu-
os exactores pu- realizarem dentro do mesmo tados. 
blicos existentes 11razo o pagamento de alcan-
atõ 1895. ce verificado. 

N. 2 

Ao art. 2. · Accrescente-se « in-
fino » ... desde que tenha ha-
viuo consentimento expresso 
ou tacito dn autoridade com-
potente. 

N. 3 

Mesmo a.rtigo, paragrapho uni-
co. Em vez das palavras-
que tenha recebido, etc., etc., 
ate o fim, diga-se: pagos 
pelos oxnctores na falta de 
cumprimento do saque ou 
da onlem por·parte do banco. 

------------~---=------N. 4 

Arts. 3. ·, ,1, • o 5. • Snppri-
mmn-se, passando o twt. 6. • 
a ser art. 3.· 

Em 14, e lido um officio do 
sr. 1. · Secretario da C ama-
ra, de 12, devolv~ndo o. ~ro
jecto visto ter sHlo reJelta-
'da a 'emenda n. 2, a qual, a 
requerimento do sr. Gomes 
da Silva, entra em discussão 
e ó ro,jeitada depois tle a!-
gum debato, indo a propost-
çüo tt copiar-se para ser re-
mettida á sancção. 

E' enviada a mesa a seguinte 
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78 Isenta do paga- DECLARAÇÃO DE VOTO 
monto do jUI'O~ 
os oxactores pu 
blicos existentes Declaro quo votei pel:t con-
até 1895. firmação da emenda n. ~~.do 

Senado, oll'crccida ao ar·t. 2. · 
do projecto ri. 78, da Camam, 
do corrento anno, rejeitada 
pela me><nHt C;nnara, o quo 
torna nccessario para a. isen-
ção de que trata o rri'ol'ido 
art. 2.· quo tonlra liavido 
consentimento oxpresso ou 
tacito da autoridado com-
petonte. 

Sal:1 das sessões, 14 do setem-
bro do 1890.-R. Horta. 

O sr .. Joaquim Alvares, pela 
o!'dom, declara quo subscre-
ve a dcclara.,:fi.o do nobi'c se-
nador o sr. Rebàllo Horta. 

Ern 15, ó romottido ú sancção 
sob n. 02. 

Saucciouaclo 

LEI N,{iJO:! m: 18 ·rim f>:JgTEWlRO 
Dg ISOG 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama- ~. 
ra d•Js srs. Depu- ~ .. 
tados. 

70 Auctoriza o govor- I~m 2G do a~osto, ó 
no a despender it commissão de 
a quantia noccs- blicas. 

romottido Iniciado nlt Cama-
obras pu- ra dos srs. Depu. 

tados. 
saria para a con-
clusão das obras !~1n 27, ó oll'orccido o vao a 
do o di li c i o da impl'imir-so pam ser suh-
A c ad o mia do mettido á 'primeira discns-
Corn mor cio do são. · 
Juiz de Fora. 

I~m 20, ó npprovaclo em pi·i-
moil':l di~eussão o rcmettido 
à commissüo respectiva. 
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1891) Agosto, 22 79 A uctoriza o gover- I ~~u I de setembro, ó otroreci- r niciado na Cama no a despender a do o vae a imprimir-se para ra dos srs. Depu <ttmntia nocessa- ser su hmottido á segunda tados. ria para a concln- discussüo. 
são das obras do 
odillcio da Aca-
de mia do Com- I·~m 3, entra em segunda dis-me rei o do Juiz cussão, pot• artigos. 
do Fora. 

Ao art. I.o são o1l'orocidas 
apoiadas e postas conjuncta: 
mente em dtscussão as se-guintos 

• J~~lllNIJAS 

N. I 

Ao art. J,o Accrosconto-so in-
fine: o, pot• conta do credito 
os1,ocial para ns obras da 
nova capi' al, ato a quantia 
de com co!1tos do reis, com a 

I construe<;ao do um oditicio 
Wt cidatle de 1\Iinas, destina-
do á Faculdade Livro do Di-
roi to do Estado do Minas Go-
raos. S. l{. 

N <> . ~ 
Ao art. I .o paragrapho unico. 

Accresccnto-so depois da pa-
lavm-editicio-o seguinte : 
da Academia do Commercio. 
S. l{. 

Sala das ses8ões, 3 do setembro 
do Hl!Jü.- .Joaquim Dutra. 

Encormda a discuss:to, õ appro. 
v a do o art. I.· com as emen-
das. 

Ao m·t. 2. · ô oil'erocida, apoi a-da c posta conjunctamon te 
em discussão a seguinto 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

79 Auctoriza o govor- EME~DA 
no a despender a 
quantia nocessa-riaparaaconclu- Ao art. 2.· Accrosconto-se ltO 
são das obras do ílnal deste artigo :-e a cem 
edificio da Aca- contos de reis o auxilio con-
demia de Com- cedido á Faculdade Livre do 
mercio do Juiz Direito do Estado de Minas 
de Fora. Goraes, pela lei n. 62, de 22 

do julho do 1893. S. R. 

Sala das sessões, 3 de setembro 
de 1896.-C. Sona.-Joaquim 
Dutra. 

Encerrada a discussão, é appro-
vado o art. 2. • com a emenda. 

Os arts. 3. ·, 4. ·, 5. • e 6. · são 
successivamento approvados 
sem debate. 

Ao art. 7. · e oiTerccida, apoiada 
e posta conjunctamento om 
discussão a seguinte 

EMI>NDA 

Em voz de-dependendo do ac-
cordo- diga-so:- dopcn(Ien-
do, ciuanto á Academia do 
Comrnorcio, do accordo ... (o 
mais como uo artigo. S. IL 

Sala das sessões, :l (lo setembt·o 
do l8üG.-C. seua.- .Joaquim 
Dutra. 

Encerrada a discússão, ó ap-
provado o art. 7.o com a 
emenda. 

O art. 8. • ó approvado sem de-
bate. 

Atl0ptado em segunda, para 
pasHar á terceira discussão, 
vao o prqjecto com as omon-
dnR à conunissão do obras 
publicas. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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70 Auctoriza o govor- Em 4, é otrerecido e vao a im- Iniciado na Cama-
no a dospowlor a primir-so para ser suhmetti- ra dos srs. De-
quantia necessa- do á terceira discussão. putados. ria para a conclu-
são das obras do I~n1 8, entrando em terceira 
eclilicio da Aca- discussão, srro oiferecidas, 
demia de Com- apoiadas e postas conjuncta-
mercio do Juiz mente om discussão as se-
de Fora. gnintos 

B~mNDAS 

N. I 

O art. I.· ficar à assim redi-
gido: 

Art. I.· Fica o governo aucto-
rizado a despendel' pela ver-
ba- Obras Publicas,- dos te 
ou do futuro exercício, a 
quantia do 50:000$000 para a 
conclusão das obras do odi-
íicio da Academia de Com-
morcio do Juiz de Fora, 

N.2 
Suppl'imam-se o paragrapho 

uni co e os arts. :3, 4, 5, O e 7. 

Sala das sessões, 8 de setembro 
do 1806.- .Joa<Juim Josó Al-
vares dos Santos Silva. 

N. 3 

Sub-emenda á emenda. 

Art. I.· Em voz do - quantia 
necossaria-lliga-se : ató cem 
contos de reis. 

Sala das sessões, 8 de setembro 
de 18\JG.- Costn, Sona.- Ne-
cosio Tavares. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

7ü Auctoriza. o govor- Encerrada[< ~liscussão, ó appro- Iniciado na Cama-
no a despender a vado o proJocto, com a emon r<t dos srs. De-
q.uantia necossa- da n. I, sendo rejeitadas as putados. 
l'Hl paraaconcln- do ns. 2 e a. 
~ão das obras do 
editlcio da Aca- Adoptado om terceira discus-
demia de Com- são, vao o prqjecto com as 
mercio de Juiz emendas à commissão do re-
de Fora. dacção. 

Ent U, ó oJrorecida e approva-
da a t•odacção final, sendo 
nosso mesmo dia devolvido à 
Cama1·a dos srs. Deputados, 
acompanhado das seguintes 

E~IENI>AS 

N. I 

O art. I.· será assim redigido : 

Artigo. Fica o governo auoto-
rizado a despender pela ver-
ba-Obras Publicas deste ou 
do futuro exercício a quantia 
do 50:000 000 para a conclu-
são das obras do ediücio da 
Academia do Conunoreío de 
.Juiz do Fora. 

N <) . ~ 
Ao art. I.· Accreseonto-so in-

fine .. . o por conta do .:rodito 
especial para :~s obras ~a 
nova capital nto a quantm 
de com contos do reis com 
a constracção do um oditlcio 
na cidatlo do 1\Iinas, destina-
do á Fac11ldado Livro do Di-
reito do Estado do Minas Go-
racs. 

N. :l 

Mesmo artigo, paragmpho uni-
co. Accresccntc-so depois tia 
palavra- oditlcio- o seguin-
te: da Academia do Commor-
cio. 
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-- ---------------- -----------·--------------- ---------------
70 Auctoriza o gover- N. 4 

no a despender a Iniciado na Cama 
ra <los srs. Do 
putados, 

quantia necessa-
riaparaa conclu- Ao art. 2. • Accrescente-se no 
são <las obras <lo 11nal do artigo : - e a cem 
odificio d:t Aca- contos do reis o auxilio con-
domht de Com- cedido á Faculdade Livre de 
mercio tle Juiz Direito do Estado do Minas 
uo Fora. Geres, pela loi n. G2, de 22 

do julho de 1803. 

N. 5 

Ao art. 7,· Em voz de- depen-
dendo de accordo - diga-se : 
-dependendo, quanto á Aca-
demia de Conunercio, de ac-
cordo ... o mais como está no 
artigo, 

Em 14, é lido um otncio do 
sr. l. · Secretario da Camara, 
de 12, dcvolvo~tdo o projocto, 
v1sto terem stdo reJoiütdas 
as emendas do ns. 2, 3, 4 e 
5, as quaes, á vist:t de UI-
gencia requerida pelo sr. Go-
mos da Silva, entram em dis-
cussão e são approvadas por 
dous terços, menos a de n. 4, 
quo ó rojeitada. 

Nessa mc~ma data volta, o pro-
jecto com as referidas emen-
das à Camara dos srs. Depu-
tados. 

Em 16, tendo a Cmnara appro-
vado as emendas us. 2 o 3 
o rejeitado a de 5 por dous 
terços, ó o projecto remetti-
do á sancção, sob n. 49. 

s~uwcionntlo 

LEI N, 200, Im 18 DE SETEMBRO 
DI1 18UG 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

80 Con tom me'di das J~m 2G do agosto, é remottido Iniciado na Cama-
sobro o sallea- á . commissão do saudo pu- ra dos srs. De-
monto da zona bhca. putados. 
da matta. 

J~m 27, é oiferecido e vae a im-
JH'imir-se para ser submet-
tido à primeira discm:são. 

J~m 31, ont,ra em pt'Ímeira dis-
cussão, quo ó encerrada do-
pois do longo debato, fican-
do it votaçãO adiada por fal-
ta de numero. 

J·~m 1. · do sotombro, ó appro-
vado em primeira discussão 
o romottido á com missão re-
spectiva. 

Em 5 ó ofl'orocido o Hcn sobro 
a n{osa pam ser submottido 
à segunda diseussão, acom-
panhado do seguinte 

PAitECBlt 

A eommissão do saudo publi-
ca a (jUom foi presente o 

J l 1 projocto n. 80 la Cmnnra 
dos Deputados sobro o sa-
neamento do diversos mu-
nicípios do Estado invadidos 
por epidemias do origem 
ailllla nrro hem doflnidn, ó do 
pnrocor· quo o nwsHIO, jà ap-
provado om pr·imoim dis-
cussão, soja dado para se-
gunda o approvado com as 
emendas seguintes, quo or-
foroco á considora<;fio do Se-
nado. 

Emondas supprossivas. 

§ 4.· do art. l.' Supprima-so. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

80 Contóm wedidas Arts. 2. ·, :3. ·, 4.· e 5. 
sobro o sanea- primam-se. 
monto da zona 

Sup- Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. da matta. 

Emendas additivas : 

No § 2 • do art. G, quo pas-
sará -a ser art. 2. ·-substi-
tuam-se as palavras - gra-
tillcaçílo mensal de l :000$ 
pelas - uma gratiücação 
men8al a juizo do governo.! 

O art. 7. ·, l[Ue passar:\, a 
:L·-, substitua-se pelo 
guinte : 

I 
~~:I 

I 
. I 

Fica o governo igualmente au_l 
torisado a tom:w as provi-! 
dencias contidas nesta leil 
em relação a quaosquor ou-'l 
trns zonas ou legares do Es-
tado quo t'orom invadidos 
por mo los tias infecto-conta-: 
giosas. . _

1 Sala das commissõos, S de se-· 
tembro do l80G - Necosio 1 

Tavares, relator.-.:. P. Dru- 1 

mond. ' 

Em 8, entra em sogunda dis_l 
cussrro por m·tigos. 

Depois do algum debate, encer-
ra-se a discussão o procedo-' 
so à votação. · 

I 
O art. I.· ó approvaclo, com a' 

omoJHla suppro;;;siva do§ 4. · 1 

oJYorocida pela commissfio. ! 
I 

Os arts. 2.·, :l. ·, 4.· e 5.· são' 
supprimidos com as cmon-; 
das supprcssivas aos mos-
mos oll'crocidas poln com-: 

I 

I 
missão. 
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-
80 Contem medidas O art. G.· ó approvntlo com 

sobre o sanca.- emenda tlt\ commissfio. 
monto da zona 
da m:lt ta. 

a Iniciado lllt Cama 
m dos srs. Do· 
putados. 

O art. 7. • llca. projudicauo com 
a omenua suh:';titutiva ao 
mc:·mto oll'crccida pela com-
missão, 

Os arts. 8. · c I).· são appro-
vados. 

Adoptauo om segunda. 11nra 
p as s :t r á tercoir:t discu,;-
srto, vao o projecto c.om as 
emendas app'l'ovadas a com-
missão uc sa.udo publica, quo 
o oiTercco o fica sobre a mc~;a 
pura entrar na ordem dos 
trabalhos, dispensados o in-
terstício o a impressão a 
requerimento do sr. P. dru-
mond. 

Elll l:l, ó approvado em torceim 
diRcussrro o romottiuo á com-
missão do rcdacçrto. 

Em lO, õ ofi'crecitltt o approva-
da a rodacçrro llnal, sendo 
n::ssa mosma, data devolvido 
à Camara dos srs Deputados, 
acompanhado das seguintes 

B~IBNDAS 01•'1-'l•atEClDAS E APPRO-
VAD,\S l'l<:LO Sl<:NADO Á PROPO-
SIÇÃO N. HO, DA CAllrAitA. 

N. l 

Supprima-so o § 4. · do art. 1.· 

N. 2 
Suprn·imMl-so - os ~~l'ts. 
I .1. , 4. · o s. · ') . 

~.' 
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80 Con t6m me di das N. 3 
sobro o sanea-
mento dtt ~omt 
dft matta. N. § 2. · do art. (i;•, quo pas-

sará a sct• art. 2. o, substi-
tuam-se as :palavras -gruti-
ficaçrw mensal de um conto 
do reis - pelas seguintes :-
uma gt'<ttiticaç[o mensal a 
juizo do governo. 

N. 4 

O at't. 7. o, que pn.ssn.rá a ser a.o, suhstit.un,-so pelo se-
guinto: 

Fica o govemo igualmente au 
torisat!o a tomar as provi-
dencias contidas nesta lei, 
em relação a qünesquer zo-
I~as ou_Jogar.cs do Estado que 
1orem mvutlulos pol' moles 
tias infecto-contagiosas. 

Paço do Senado do Estado tle 
Minas Geraes, Ouro Preto, lO 
do sctombt'O de ISOG. - Dt'. 
Francisco Silviano de Almei-
da. Bmndilo, presidento.-Dr. 
Neccsio Josó Tavares, I.o So-
crotario. .T. Antonio Dutm. 

Em 14, tendo as emendas sido 
approvatlus })ela Camara, é o 
projccto remottido á sancção 
sol> n. 42. 

Snncciountlo 

LEI N, 200 Dll 18 DE SETEMBRO 
rm !SüG 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De 
putndos. 
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ASSU.MPTO ANDAJ\IENTO OBSERVAÇÕES 

81 Auctorizn innova- I~m 20 de agosto, é romottido Iniciado na Cama.-
ção do contl'Ucto á commissão de ilnanças. ra dos srs. Iwpu-
celcbrado com o · tados. 
Banco Iniciador Em ;~8, ó oiterecido e vao a im-
de Melhoramen- primir-so pam ser sulJmot-
tos para a con- tido á primeira discussão. 
strucção d11 E de Ferro de João Em 1.0 de setembro, ó appro-
Gomes úPiranga. vado em primeira discussão 

· e romettido ·ú commissão 
respectiva. 

l~m :J, é offorocido o v ao a im-
primil'-se para ser submotti-
do ú segunda discussilo. 

I~m 9, ó appl'ovado em segunda 
discussão o fica sobro a mosa 
IJara sor submottido á ter-
ceira, dispensado o intorsti-
cio a requerimento do sr. 
Joaquim Dutra, visto não tor 
solTrido altomçõos. 

:c<Jm 10, depois de algum doha-
tc, ó approvado em torcoira 
discussão o romottido á com-
missão do rct!ttcçilo que, ob-
tendo urgeucia, oll'orece o ó 
approvnda a rodacção tlnal. 

I~m I I, ó remottido á S<UJC(}ãO 

sob u. 80. 

Snu<~(~ionnclo 

r.m N. !H5 DE li Jll<: SJ•:TJC)!JllW 
m: I fl\J!i 

82 Auctol'iza o govor- 1~111 28 (/o agosto, ô romottit!o Iniciado n:t Cama-
no a conco der ú conunissilo (/o !'O(}l!Crimon- ra dos srs. Do-
tros u.nnus do I!- tos do parto:>. putn.dos. 
cença ao escri-
vão do orphãos da 
co!llal'C<l de Pou- PENDE DE PAIWCE!t 
so Alto, João 
Guilherme Fer-
reira. do Castro. 
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ANDAMENTO ASSU.l\IPTO 
OBSERVAÇÕES, 

8:1 Annulla diversos Em 20 de agosto, ó romettiuo Iniciado na Cama-
netos praticados á commissfio do camaras ra dos srs. De-
pela camara mu- municipaes, que nessa mos- putados. 
nicipal do Turvo. ma data o offerece e vne 

a imprimir-se para ser snb-
mettido á primeira discus· 
são. 

I~m 2 do sotombro, ê appro-
vado em primeira discussiio 
c romettitlo à commissão re-
spectiva. 

I~m 3, ê olTerecido e fica sobre 
a mes;t para ser submettido 
á segunna discussão, dispen-
sad<t a impressão a requeri-
mento do sr. Camillo de Bri-
to. 

En1 5, ê approvado em segun-
da discussiio o fica sobre a 
mesa para ser submottido ú 
terceira, depois de findo o 
interstício visto não ter sof-
frido alterÍtçõos. 

En1 8, ê approvado om terceira 
discussão o romettido à com-
miss1io do redacção quo, ob-
tendo uPgcnei<t, olTorece a 
redacção tinal, a qual, a re-
querimento do sr. Joaquim 
Dutra, entra immediatamen-
tc em discussão e e appro-
vada. 

En1 O, ê romettido à saneção, 
sob n. 87. 

Snnccioluulo 

LEI N. 184, DE 9 DE Sf~TEMilltO 
m: 18\JG 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

8,1 netormimt a ópoca Em :li do agosto, ci romottido Iniciado na. Camu.-
om quo tlovo ser it commis~ão do camaras ra dos srs. De-
feita a oloiçilo municipaes. putatlos. 
par a os cargos 
mu ni cí paos o contólll outros I~na 2 de setembro, ó oJTorocí-
disposiçõos roro- do o vao <t imprimir-se para 
rentes á eloíc;õcs. ser sulnnettitlo á primeira 

discussão. 

J~m 5, & approvado em pri-
. mo ira discussão o remottitlo 
á commíssão respectiva. 

I~m 8, é oJrerocido o, a.requo-
rimonto do sl'. Camillo do 
Brito, tlca sohro a, mesa para 
sol' submottido a segunda 
discussão, dispensados para 
osso Jlm o intersticio o a im-
pressão, ncompanllado do se-
guinte 

PAIWCEit 

A commissão do camams mu-
nicipaes, tendo presente o 
projecto n. 84, da Camara 
dos srs. Deputados, sobro 
oloiçõos municipaos, do con-
formidade com sous ante-
riores pareceres, propõe as 
seguintes omontlas para so-
guntl:t •liscnssão. 

Supprimam-so os arts. 18, Hl, 
20, 21' 22, 2:3, 24, 25 o '27' o 
§ 2. · do art. ~U, v 30, sondo 
substituídos JJolos seguintes: 

Art. 18. As reclamações sobro 
deliberações da" eamaras, rc-
conhocondo poderes, serão 
tlit·igidas ao congresso nos 
termos do art. 75, n. 7, den-
tro do 30 dias. 

( 
\ 
\ 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

84 Determina a época§ l. · Recebidas as reclamnçõos Iniciado na Cama-
em que devo ser· nas ;:ccretnri<tS da Camara ra dos srs. De-
feita a eloiçfto <los De1mtados ou do Senado, putados. 
pttr<t os cargos SOl'ilo publicadas no jornal 
mu ni ci pacs c otncial em resumo e a onu-
contém outras meraçüo do::: documentos que 
disposiçõef' rcl'e- as instruirem. 
rentes á eleições. 

§ 2. • Serão consideradas ur-
gentes a rliscussão o vota-
çuo dos projoctos relativos 
n. esses netos. 

Sala das commissões, 8 de se-
tembro de 18\JG.- Cnmillo do 
Br·ito.-P. Drumond.-Gomes 
da Silva. 

Ent O, entra om segunda dis-
cussão por artigos 

Os arts. 1. · a 17 são succcssi-
vamente approvados som de-
lmto. 

O art. 18 fica prejudicado com 
a approvaçuo da emenda 
supprossiva ao mesmo o.ITo-
recida pela commissão. 

Os arts. lO a 25 são supprimi-
dos com a approvaçtlO das 
emendas supprossivns ao 
mesmo oiTerecidas pela com-
missão. 

O art. 20 ô approvado, som do-
bato. 

O art. 27 ê supprimido com a 
approvaçfío da emenda sup-
prcssiva oll'cl'ocitla pela com-
missiio. 

O art. 28 o approvado, ·som do-
bato. 
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g,t Determina a época O art. 2D o tambem approvado, Iniciado na Cama-

em quo deve sor sem dobato, com a emenda ra dos srs. De-
feita a eleição ao mesmo otfcrccida pela putados. 
para os cargos commissão. 
muni ci paes c 
contem outras 
disposições rofo- O art. :lO ó supprimido com a 
rentes à eleições. npprovação da emenda sup-

prossiva otrerecida pela com-
missão. 

Os arts. :31 a 37 são successi-
vamonto approvarlos, sem do-
bate. 

Adaptado orn segunda para 
passar á terceira discussão, 
vao o projocto com as emen-
das approvadas á commissão 
do camaras municipacs. 

J•:m 10, é oD'orocido o íica so-
bre a mesa para ser sub-
mottido á terceira discussão, 
dispensados para osso tlm o 
interstício o a impressão, a 
requerimento do sr. Camillo 
do Brito. 

I~m I I, entrando om torce ira 
discussão, são otl'crocidas, 
ttpoiadas o postas conjuucta-
monto om discussão as se-
guintes 

N. l 

Supprim:t-so o § :L' do art. I:. 
Sala das sessões, li do setem-

bro 1lo ll:l\JG.-A. Martins.- C. 
Sona.- Ferrcria Alvos. 

\ 
\ 

( 
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1890 Agosto, 29 84 Dotormina a época N. ;~ 

em quo dovo sor 
feita a eleição 
para os cargos Ao u.rt. 12, em vez do «a ellu.s 
mu ni ci paes e admittir-so-ão todos os in-
contém outras teressados», diga-se, «a ollas 
disposições rofe- se admittirfio aquelles eloi-
rcntos á eleições. toros que tiverem protestado, 

de conformidade com o art. 
193 da. lei n. 20 do 20 do 
novembro do 1891». 

Paragraplw unico. O reconho-
cimouto do poderes, quanto 
aos diplomas quo não conti-
verem a nota do protestos, 
tori somente por objocto a 
vcriflcu.çiio da authontici-
dade. 

Saln das sessões, li do setem-
bro do l89G,- Gomos da Sil-
va.- C. do Brito. 

Dopais do algum debato, en-
cerra-se a discussão o 1lca a 
votação adiada por falta do 
num oro. 

Em 12, é approvado com as 
emendas em tcrcoira discus-
são o romottido á commissão 
do rodacção, quo o (fere co o é 
appt·ovada a t•odacçüo final, 
sondo nosso mosmo din. de-
Yolvido à Camara dos srs. 
Deputados, acompanllarlo das 
seguintes 

B~IENDAS 

N. l 

Ao m't. 1. · Snpprima-se o § 3. ·. 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 
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800 Agosto, :.w '84 Determina a ópoca N. 2 

em quo deve ser 
foittt a eleição para os cargos Ao art. 12. Em voz uo-:1 cllas 
mu ni ci paos o admittir-se-ftO todos os in-
contém outras toressados- diga-so: a o lias 
disposições rofo- se admittil'i'ío, :uruellos oloi-
rentes :i eleições. toros quo tiverem J)roto~tado, 

ao conformidade com o art. 
1!)3 na lei n. 20 do 26 de no-
vembro tle JSU!. 

N. 3 
Accrosconto-so: 
Paragrapho unico. O roconho-

cimonto do poderes, quanto 
a diplomas quo não contive-
rem a nota do protestos, terá 
sornonto por· ol\iccto a veri-

. t1cação da autlwnticitlade. 

N. 4 

Art. 18. Supprima-so. 

N. 5 
Art. l!J. Supprima-sc. 

N. G 

Art. 20. Supprima-so. 

N. 7 
Art. 21. Supprima-so. 

N. 8 

Art. 22. Suppl'ima-so. 

N. U 
Art. 23. Supprima-so. 

ODSERVAÇOES 

Iniciado na cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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189G Agosto, 20 84 Determina a ópoea N. 10 
em que deve ~ot· Iniciado na Cama-

ra dos srs. De-
putados. feita a elei~,:fLo 

para . o~ cat·gcJs Art. 24. Supprima-so. 
mu 111 c1 paes o 
contem ou t1·a!>< 
disposir;õos l'ül"e- N. ll 
rentes úeleic;ôes. 

Art. 25. Supprima.se. 

N. 1:~ 

Art. 27. Supprima-se. 

N. I:l 

Art. 29 § 2.0 • Supprima-se. 

Art. ao. Supprima,se. 

N. 15 

Sqjam substituídos pelos se-
guintes: 

Art. 18. As reclamações sobro , 
dolilleraçõos das camnras re-
conhecendo poderes serão · 
dirigidas ao congresso, nos 
termos do art. 75, n. 7, den-
tro do :lO dias. 

,§ I.· Rocohidas us reclama-
ções nas secretarias da Ca- . 
mara dos Deputados ou do 
Senado, serão publicadas ne · 
jornal ollicial, em resumo, o 
a enumerac;ão dos documé:n- . 
tos quo as instrJtircm. 
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84 Dotet•min:l a época § 2. · Soráo consideradas ur- Iniciado na Cama-

em quo devo ser gentes 1t discussií.o o votação ra dos srs. Do-
feita a eleição dos projoctos relativos a os- putados. 
para os cargos sos :.tetos. 
mu~nicipaos o 
con tóm · ou tras 
disposições refo- Em 15, à lido um otllcio do sr. 
rentes à eleições. I.· Secretario da Camara, do 

14, devolvendo o projocto, 
visto terem sido rojeitadns 
as emendas de ns. 2 a 15, as 
quaes, a requerimento do sr. 
Nocosio Tavares, entram im-
mo liatamente em discussão 
e são rejeitadas, indo o pro-
jecto com a emenda n. I a 
copiar-se para ser remottí-
da á sancção. 

O sr. Joarglim Alvares envia ú 
mesa a soguinto 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Os abaixo assignados declaram 
quo votaram pela~ emendas 
do Senado ao JH'O.JOcto quo 
veiu da Camarn dos Depu-
tados dando no Tribunal da 
rtolaç'ão o recurso das delibe-
rações das camaras munici-
paos. 

Sala das sessões, 15 do sotom-
lJro do Hlü6.- .Joaquim J. Al-
varos dos Santos Sil va-Fran-
cisco Ferreira Alvos.- Josó 
Bento Noguoim.- J. N. Ku-
bitscllelc- Carlos Sá. 

Em IG, ó romottido à ~ancção, 
sob n. ü5. 

Snnccionutlo 

LTci N. 20,1, DI<: !8 JJI; SBTEJIIBIW 
I>B !8913 

'I 
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ASSUJ\IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

85 Auctoriza o govor- Em 31 de agosto, 9 remottido Iniciado na Cama-
no a innovar o à commissão de obras pu- ra dos srs. Do 
contracto cole- blicus. putados. 
hrado com a com-
panhia Viação 
Ferrou do Sapu- Em 12 de setembro, e ofl'ore-
cahy, elevando o cido e fica sobro n mesa para 
capitnlgarantido ser submettido á primeira 
pela lei n. G'1, de discussão, dispensada para 
24 do Julho de esse Jim a impressão, a re-
1803. quorimento do sr. Necesio 

Tavares. 

Em H, entra em primeira dis-
cussão quo ó encerrada sem 
debato, ficando a votação 
adiada por falta do numero. 

I~tn 15, 6 approvado em pri-
meira discussão c romettido 
á commissão do obras pu-
blicas. 

Em 16, ó oll'orocido o vae a 
imprimir-se para ser submet-
titlo á seguntla discussrro. 

PENDI~ DE ANDA~H>NTO 

8G Auctoriza o govor- Em 1. 0 do setembro, ó remet- Iniciado na Cama-
no a innovar o tido á commissão do obras ra dos srs. Do-
oontracto cole- publicas. putados. 
brado com acom-
panh ia E. do For-
ro Oeste do 1\li- Em 2, e ofrerecido o vao a im-
nas, tornando ex- primir-se pam ser submotti-
tensiva a garan- do á primeira discusslto. 
tia do juros ao 
capital gasto na 
construcçlto do Em 4, ó approvado em pri-
trocho entre a meim discussrro o remettido 
Estação de São á conunissão respectiva. 
Fran eis co e a 
Ilarm do Pnrao-
poba. ' 

( 
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SG Auctorií-:!1- o govor- :u<:m .. 5, .e oJl'orocido c vao a in~- Iniciado na cama-

no a mnovm· o prtmtr-so para SOl' submottl- ra dos sl's. Dopu.-
con tracto colo- do à segunda discussão. tatlos. 
hradc com n com-
panhia E. do For-ro Oeste do 1\li- I~In 0, depois de algum debato, 
nas, tornando ex- ó rejeitado em sogm~tla dis-
tonsiva o garan- cnssfio e v ao a arcln var-so, 
tia do juros ao o1liciando-so a respeito it Ca-
capital gasto na llli1I'it dos srs. Deputados. 
constru cr;fíO do 
trecho entro a Estação do São O:; srs. Co~ta Sona, Camillo do 
Fran eis co o a Brito o Ferreira Alvos pedem 
narra do Parao- para se consigll'.ll' nn acta 
poba. quo votarão a favor do pro-

jocto. 

87 Crea Gymnasios c l~m 2 do soto_ml~l'O, õ :eomct- Iniciauo na Cam· 
snpprimc Esco- til~> á coi!ll?tssao do mstru- ra dos Sl's.' n~: 
las Normnos. cçao publica. putados. 

I·~n• 3, ó oiTorocido o fica sobt•o 
a mostt para ser submottido 
ú primo ira discussão, !liHpon-
sndos o intorsticio o a im-
pressão n. roq uorimonto do 
sr. Kubit:>chcl~. · 

I~m 4, ó approvntlc orn primoi-
r:t discussão o l'c!llotthlo i1 
commisslto respectiva quo, 
ohtontlo urgoncpt, o ofl'eroce 
o fica sobro :t mo:>it para ser 
su bmottido ti :.;ogumla di:.;-
cussão, dispensados o inter-
stício o a impressão, a rc-
<tttorimonto do sr. Kubits-
chek. 

J·~n• 5, ó approvmlo om sogun· 
da discussão o llca sobro 11 
mesa para ontrar lllt or<lom 
dos trabalhos llopoi~ do Jln· 
do o interstício, visto nãt 
tor soil'l'iclo altoraçi!o. 
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87 Cràa Gymnnsio~ o I•jm 8, e apvrovn,do om tercoiPa Iniciado na Cama-
supprimo Esco- diseu~sfio o romottido á com- ra <los srs. Dovu-
las Normaos. missflo do rodacl;,flo, que, tados. 

obtendo urgoncia, oJreroco a 
rotlncç[o 1inal, a qual, à vis-
ta do roquorimento do sr. 
Joaquim Dutra, entra imme-
<liatamente em discussão o ó 
approvada som debato. 

I~m. U, 6 romottido à sa,ncção, 
sob n. 8G. 

Snuccionaclo 

Lili N. 1H3 DE f) llE SETEMBRO 
DB Hl\JG 

SSIAuctoriz~ o govor- :S:~m ;~ d.e sot~mhro, ó remotti- Iniciado !Ht Cama-
no a mnovar o do tt conumssão do obras pu- ra dos srs. Depu-
con tracto cole- h li cus. tallos. 
brado com ncom-
l)anhia E. tlo For- . 
l'O Muzumbinho Em cl, o oJTorocido o vao a im-
para tt eonstru- pl'imir-so pnl'tt SOl' sulnnotti-
cc;ão do IJl'Olon- üo it primeim discussão. 
gmnonto do l'tt-
mnl 1la Cmnpa-
nlm no rio 8n,- ~~m ti, ô apJwovudo om p!•i-
pucah~·. moira discussão o l'omottido 

á conunissflo respectiva, qua 
nosso mesmo dia, o o1Torecc 
o vae a imprimir-se para ser 
suhmotticlo [~ segunda dis-
cussílo. 

Ent 8, ó rtpprovauo em :,:ogun-
d:t discussão o 1ica sobre n 
mcs:t pam SOl' submottido á 
torecir:t, dispommtlo o intcr-
sticio, a roqucl'imonto do !lt' • 
. Joaquim Dutra. 
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189 G Setembro, I 88 Auctoriza o govor ,_ Iniciado na Cama-

no a innovar o Eut 9, e approvado em terceira ra dos srs. Depu-
con tracto colo - discussão e· romettido á com- tados. 
brado com a com- missão de rodacção. 
panhia E. do For-
r o Muzambinho 
para a constru-
cção do prolon - I~m lO, õ oiTerocida o appro-
garnonto do ra - vada a rodacção final. 
mal <la Campa-
nha ao rio Supu· 
cuhy. Em 12, õ romottido á sancção, 

sob n. UI. 

Snn ccionntlo 
-

' .... , LEI N, 188 DB 15 Jm SBTE~IlliW 
DB 1896 

G Setembro, 2 89 Tmnsfero e con- Em :1 do setembro, ó romottido Iniciado na Cama-

verto cadeiras do {t conunissão do instrucção ra dos srs. De-

instru cção pri·· p~tblica. 
putados. 

189 

maria. 

I·~m 4 é oHerocido e vao a 
imp1·imir-so para ser sub-
mottido á primeira discus-
são. 

Em 8, depois do algumas oll-
servações do sr. Kubitschek, 
fazendo ver quo a materia 
deste projecto ja so achava 
contemplada om diversas 
omerHlas oiforecidas ao do 
n. 75, ó o mesmo rejeitado 
em primeira discus~ão o vao 
a archivar-so, oillciando-so 
a respeito á Camara dos srs. 
Deputados. 
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ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

UO Auctoriza a fun- !i:m5 do setoml1ro,éromottido Iniciado na Cama-
daç11o do char- á comnüssrro do industrias. m dos srs. Depu-quoadas no Es- tados, tado. 

Ent 8, é o1Terocido c fica sobre a 
mesa para ser submettulo ú 
primoirit discussão, dispen-
sados o interstício c a im-
pressão a requel'imento do 
sr. l,o secretario. 

Em 9, é approvado em primei-
ra discussão e remettido á 
commissão respectiva. 

I~m lO, ó oiTorocido e Hca sobre 
a mesa para ser suhmettido 
á segunda Lliscusslto, dispen-
sados p~tra osso íim o inter-
stício o a impressão, a re-
querimento do Sl'. Gomes da 
Silva. 

I~nt 11, entrando em segunda 
discussão, silo o1Terecidas, 
arlüiadas o postas conjuncta-
montc em discussão as se-
guintes 

EMENDAS 

Ao art. l. · Dopo i:;; das palavras 
-neste Estado; accrosconto-
se: si Julgar conveniente. 

Art. 2. · Snpprima-se. 

Art. 3. · Supprima-se. 

Sala das sessões, 11 do setem-
bt•o do 18UG. - Teixoim da 
Costtt. 

Encel'l'ada a discussão e pro-
cedendo-se à votação do art. 
l. ·, ó o mesmo approvado 
com a emonda, 
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00 .Anctoriz<t ~t . fun- Os arts. ;!. · o 3. · são suppl'imi- Inicindo na Camn-
da~~ão do cl1tu'- (los com a appt·ov;v;f(o tlns ra dos sr:>. Do-
queadas no Es- omontlas snppressiY<.tS aos putados 
tado. mesmos, oJ!'ci'ecidas pelo sr. 

Teixeira da Costa. 

Os m·ts. :1. • e 5. • são appt'O-
vrulos solll (lcbate. 

AdOJ1Ütrlo em segund:t para 
pasSai' :\. tercei!'a uisenssiTo, 
vne o projecto com as emen-
<las approvmlas {t cmnn1íssão 
do lmlustrias. 

Jr~m 15, ó oJrerocido o vao a 
illlpl'ill1ir-so pat•a ser suh-
mottido á terceira discussão, 
acompanhado do seguinte 

PAitECElt 

A commissão <lo imlustrias, a 
quo foi prosonto o projocto 
n. !JO, da Camtu•a dos Sl'S. 
Deputados, auctol'izando o 
governo <t mandai' proceder 
aos nocessados estudos para 
n fumlnr;iío do u111~1 xarquoa-
tla, ja approvado em segun-
da discussrro, ponsa quo as 
omontlas ao mesmo oJl'oro-
citlas tlovom, para terceír:t 
discussfí.o, sor assim redi-
gidas: 

N. 1 

Ao art. I.· Depois dns palavras 
-neste Estado ; accrescon-
to-so : si julga!' conveniente. 

N. ;! 

Ao art. ;:. · Supprima-so. 
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ASSUl\IPTO ANDAMENTO 

!JO Auctoriz<t tt 1'un- N. B 
llaçiío do chnr-
quoaua8 no Es- Ao art. 3. · Supprima-so. tudo. 

Sala <lns counnissõcs, 15 do si::-
tomill'O do l8Dti. - Fro<lorico 
Augusto. - Carlos Sit. -No-
guoii·n. 

«Pondo tlo andamento.» 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na cama-
ra dos srs. Do 
putados. 

Dl Auctoriz<t o govor- E1n 5 tlo setembro, ó remotti- Inieiallo na Cama-
no a relevar os do ú connnissiío tio 1iumH,:as ra tlos srs. llo-
eolouos lle di ver- quo nesse mesmo din o otre: 11Utados. 
sos nueleos tla t•eco o vae a im!Jrimir-so 
uividtl dos mos- pam ser submottido à pri-
mos partt com o mei.m discussão. 
Estado. 

I~m 8, 6 approvnuo om pl'i-
moit•:t discussão o rcmettillo 
á o com missão de obras pu-
hhcas. 

Em !J, ó oll'erocido o v ao a im-
primir-se para ser snhmot-
tido it segunda discussão. 

Em 11, 6 <tpprovado om o se-
gunda discussão o fica sobro 
a mesa para ser submettido 
á tereeira, depois ue lindo o 
interstício, visto não ter sof-
fritlo altóração, 

I~m H, 6 approvatlo em ter-
ceira discussão o rcmettido 
á commissilo de l'ellacçilo. 

l~m 15, ó oll'crccida o appro-
vadtt a rc<lacçiío 1inal. 

I~m lG, ó remottido it sancção, 
soh n. IH. 

Sancciouaclo 

LEl N. ~Z02, lJB lR lnl SEl'B~lllltO 
m: l8QG 
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!)2 Equipara os vcn- I~m 5 de sctemhro, ó rometti- Iniciado na Cama~ 
cimentos ua pro- do it commissão uo instru- m dos srs. Do· 
fcssora da esco- cr;fío publica. putados, 
la primaria do-
nominaua Fran cisca Bote llto, Em H, ó olforecido c appro-
em Pitanguy, aos vado o seguinte 
dos professores 
das escola:'! urlm 
nas. 

PAitBOEit 

A' cornmissrro de instrucçfío 
publica, foi presente a pro-
posição n. !J~, da Camara, 
deste anno, equiparando aos 
dos professores urbanos os 
vencimentos da professora 
da escola - Francisca Boto-
lho, em Pitanguy. 

Constando quo osta escola foi 
instituída om virtude uo 
uma disiJOSiçilO tostamouta-
ria, na qual silo destinados 
}lt\I'l1 a, sua mmmtenr;ilo os 
Jlli'OS da rruantht do vinte o 
cinco contos do róis, o de-
vendo a commissfio esclare-
cer-se n respeito das con-
dições ospociaes da, escola 
do quo se trata, ó de paro-
cor o requer so solicitem do 
"avorrw, por internwdio da 
8ccretaria do Interior, os 
d:tdos oJiicütos que const:t-
rom :tcorcn da oscola-Fran-
cisca Dotolho. 

Sala, das com missões, 14 do se-
tembro do 1800.-.J. N. Kubi-
tsclwk.- V . .M. do M. Fl'aneo. 
-P. Drumonll. 

Nossa mostntt daüt ofilcia-so a 
respeito ao governo. 

Pondo do informações. 

\ 
\ 
\ 
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- ------ -------
1896 Setembro, 3 

1896 Setembro, 4 

S. S,-27 

93 Auctoriza o gover- Em 5 de setombro,e remottido Iniciado na Cama 
no tt garantir,ju- it commissrro do obras pu- ra dos srs. Depu 
ros aos capitaes blicas. tudos. 
tlUO se destina-
rem à fundaçito «Pende de parecer.» 
e custeio de co-
lonias agricolas 
e pecuarias no 
Estado. 

ü4 Auctoriza o gover- Em 5 rlo setombro,ó romettirl.o Iniciarlo na Cama. 
no a innovar o à commissllo de obms publi- ra dos srs. De 
con tracto colo- cas, que nesse mesmo dia o putados. 
brado paraacon- oírcrecc e vae a, imprimir-se 
strucção da E. para sor submettido á pri-
de Ferro Vicinal meira discuss1Lo. 
do Barroso ao 
Pomba. Em ü,é approvado em primei-

ra discussão e romettido á 
connnissllo respectiva. 

Ent IO,ó o1forocido o fica sobro 
a mesa para sor submettido 
á segunua rliscuss1Lo, dispcn-
sauos para, esse ilm o in-
terstício e a impressão a re-
querimento rlo sr. N~cesio 
Tavares. 

Ent 11 ,é approvado em segun-
da rliscussão e fica sobre a 
mesa para sor submottirlo á 
terceira, dispensarlo para 
osso fim o intorsticio, a re-
querimento rlo Sl'. Necesio 
Tavares. 

Em 12,é approvn,rlo em tercei-
ra discussão e remettirlo á 
commissão do rerlacç1io. 

Em 1•i,ó o1Terocida e approva-
da a rodaoção final. 

I~m 15, é romettido á sancçito 
sob n. 03. 

Snnccimuulo 

LEI N. 190 DE 15 DE SETEMBRO 
DE l8üG 
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51 95 Transfere o lnsti- i~m 8 do sotomlH'O, ó remottit!o Iniciado na Camn.-
tuto ugronomico á commissão do ugrieulturu. ra dos srs. D~-
da Itn!Jil•a para putallos. 
a~ proximidades tla novlt capital. J<;m ü, ó oll'erecitlo o ilclt soln·e 

a mcs<t para ser submettido 
á primeira discussão, dis-
pensados para osso ilm o in· 
tersticio o a illlJH"essão, a re-
querimento tlo s1'. Necosio 
Tavares. 

J.;m 10, ó rqjeitarlo em primc~
ra discussüo e vao a arcltl-
var-se, oHiciando-so a ro-
spülto á Camara dos srs. De-
putados. 

J89G Setembro, G 
!)6 Auctoriza o govor- Em 8 do setembro, ó remettido Iniciado na Cann-

no tt concodor a h commissão do requorimeu- ra tios srs D~'-
q uantin do rói R tos do partes, quo nosso mos- putatlos. • 
10:0003 pam nu- . mo tlia o oll'oroco o llc<t so-
xiliar a constru- hro a mesa para ser su]Jmot-
cção do um odi- tido it primeira discussão, 
ilcio destinado á dispensados o interstício e a 
Santa Castt do impressão, tt tequerinwnto 
Misoricordia da do sr. Jmtrlnim Dutra. 
cidatlo do Pas-sos. Em !J, ó approvat!o om JH'\moi;-

ra discussão o romottalo a 
conunissrro respectiva. 

J·~m 14, ó oll'orccido o Jica so-
hro a mesa para ser sulHnot-
tido it segunda discussí'io, 
dispensados para esse ll!ll o 
interstício o 1t illlPl'cssão, n 
requerimento tlo sl'. Nocosio 
Tavares. 

J~m !5, ó approvado em segun-
da discussão o Jica sohrc a 
mesa para ser submottirlo it 
tor·coira, dispensado par a 
esse Jim o intoresticio, aro-
qnorimouto do sr. Nocesio 
Tavares. 
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UG Auctoriza o govet•- Jr~na lG, õ :tpprontrlo em torcei- Iniciado na Cama-
no a coneedor n. t'tt discnssiio o t•cmottido á ra dos srs. De-
quantia do róis commissfio de rorllwção, quo putndos. 
10:000:3, pam <tu- ofl'ot·occ o ó appt·ov:ula a ro 
xiliar a constt·u- !lac~~no littnl, sendo nessa 
cção do um odi- clatn. romettido ú. sancçfio 
íicio destinado it sob n. 'J9. 
Santa Casa do 
i\Iisel'icordia da 
cidade do Pas- Nau~ciouatlo 
sos. 

LEI N. ;;;();, lm ]\) DB Sln'B~llliW 
llB l89G 

l80G Setembro, 8 !.l7 Determina a tara Em ü do sotomlwo,ó romottitlo Iniciado lUt Cmnn-
quc se devo dar á commissfio do finanças. ra dos srs. De-
para pagamento putados. do imposto do 
exportação rcfc- EIH IO,õ oll'crecido o Jlca solJl'c 
rcnto ao touci- a mesa parn. sot• suhmcttido 
nlw, banha o i'u- à primeira discussão, dis-
mo. pensada para osso fim a im-

IH'cssão, a- rer[ucrimento do 
st·. .J oarp.tim Dutra. 

I~m _li, ~ appt:?Vndo em pri-
mon·a rltscussao o romottido 
ú. com missão respectiva, que 
o oJl'oroce o fic:t sobro a. mesa 
para. ser submottido á se-
gunda, dispensados para osso 
Hm o interstício o a. impres-
são, n roquot•ilnonto do st·. 
Antonio Martins. 

Em l2,ô ttllprovado em segun-
rh di:;;cussão o íic:t sobro tt 
me:-;a. para sm• sulnnottido it 
terceira, depois do findo o 
interstício, visto nrto ter sol:.. 
1'rido alterações. 

Em 14,6 approva!lo em tercei-
ra <liscussão o romottido à 
comm issrro do rodacç1ío. 
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------ ___ , _______________ -------------------------1·---------------
1896 Setembro, 8 97 Dotormina. a. tara J~m 15, ó oD'oroeida o appcovu- Iniciado na Cama-

quo se devo dar da rodacçfío final. ra dos srs. De-
para pagamento putados. 

1896 Setembro', 8 

do imposto do Em IG, ó romottido it sancção 
exportação rofo- sob n. 07. 
rente ao touci-
nho, banha o fu-mo. Sancci(Hllltlo 

LBI N. 208, DE 21 DE SBTE}IBIW 
DE I89G 

98 Auctoriza o govor- J~m O ue ~>otcmhro, é rcmottiuo Iniciado na Cama-
no n conceder li- ú com1nissiio do rocjuor~mon- ra dos srs. Do-
conça ao tenente tos do partes, quo o oiloroco putados. 
da Bri"ada Poli- o ilca sobre a mesa para ser 
cial "'AI be rto subrnottido ú primoim tlis-
Dramlão Viriato cussão,dispensados para esse 
Catão e ao juiz ilm o interstício o a impros- , 
de direito da co- são, a requerimento do sr. 
marca do Cata- Cost;t Sena. 
guasos. Em 10, ó approvatlo em pri-

meira discussão e remottido 
ú commissão respectiva, quo 
o oil'ercco o fica sobro a mesa 
para ser submcttido it se-
gunda discussM, dispensa-
dos pura osso flm o intersti-
cio o a irnprossflo, a reque-
rimento elo sr. Cost!L Sona. 

I~m 11, ó ô approva<lo em se-
gunda discussuo e fica sobro 
a mesa para ser sulpnettldo 
á tereoira, dispensado para 
osso fim o interstício, a re-
querimento do sr. A • .Mar-
tins. 

J•]nt 12, entrando em torcoira 
discussão, ó esta acliada por 
2,1 horas, a requerimento do 
sr. Teixeira da Costa. 

Em 14, continuando a torcoira 
tliscussão, ó offorocitla a so-
gulnto 

l 
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- ----- -- _______ , _______ ....;_ _____ --------
1896 Setembro, 8 98 Auctoriza o gover- BliiENDA 

no a conceder fi .• 
cença ao tenente Ao artigo unico : 
da Brigada Poli-
cial Alberto Supprimam-so as palavras:-
Brandão Viria to ao tenente do 3. o batalhão 
Catão e ao ,juiz <la Brigada Policial Alberto 
de direito dit co- Brandão Viriato Catfio. 
mnrca de Cata-
guazos. Sal11 das sessões, 14\le setembro 

do 1890.-Teixeira da Costa. 

Apoiatlae posta conjunctamen-
te om tliscussflo, é esta en-
corratla.sem mais debato e, 
procedendo-se á votação se-
creta, é approvau:t a emen-
da por oito votos contra cin-
co, e a parto do projecto ro-
f'eronte ao juiz do direito da 
comarca do Cataguazes por 
unanimidade do .votos. 

Adoptado om terceira discus-
são, vao o projecto com ti 
emenda approvada à commis-
srto do redacção,quo oJl'orece e 
é approvada a rodacção tinal, 
a vista de urgencia reque-
rida pelo sr.Gomes da Silva. 

Nessa mesma data é o projo-
cto tlevolvitlo a Cmnara dos 
srs. Deputados, acompanha-
do tla seguinte · 

E~mNDA 

Ao artigo unico.-Supprimam-
se as palavras - ao tenente 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 

do 3.o batalhão da Brigada , 
Policial, Alberto Brandão Vi-
riato Catfio. 

Em lG, tonuo esta omenda siuo 
approvada, <) o projocto re-
mettido pela Camara tlos st•s. 
Doputadosàsancção sob n. 51. 

Snnccionmlo 

Lm N. 102 lm 18 DB SB'l'B~tllM 
DJ<J 18013 
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ASSUMPTO ANDAMENTO ODSERVAÇOES 

--- ---------------- ------------------------ ---------------
99 Auctori%a o govOl'- ll~~n ll do setembro, ô romct- Iniciado na Cann-

no a entrar em tido á commisr-;ão do obra:,; ra dos srs.' D~
aceordo bom a publicas, quo o ofl'orcco o putados. 
companhia E. tlc Jica sobro a mesa para sol' 
Forro Loopoltli- submcttitlo á primoim clis-
na, afim do por cussuo,dispensatlos parn esse 
ella set' construi- fim o interstício c a impres-
da a variante quo são, a requerimento do sr. 
devo passar pela Neccsio Tavare;>. 
cid<tdo Viçosa. I~m 12, depois de algum do-

hat'C, é appwvado em pt·i-
mcira discussão o romottido 
á commissão respectiva. 

J~na !4, ó olfcrccido c fica so-
bro a mesa para sol' sulnnot-
tido {L segunda <liscusslto, 
diHpcnsadcis pam esse tim o 
interstício o a impressão, a 
I·equorimento do sr. No cosi o 
Tavares. 

Em 15, ó approvado em se-
gunda discussão o fica so-
bro a mesa para ser sulnnot-
t.ido iL terceira, dispensado 
para osso fim o intcrsticio,a 
requorimonto do mosmo Sl'. 
Nocosio Tavares. 

J~m IG,ó approvatlo o.m t~rccirú 
discussão o rcmetttdo <L com-
missão do redacção, quo o!l'o-
t•eco o ó approvatln aro<lacr;ão 
final, sondo nessa data I'C-
mottido á Rancr;fío sob n. DS. 

Snucciounclo 
r,m N. 197 m1 18 ng sgTE.mmo 

DB 18DG 

100 Auctoriza o govcr- Em I l sotomhro,ô rcmctticlo á Iniciado na cama 
no a contractar commissão do ohras publicas. m dos srs~ D~: 
o prolongamento putados. 
da E. do Ferro PENDB DE PAitECim 

do Bollo IIorison-
to a Gonçalves 
Forroim, da ci-
dade do Itapoco-
ric•.t it cidade (la 
Formiga. 



o -«! z E-< z ~ 
~ ;::::. 

------
18\JG setembro, 11 

I 
18\JG, Setembro, ll 

215 

cn o 
~ 

~ ASSUMPTO 
...-; 
::; 

ANDA1IENTO OBSERVAÇÕES 
z 

-
101 Abro diversos cre- I•,tn 11 do sotomhro, ó romottido Iniciado na Cama-

ditos supplomon- á oonunissuo do íinnnçns, quo r a elos st·s. De-
ta rcs á val'ias o oll'orcooo iica sobro a mosn putaclos. 
rubricas do or- para ser suhmctthlo ú lH·i-
m o n to votado mcira discussão, dispensa-
para o exercício do para osso tlm a impros-
dc 18\lG. são, a requol'imonto do sr. 

Antonio 1\Inrtins. 

l~m 12, <i approvado em pri-
moirn. discus::;iío o l'cmottido 
à commissfio l'ospoctivn, 
q no o olfcrcco o licn. sobre a 
mesa vara ser sulnncttido à 
segunda, dispon~ndos par a. 
osso tim o intot·sticio e a im-
Jll'ess1i.o, a r·eq nerimonto do 
sr·. Antonio l\Iartins. 

J~m 1'1, ó approv<tllo em so-
gunun tlh::cussfio c: Hca sobro 
a mesa pnl'a ser submottillo 
á terceil':t, dispensa<lo para 
o3so tim o intorstioio, n re-
querimento do sr. Costa 
Se na. 

l~tu 115, ó appt·ovndo em tercei-
ra discussuo o romettido á 
commissuo tio redacção, quo 
ofl'oroco o ô ttpprovada a re-
tlacçfio Jinal, á vista tlo nr-
goncin, requerida pelo sr. Lo-

. vindo Lopes. 

J·~m W, ó remotito à sancçüo, 
sob n. DO. 

~anccionmlo 

Lm N. 20U, Dg 21 Im SKl'ElllBRO 
DE l8aG 

102 Cr<in., transfere o l•'m lG do sotemlJro, ô rometii- Iniciado na Cama~ 
converto cadoi- <lo á commissão tlo instruo- ra dos srs. Do-
r as do instrn- çiío publica. putatlos. 
cção primaria. 

l'ENilN I>E I'ARECJm. 
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s. s. -28 
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ASSUMPTO AN!JAl\lENTO OBSERVAÇÕES 

11 Crea mais uma se- «Vide synopse de 1895, 
cção na Secre- 257.>> 
taria do Interior. 

pags. Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 

J~m 2 de j u1ho de 1895, entran-
do em 'segunda discussão, o 
sr. Lovindo Lopes requet• o 
e appt•ovado quo volte o pro-
jecto ás commíssões do lcgis-
lar;ão o finanças, onde se 
acham outros sobro assum-
pto identico, afim do os re-
fundir de modo a quo as se-
cretarias tenham completa 
organisaçfio em um só pro-
jocto. 

·~Ul ;.w do junho do 1800, e o1l'c-
reddo o vai a imprimir-se o 
seguinte 

l'AUECEit 

Parece .ú co~mnissão de ,iu~tiça 
e 1egJslaçao que o proJccto 
n. ll, do 181.l5, da Camura 

· dos srs. Deputados, está pre-
judicado pela lei n. 142, de 23 
dcjulho tle l81.l5, quo teve cxe-
cuçrto na parte relativa á 
reorganiza,çllo ·da Secretaria 
do Intoriot' por decreto 
n. !H:! do 12 do corrente 
mcz ; c assim sendo requer 
quo o referido pro,jocto seja 
archivado. 

Sala, das commissõcs, 2G de 
,iunho do 1890.-Levinllo Lo-
lJes.-ltebollo Ilort!t. 

Em 1.0 julho, proseguinllo-se 
na segunda discussão, de-
pois do algumas observações 
do Sl'. Robello Horta, 6 np-
IH'OYttllo o parecer da com-
missno do logislnçrto o nr-
chivado o projocto, visto es-
tar o mesmo prejudicado. 

putados. 
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1895 Junlw, Z7 

16 Auctoriza o gover- I~m ID elo julho do 1895, ón- Iniciado na Cama-
no a !'eorganizar trando Óm segundu discus- ra dos srs. Do· 
a Secretaria da são, é esta oncorra.da depois putados. 
Agricultura. do torom sido ofi'orecidas di-

versas emendas o adiada a 
1 votação por falta do numero. 

«Vi do synopso do 1895, pags. 
308 a 3ll. 

1-:m 25 do junho de 1890,, con-
tinuamlo tt segunda drscus-
são, nos termos do art. IGO 
do regimento interno, o sr. 
Antonio l\Iartins fundamen-
ta o oil'oreco o seguinte ro-
qucrimonto, quo e approva-
do som dttboto, depois do 
apoiado: 

REQUERDIENTO 

Rcc1ueiro quo o projocto n. 16, 
ortt em segunda discussão, 
volto {t respectiva commis-
sl.tü. 

Sala elas scssües, 25 do junho 
do 1890.-A. Martins . 

.Em 1." do jullto,ó ofl'orocillo o 
v:te a imprimir-se para pro-
seguir-se na scgund<t tliscus-
srto, acompanhado do se-
guinte 

PAitECBR 

A commissão de justiça o le-
gislação, tonrlo examinado o 
IJrojoto n. IG, do !805, da 
Canmra dos srs. Deputados, 
confrontando-o com a lo i n. 
142 do 2:3 do ju!11o do mos-
mo anno o o decreto n. 495 
do 13 elo mo;r, pl'oximo Jlndo, 
o considerando : 
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1895 Junho, 27 10 Auctoriza o govor- Quo sulJ::;istem as razões do I nioiado na Cama-no a reorganizar convenioncitt da distribuição r a dos srs. De a Secretaria da das secções em que se divi- putados. Agricultura. do a Sect•otaria da Agricul-

tura por duas directorias, . nos termos pt•opostos no art. 
Lo, e supprossão do logar 
de consultor teclmico ; 

Que na repartição do Torras e 
Colonização ha uma secção 
incompleta, a 3" cujo serviço 
é feito soh a dirocção do cbe-
fo da seguuda secção em vir-
tu de uo disposições transito-
rias lto citauo decreto n. 
405; 

Que as disposições dos arts. 3 
o 4 ja foram contempladas 
nn, lei e decreto citados, os-
tando, portanto, prejudica-
das; 

Que as omonrlas sob ns. 2 o 3 
contêm matoria oxtrttnlla ao 
projocto, devendo portanto 
coi1stituir projorJtos distinc-
tos em obsorvancia do pre-
coitos tltt Constituição do Es-
tado ; 

Que as Secretarias rlo Trilmnal 
da H.oln.çfio o da Policia não 
têm a mesma organização, 
lmvomlo nesta primeiros e 
segundos otriciaos e naquel-
llt nm :;6 empregado com a 
donominução • uo olllcial-, 
lois n. 18, do ;2,3 ue novem-
hro do lstll, art. 8, n. 2, 30 
de 20 uo julho do ~892, art. 
8, o 101, de :2.3 do Julho uo 

' 
18\H, art. l: ; 
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IG Auctoriza o govcr- Que os vencimentos dos mn;t- Iniciado na Cama-
no a reorganizar nuensos das duas Secretarias ra dos srs. Do-
a Secretaria da são os mesmos (:b100 ;000 ;w- putados. 
Agricultura. mmes), segundo as tahollas 

annexas ús leis citatlas ; 

Quo são tambem oguaos os 
vencimentos dos continuas 
(I :200$000) ; exercendo um 
dellos na Secrotarin da Itera-
ção o rogar do porteiro 0 
tendo o empregado do ogual 
categoria na Secretaria da 
Poliéia o vencimento anuual 
do l:fiOO.t,.OOO; 

Quo a omonda sob n. 3,om quo 
são c<tnirados os vencimen-
tos dos empregados das re-
feridas Secrotarias,devo ser, 
portanto, modilicada, ospo-
cificantlo-se os vencimentos, 
quo so augmontam ; 

E' do parecer : 

Quo so continuo a soguunda 
discussão do projccto c emen-
das ; 

Quo as referidas emendas r-;e-
,jam assim redigidas : 

1."' 

Ao art. I.· 

Substitua-se Jlelo seguinte: 

Art. I. ·-Ficam croatlos : 

I. Um logar do dircctor da So-
crctal'ia da Agricultura ; 

II. Um logar do chofo do soc-
<;fío na i·opartição do Torras 
o Colonisação ; 



-'!! o 
~ E-< z ....: 
-'!! A 

_, ____ _ 
1893 Junho, 27 

223 

UJ o c::: 
~ ASSUMPTO ....... ..... 
;:J 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 
z 

lG Auctoriza o gover- § l. · Fica oxtincto o logar de Iniciado na Cama. 
no u. reorganizar consulto1· tochnico : ra dos s1·s Do-
a Secretaria da putauos. 
Agricultura. 

§ 2. · As secções da Socreta-
l'bt da Agricultura serão r.lis-
tl'ibuiuas pelas duas dirocto-
rias, suporintendendo a 1.n 
o serviço de olJras publicas 
o in<lustrias o a 2." os atti-
nentos á via<;:\o ferrea o flu-
vial. 

Ao art 2 : 

Substitua-so pelo seguinte : 

Art. 2. 0 O director e chefe de 
secção terão os vencimentos 
marcados na tahella annexa. 
á lei n. ü, do 1G do outubro 
do 1891. 

3.a 

Ao art. :1: 

Supprima-se. 

4." 
Ao art. 4.o: 

Supp1·ima-se. 

5.a 

ArL Ficam elevados os ven-
cimentos dos empregados da 
Jnnüt Commercinl mm·cados 
na taholla anno:m ;'t lei n. 
51, do 5 do julho do 1893, 
ahonnntlo-so : 
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lG Auctoriza o gover- Ao secretario .•..•. 
no a reorganizar 

5:0002;000 Iniciado na Cama-
ra dos srs. De 

a Secretaria da Ao official. ..•••• , , 3:600~000 putados. 
Agricultura. 

Ao amanuense ....• 1:800$0.00 

. Ao porteiro .• ,..... 1:200$000 

6.n 

Art. I. Ficam elevados os ven-
cimentos: 

Do secretario d<1 Rel<tção a 
6:000$000 annu<tes . 

Do official a 4:000SOOO annuaes. 

Do porteiro a 1:500$ annuaes. 

Finalmente, requer a commis-
slio quo, sondo approvadas 
as emendas ns. 5 o 6, sejam 
separadas o formando-se pro-
jectos distinctos. 

Sltla das commissões, em I.· 
do ,julho do I8'JG.- Lovindo 
Lopos.-H.ebello Horta. 

I~n• i3 do ,julho,continua a se-
gunda uiscusslio, por artigos 
successivos, conjunctamonto 
com as emendas oil'erocidas 
pela com missão de justiça o 
legislação. 

Encerrada a discussão do art. 
I.·, ó o mosmo prejudicado 
com a approvação da emen-
da n. I, substitutiva, olfe-
rccida pela commissão. 
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Hl Auctoriza o gover- Encerrada a discussão do art. Iniciado na Cama-

no a reorganizar 2. ·, fica o mesmo prejudica- ra dos srs. De-
a Secretaria da do com a approvução da putados. 
Agricultura. emenda n. 2, substitutiva, -

o1forecida pela commissão. 

A discussão do art. 3. · e do 4. · 
é encerrada sem debate e 
são approvadas as emendas 
suppressivas ns. 3 e 4, otre-
recidas aos mesmos pela 

1 commissão. 

Ao art. 5. · são mais otrerecidas, 
apoiadas e postas conjuncta-
mente em discussão as se-
guintes 

EMENDAS 

N. 7 
Ao projecto n. 16. 

Sub-emendn, à emenda n. 5, 

Fica croado o logar de con-
tinuo na repartição da Jun-
ta Commorcial do Estado, 
com o vencimento do 800$. 

Sal::t das sessões, 3 do julho de 
1806.-Ferreira Alves. 

N. 8 
Emenda ao projecto n. 16. 

Ofiicial do justiça.. 1:600.$000 

Escrivão (gratifica-
ção, lei n. 105, art. 
117) .. . .. . . . .. .. • 1 :200$.000 

Saln. dn.s sessões, 3 do julho 
do 1896.-Ferreirn. Lopes. 
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lG Anctoriza o gover- Enccrrmla a discussão, ó ar:- Iniciado na Cama-
no a reorganizar provado o art. 5.·, com as ra dos srs. De-
a Secretaria da emendas ns. 5, G, 7 e 8. putados. 
Agricultura . 

• 

As emendas oJrorocidas o anno 
passado Jicaram todas pre-
judicadas. 

O al't. G. · ó approvado ,:em 
debato, a~sim como o reque-
rimento da commissão do 
justi,;a e legislação para quo 
'as matarias quo constituem 
as emendas ns. 5,G, 7 o 8 se-
jam sepamdas para forma-
'rom projoctos distincto:>. 

Adoptado .em segunda para 
passar ú tercoim discussão, 
vao o prqjocto col!'l as omc.n-
das approvadas a çomnus-
são do justi<,:a c legislação. 

«Vide projcctos ns. 101 o 10:~ 
do Senado.» 

I~m 4 de junho, o. oiior:ccido 
para ser submottwo a ter-
ceira discussão, aco!llpanlm-
do do seguinte 

PAitTWim 

A conunissão do justiça o 1~
gisla<;ilo oJl'orcco J>ar;~ torcoJ-
ra discmssüo o pl'O,JOoto n. 
lü, da C:unn.rn. dos srs. De-
putados, do !805, o omondas 
upprovadas em segunda, ns-
Hilll redigidas : 

_ :\otl.rt. ,I.· 
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---1-------------------------------------------------
lG Auctoriza. o go:rer- Suhstiiua-se pelo seguinte : Iniciado na Cama 

no a rcorgamr.ar ra dos srs. De-
a Secretaria da Art. I.· Ficam creados : putados. 
Agricultura. 

I. Um lagar de director da Se-
cretaria da Agricultura; 

li. Um logar de chefe do sec-
ção nu l{opartição de Terras 
e Colonisaçiio; 

§ I.· Fica extincto o lagar de 
consultor technico. 

§ 2. · As secções da Secretaria 
da Agricultura SOt'ãO ulstri-
huiuas pelas duas directo-
l'las, superintondendo a pri-
meira o serviço de obras pu-
blicas o industrias o a se-
guntla os attinontes á Viação 
ferren e fluvial. 

2.a 

Ao art. 2.·. 

Substitua-se pelo seguinte!: 

Art. 2. • O director e chefe de 
ser,çílo terão os vencimentos 
marcados na tabella annexa 
á lei n. G de lG de outubro 

. de 18\Jl. 

Ao n,rt. 3. ·• 

Supprima-se. 

4.n 

Ao art. 4. •• 

Supprima-sc. 

A commissão oiToroco mais a 
seguinte omontla: 
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5."-16 Auctoriza o gover-
no a reorganizar 
a Secretaria da Ao art. 5. •. 
Agricultura. Sul;stituam-so as palavras : 

Da lei n. 107 de 24 ele julho 
de 180,! -pelas seguintes:-
da lei n. 1,17 de 23 dejulho 
de 1895. 

Salà das conunissões, 4 julho 
de l89G.- Levindo Lopes.-
Rebéllo Horta. 

En• 6, é approvado sem do-
. bate com todas as emendas 

om terceira discussão o ro-
mottido it conunissão de re-
dacçüo. 

Em 7, é oiforecida a redacçüo 
final, a qual, á vista de ur-
gencia requerida pelo sr. Lo· 
vindo Lopes, entra irnmedia-
tamente om discussão e é 
approvuda sem debate. 

Nesta mesma data,õ remottido 
ú Camara dos srs. Deputados, 
acompanhado das seguintes 

EMBNDAS 

Ao art. I.·. 

Substitua-se pelo seguinte: 

Art. I.· Ficam creatlos: 
I. Um Jogar de diroctor na Se-

cretaria da Agricultura; 

II. Um logar do chefe do sec-
çüo na Ropartiçüo do Torras 
o Colonização ; 

§ I.· Fica oxtincto o Jogar do 
consultor teclmico. 

OBSEIW AÇÕES 

Iniciado na cama-
ra dos srs, D<r 
putados, 

I 
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G Auctoriza o gover- § 2. • As sessões da Secretaria Iniciado na Cama 
no a reorganizar da Agricultura serão distri- ra dos srs. De 
a s.ecrotaria da b~lidas pelas duas direct~- putados. 
Agrwultura. ru\s, superintendendo a pri-

meira o serviço de obras 
publicas e industrias o a 
segunda os attinentes á via-
ção ferrea e fluvial. 

Ao art. 2.·. 

Substitua-se pelo seguinte : 

Art. 2. · O director e chefe do 
secção terão os vencimentos 
marcados na tabella annexa 
á lei n. 6 de 16 de outubro 
do 1891. 

Ao art. 3.·. 
3.a 

p prima-se. 

4.a 

Ao art. 4~·. 

Supprima-se. 

5.a 

Ao art. 5.·. 

Substituam-se as palavras: 

Da lei n. 107 de 24 do julho 
do 1894- pelas seguintes:-
da lei n. 147 de 23 de julho 
do 1895. 

Em 22, e o project?, assim 
omerulado, romottrdo pela 
Camara dos srs. Deputados 
á sancção, sob n. 22. 

Saucciountlo 

LEI N, 152 })g 22 Dg JUI.I!O })g 
1896 
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18 Auctoriza o p;over- I~tn l do julho do 18\.JG, foi ro- Iniciado na Cmwt-

no a abrir crc- rnettido à commissão de ti- ra dos srs. úop~t-1895 Junho, 28 

1895 Julho, 2 

dito supp!erncn- uanr;as, quo consignou eguul ta dos. 
tar ít rubrica do auctori7:açfw 110 Hrt. I~! da 
u. VJII, § 3. 0 , art. loi n. 1'17, do 23 tio mesmo 
:2. 0 tia lei n. 107, mcz o anno. 
de 26 de julho 
de 1894, até a 
quantia de :l60~. Em 20 do junho de 1800, é oJl'e-

rocido o vao a irnprimir-so 
para sor submottido it pri · 
meira discussrto. 

Em :lO, entrando em primeira 
dis'éussrw, do pois do algumas 
ohservar;ocs do sr. Itehéllo 
Hc•rb, é rejeitado o vae a ar-
chivar-se, otliciando-so a re-
speito it Camara tios srs. 
Deputados. 

19 Declara que o ex- «Vide synopso 
crcicio simulta- 318 ». 
neo do serviços 

tle 1895, pags. Iniciado na Cama-
ra dos srs. uo.:. 
putados. 

pu !Jli cos f o do-raos, ostaduaos :Etn li de julho do !890, con-
e municipaes tinuando, nos termos da ui-
não deve ser con- ti ma parto do art. I 00 do 
si do ra do como H.ogimento intorno, a segun-
accumulação no da discussão, ó esta, depois 
dosompenlw de do algumas observações do 
funcção de or- sr. Toixeii'a da Cosht, encer-
demprotissional, rada o adiada a votação por 
sciontitlca ou te- falta do numero. 
clmica 

I 

Jiltn 15, é npprovado em so-
gundl1'1iscussão o fica sobro 
a mesa para entrar na or-
dom dos trabalhos tiopois do 
findo o interstício, visto não 
tor solfrido altoraçMs. 
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Hl Declara quo o ox_I0>1 sr:< .. Jottc[uim Dutra, Rocha iniciado na Cama-
e!·cicio simulta- Lagoa, Gomes d<t Silva, Ro- ra dos srs. Do 
Hco tio ,;c1·vieos helio liortu (~ Nocosio Tava- Jmtat!os. 
pu bli cos fede- ros pe<lom quo se con:>igno 
mos, osüuluaes na acta quo votm•:un contra 
e m unicipaos o projeeto, por consitloral-o 
n[lo devo sm·con- inconstitucional. 
si tio ra do como 
accumula(;i\o no 
desempenho do

1
o sr. Presidente declara quo o. 

fnncção do or- pedido dos nobres senadores 

I 
dom profi:>sional, so1·á attondido. 
sciontitlca ou te-
clmica. 

O Sl'. l\Iollo Franco podo ta.m-

1 

bem que se consigno na acta 
quo, cohcrcntemonto, votou 

I a favor do projecto, por JUl-
gnl-o constitucional. ' 

O sr. Prcsidonto declara quo 
SOl'lt attoHdido o podi<lo <lo 
nobre senador. 

I·~m 25, tlopois tle algum do-
bate, encerra-se n terceira 
discussão o flca a votação 
adiada por falta do numero. 

Em :~s, é rejõitn<lo om terceira 
discussão o vno n archivar-
so, ollicianclo-so a respeito ú 
Camam dos srs. Deputados. 

: 

~I Estauolocc quo oJI~m 4 do julho de 189;), ó rc- Iniciado na Cama-
autos quo dcntroj n_wtthlo à _commissüo do jus- ra dos srs. De-
do prazo do UO t1ç~t o legislação. }mtauos. 
dias do sua on-1 
ü·ada ll<L Socro-1Em: 2!i do junho do ISUG, o otro-
taria da Relação I rccido o v ao a imprimir-se' 
uflo furem pro- pam ser suhmottido ú p1·i-' 
JHt m dos, serão moira discussão. . 
devolvido:': à J.a.! 
instnncia para os I~m J.o <lo julho, depois do al-
oll'oitos lo.::;aos. g-um dolmto, <i rejeitado om 

primeira dbou:>são, ollician-
do-so a roSllOilo á Camara 
dos srs. Devutados. 
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22 Auctoriza o govor- Em 4 do julho de 1895, ó ro- Iniciado na Cama-
no a subvoncio- mettido á eouunissão de ti- ra dos srs. Dop~-
nar annuahnon- nanças. tados. 
te o In sti tu to 
Mu ni ci pai do Fruotal. Em 20, d~ junho do 1890, a 

comnussao do Hnanças o1fo-
rece o vae a imprimir-se o 
soguuinte 

PAitECER 

A commissão do finanças, a quo 
roi presente a proposição do 
lei, sob n. 22, do anno pas-
sado, da Camara. dos srs. De-
putados, a.uctorizantlo o go-
verno a subvencionar an-
nualmonte o Instituto Muni-
cipal do Fructal com a quan-
tia de cinco contos do reis, 
durante tros annos, ó do pa-
recer quo se aguardo a resti-
tuição dos documentos quo 
so aclmvam annoxos á mes-
ma proposiçfio, o ontroguos 
ao procurador da camara 
municipal do Fructal, om vir-
tudo do requerimento, afim 
de JlOdor omittir sou parecer 
para quo seja dada para pri-
meira discussão nesta Ca-
mat·a. 

Sala das commissões, 2G do 
junho do l8UG.-R. Horta.-
·A. l\Iartins.-Joaquim Dutra. 
-Gomes da Silva. 

Em I.oúo Julho, este parecer ó 
approvatlo sem debato. 

Em G, ó lido no expediente o 
romettitlo à commissão de 
finanças um requerimento 
do rn;ocurador da camara 
municipal do Fruetal, apro-
sontando os documentos quo 
so achavam aunoxos ao pro-
jocto. . 
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22 Auctoriza. o gover- Em 9, é oíl'erocido o vae a im- Iniciado na Cama 
no a suhvoncio- primir-se para ser suhmot- ra dos srs. Da-
nar annualmon- tido á primeira discussão. putados. 
to o In sti tu to 
Muni ci pal do 
Fructal. 

Em 13 ~o a~osto1 ó approvado 
em primeira d1scuss:Xo o ro-
mettido á comrnissão de fi-
nanças. 

Ent 14, é oirorecido o ílca sobre 
a mesa para ser· submettido 
á segunda discussão, dispen-
sados o interstício e a im-
pressão, a requerimento do 
sr. Necosio T;wares. 

Em 17, é approvado sem de-
bate em segunda discussão, 
o fica sobro a mesa para on-
tr:ar na ordem dos trabalhos, 
dtspon~ado o in torsticio, a 
rcquerunonto do sr. Necesio 
Tavares. 

I~m 18, e appt•ovado em üweoira 
discussão e romettido á com-
missão do r·odacção quo, ob-
tendo urgencia, oJl'erece a 
redaeção 1inal, a qual, a re-
querimento do Sl'. Lcvindo 
Lopes, entra immotUatamon-
to em discu~o;são e ê n.ppro-
vadtt som debate. 

I~m Hl, ó rcrnottido á sanc~.;ão, 
sob n. 78. 

Sancdouado 

LEI N. lG5 IJB 2f> DE AGOSTO 
DB 18\lG 
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23 Con co de auxilio Em 4 do julho de I895, ó ro- Iniciado na Cama-
aos hospitaos de mottido it commissão de fi- ra dos srs. De-
caridade do Ubo- nanc;as. putados. 
raba o de Itapo-
corica. Em 2G elo juni10 elo 189G,e oife-

rociclo ó vao a imprimir-se 
JH1ra ser submotticlo á pri-
meira cliscüssão. 

Em 30, ô approvado, sem do-
!Jate, em primeira discussão 
o romottido á commissão de 
tlnanças. 

Em G do julho, ó oJforocido o 
Jlca sobro a mesa para sor 
su!Jmottido á segunda dis-
cussão. 

J~m 8,ú rqjoitado, sem debate, 
em segunda discussão e vae 
(t archivar-se, onleiando-so a 
respeito á Camara dos srs. 
Deputados. 

24 Auxilia a Aéado Em G ~o Julho do. 1~95, e r~- Iniciado na Cama-
mia do Conuner- mott1do a comm1ssao de 1!- ra dos srs. Do-
cio de Juiz do nanças. putados. 
Fora. 

I~m 2G de junho ele 189G, e of-
ferecido o vao a imprimir-se 
para ser submettido á pri-
meira discussão. 

E111. :30, depois do algum do-
bate, em quo tomam parto 
os srs. Camillo do Brito o 
Rohollo Horta, ó rejeitado 
em primeira discussão o vae 
a arcltivar-se, officiando-se 
a respeito t\ Camara dos srs. 
Deputados. · 
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27 Crõa o cargo do de- Em 9 do julho de 1896, ó ro- Iniciado na Cama 

legado auxiliar mottido 'á commissão de jus- ra dos srs. De 
~o. chefe do ~o- tiça o legislação. putados. 
hCla o contem 
outras dispo si-
ções. Em 26 do junho de 180G,ó ofl'o-

recido e vao a imprimir-se 
para ser submettido á pri-
meira discussão. 

Ent 2 do julho, e approvado 
som debato em primeira dis-
cuss11o o romottido à com-
missrro de justiça e legisla-
ç11o. 

' l~m lO,ê o1l'erecido o vae a im-
primir-se para ser submet-· 
tido á segunda discussão 
acompanhado do seguinte 

A commissão de justiça o lo-
gislaçrro, tendo examinado' o 
projecto n. 27, de 1895, da 
Camara dos srs. Deputados, 
em quo alteram-se disposi-
ções das leis n. 30 de 25 do 
junho do 1892 o IOI do 23 
'ue junho do 1894, reorgani-
zando o serviço a cargo do 
chefe do policia o respectiva 
secretaria, e considerando : 

Quo a disposição do art. 1 o e 
insufílcionte, porquanto a 
creação do logar de delega-
do do chefe de policia na ca-
pital do Estado para auxi-
liai-o no desempenho de suas 
attribuiçõos o substituil-o 
nos casos da ausencia por 
motivo de serviço publico, 
do falta ou outro impedi-
monto, urro satisfaz as oxi-
goncias dosto ramo do ser-
viço publico; 
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27 Crea o cargo do de- Quo convem ampliar-se essa Iniciado na Cama~ 
lega do auxiliar diflposição pelas razõo~, que ra dos srs. De. 
do chefe do po- julga procedentes, expostas putado:>. 
licia o cont<im na mensagem quo o Prosi 
outras disposi- dente do Estado dirigio ao 
ções. Congresso por occasião da 

installaçito da sessão 1ogb; 
!ativa em junho proximo 
findo ( pags. 8 ps.) ; 

Quo ponde do delibcrar;ão da 
Cam:.tra tios Deputados o pro-
jccto n. IS:~, do oorronto 
anuo, no qual amplia-se a 
refcritht disposir;ão, o quo 
i !llporta o roeonhoci monto 
d<t immfllcionc.i:t do projoeto 
n. 27 do anuo pa~.sarlo ; 

quo não ll:t snpJ!l'e~siio do Jo-
g:n· r!!.' ~r>erd:u·irl da pnlicin, 
como p~t!'IJc:o ú vi~Jt:\ do m·t. r;, 
ma~ sotJJontlJ Jtuva donomi-
nacJín r lo cmp!'IJ~Wlo q 110 o 
<!XOJ'GO, IJ(Jl'IJ1W1ltfl (J oJ'licinJ 
)l)aior oXIJl'CCI'Ú a.s nwslll<t~ 
attl'ihuir;<io:-: clu sr,cJ•d:tl'ÍO, e 
roduer;iio do J'r;~pei in> von-

. I'Ílllrmto (Loi 11. J()J rio J))~J.!, 
a l'i:. ~l), u 'rp1o nit() ô .i u~tn ; 

IQno IJ D.rt. 7 r:ontólll di:O]I()~i<;ilu 
I da ln!.':i:-:l;u;ão IJ!tl vi~IJ!', ;t I JlHJ~lll:t olll pa!'to dn al'L. :J~l 

da Joi n. :l!J, 1!0 l~!Jr!, salvo 
n J'IJ!'ül'onda rlo art. ';,7 ; 

E' rio Jlitrur:nl' q11e 11 jll'l>jcdrJ 
~ejn submottido á soguwla 
di~{~ussã') colll n:--: ~l_~~·uillfi:.) 
onH>Jld:ts : · 

.\1> ltJ'L I'. Sllh~til.II:I,-SO [''JIIJ 
:-:o!.'.'llinlo': \ 



o -< :r. ~-~ -< A 

-
1895 Julho, 8 

•.' 

237 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

---1-------------- ------------------------ --------------
2i Crôa o cargo d.e de- Artigo. Dividir-se-1m o terri- Inicintlo na Cama-

logallo auxiliar torio do Estado para a atl- l'a dos srs. Depu-
tio chefe de }lo- ministração policial om oito tados. 
licia o contém circumscripções poli c i :tos, 
outras dispo si- quo subdividir-se-hão em 
ções. municípios o districtos nos 

termos do art. I.· da I oi n. 
30, do lG do junho de 1802. 

Paragrapho unico. O governo 
, fará <t divisão, attondondo a 

contiguidndo dos municí-
pios, a oxtcnsfio do tenito-
rio, populaçrro o facilidade 
do communic:-H;õcs, o desi-
gnará a sórk do l·:tdn eircum-
scl'i prJí.o. 

Artigu. Ihwor•ú na :,\Óilo do cada 
eircllmscr·ipção lllll rlclegadr) 
auxiliai·.<!~> eliol'o do ]lOlicia, 
um r:;;cl'lV<t(J o dllll~ agonies 
do ,;r,gUl'<UH;a. 

ll 

.\ecl·osc:(Jni.rJ-sr, •< in lil!1: »:- 0 
os e~el'ÍYilns o agontn:> pul()s 
dek~·:crlr,,: <nn:ili:tl'~'S. 

!li 

.\1, itl·L :L"· 

~nJ,_,i i l.un.-:-·•J Jl<!liJ ::11?U i111" : 

.\!'i.. (J,; ,],"]t·gwliJ" nHxili;u·ns, 
:-:ou~: o:.:el'ivã~.~~ (! agn11io:-.: to-
l'úr• r,s vent·.imr,ni.o~ lil;u·e;t-
<lu:: 11:1 l.;tlH:lln. Hllllt.·xa. 

'~; \. • ( 1:; VOIWilllO!li.OC: sOl'UIJ tl Í-
yjt]ji]IJS Olil {JJ'd 1cll:ttll> <' i;l';l,1Í-
Jic;ll,'itll, n:~. l'11l'llUt tln. lngi~:ln.
I_;i\(J (l)]} \"i p;1 I}', 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

27 Crea o cargo de de- § 2. • Ao delegado e escrivão Iniciado na Cama-
Ioga:do auxiliar abonar-se-lia uma diaria não ra dos srs. Depu-
do chefe de po- excedente de 20$000 quando tados. 
Hcia c contém sallirem da sede da circum 
outras dis posi- scripção em desempenho do 
ções. suas attribuições • 

IV 

Ao art. 4. • Supprima-so. 

v 
Ao art. 5. · Substitua-se pelo 

seguinte: 

Artigo. Os delegados auxiliares 
sorão substituídos : 

I. Por pessoa idonoa nomeada 
pelo chefe de policia, obser-
vada a disposição do art. 2 
quanto for possivol, nos 
casos do interrupção do exer-
cício por mais 30 dias ; 

II. Nos domais casos pelo dolo-
gado municipal da sédo da 
circumscripção. 

Paragrapho unico. Para a sub-
stituição do escrivão nomea-
rá o delegado auxiliar pes-
soa idonoa. 

VI 

Ao art. 6.' o paragrapho unico. 
Supprimam-so. 

VII 

1
Ao art. 7. • Supprima-so. 
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27 Cróa o cargo do do- VIII 
logado auxiliar 
do chefe do po- Ao art. 8. • o paragrapho \mico. 
licilt e contem Supprimam-se. 
outras dispo si-
çõos. 

IX 

Ao art. 9. • Substituum-so as 
pal:wras: 107, do 2G tlo julho 
do 18\.l -pelas seguintes:-
1'!7, do 23 de julho do l8U5. 

X 

Accroscente-se : 

Artigo. São applicaveis aos de-
legados auxiliares, escrivães 
e agentes as disposições dos 
arts. 18. a 2G da lei n. 30, do 
15 do .J~llho . do 18U.2, salvo 
quanto a licença aos delega-
dos, que somente podera ser 
concedida pelo presidente do 
Estnllo. 

Artigo. São ogualmento appli-
cavois aos delegados auxilia-
res as disposições da lei ci-
tada (arts. 30 tt 40) relativas 
ao chef otlo policia. 

Artigo. Os delegados auxilia-
res, escrivães o agentes se-
rão conservados omquanto 
servirem bem o parecer con-
veniente á auctoritlado que 
os houver nomeado. 

Artigo. O delegado auxiliar re-
sidirá na sédo dn. circum-
soripção, mas poLlorá passar-
se temporariamente, por or-
dem do choro do policia, para 
qualquer dos municipios 
onde soja necessaria a s\la 
JH'esonça. .. 

OllSERVAÇOES 

Iniciado na Cama 
ra dos srs. Dopu 
tados. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

27 Cràa o cargo do do- Artigo. Com pote ao delegado Iniciado na Cama-
Io~rado auxiliar au~ili~r na sédo U.a circum- ra. dos srs. De-
do"' cllel'o do po- scr1pçao ou no município putudos. 
licia o contém onde so ac!Htr: 
outras dispo si-
c;õos. I. Exercer as attribuiçõos con-

feridas ao chefe de policia 
pola lei n. :30, de IG do julho 
do 1802, oxcepto as dos arts. 
44, ns. 14, 18, 10 e 58. 

!I. Substituir o cltol'o Jo policia 
sogundo a ordem que for es-
tabelocid!t em regulamento. 

III. Propor ao chofo do policht 
pessoa idonoa para os Joga-
res de delegados, sulldologa-
dos do policia o supplentos, 
ou a oxonemçiio dellos. 

IV. Nomoar o domittir livro-
monte sous oscrivãos o agen-
tes. 

V. Nomear carcereiro soh p!'O-
posta do uclogado do muni 
cipio. 

Artigo. Os osci'ivãos o agcíltos 
oxorccrão as attribniçÕ13S con· 
J'el'idas na citada lei n. :JO a 
empregados da mesma deno-
minação. 

XI 

TABELLA 

Substitua-se J>cla seguinte: 

Dologado auxiliar.. li:OOO:OIJO 

Escrivão........... :2:400.SOOO 

,\gon te... . . . . . . . . • . I ;:200:3000 

Sala das comrnissõos, 10 do ju-
nliO de IH!JG.-Levindo Lopes. 
-R. Horta. 
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8 Crê a o cargo de de- Em. 13, entra em segunda dis- Iniciado na Cama-
legado auxiliar cussão, por artigos succossi- ra dos srs. De-
do chefe de po- vos, conjunctamente com as putados. 
licia o contém emendas offerecidas p e 1 a 
outras dispo si- commissão, seildo encerrada 
çõos. sem debate e adiada a vota-

ção por falta de numero. 

Em 15, procedo-se á votação 
por artigos súccessivos con-
Junctamento com as emontlas 
o1Iorocitlas pela commissüo. 

O art. l. · fica prejudicado com 
a approvaçllo da emenda sub-
stitutiva ao mesmo, otl'ere-
c~dtt pela .commissilo de jus-
tJr;a e lcgtslação ; o il.r-t. 2. · 
é approvado com a emenda 
da commissrro; o art. B. · fica 
prejudicado com a approva-
çfto da emenda substitutiva 
ao mesmo, ofl'et•ecida pela 
com missão ; o art. 4. · ó sup-
primido com a approv:tção 
da emenda suppressiva o1l'o-
recidtt pela commissão ; o 
art. 5. · üea prejudicado com 
a approvaçllo da omendtt sub-
stitutiva ao mesmo o1fereci-
da pela commiss:Io ; os arts. 
G. ·, 7. · o 8. · são supprimi-
dos com a approvaçllo das 
emendas suppressivas, o1l'o-
recidas pola com missão; o 
art. U. · ó appl'ovado com a 
emenda ao mesmo, ofl'el'oci-
da pela com missão ; as emen-
das additivas ofl'el'eciüas pela 
commissrro são todas avpro-
vadas ; a taholla fica preju-
dicada com a approvaç[o da 
tabella substitutiva, o1l'ero-
eid:t pela eommissão ; o art. 
lO.· ó approvado, ,;ondo o 
rn·ojocto, depois do adoptad? 
em segurHla para passal' a 
tor.:::oira discussão, romottido 
á commíssrro do justiça e le-
gislução. 
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.1895 Julho, 8 27 Crõa o cargo do do· Em 17, ó oll'erecido o vuo a im- Iniciado nn Ca.mn-
logado auxiliar primir-so para sor suhmotti- ra <los srs. Do-
do chefe ue po- tido á terceira discussão, putauos 
licia e con tom acompanhado <lo seguinte 
outras uis po si 
çõos. PAlt!WElt 

A eommissão do justiçtt o le-
gislação ofl'oroco para a_ ter-
ceira discussão o pro,Jocto 
n. 27, <lo 1805, da Camara 
dos srs. Deputados, <lo reor-
ganização do serviço a cargo 
do chefe do policia o omonuas 
approvauas em sogunua dis-
cussão, com a mesma roda-
cção, pois quo não so1l'roram 
alteração, salvo a do n. ü, 
quo se deve ampliar a todo 
o artigo, nos termos seguin-
tes: 

E:IIENDA N. 9 

Fica o governo auctorizado a 
abrir credito supplementar 
{\ vorha n. 12 do § I.· do art. 
<> • ua lei n. 147, <lo 23 de 
j{tlho <lo 1895, nocessarin.pura 
'a execução desta lei, quo co-
meçará na <lata <la publica-
ção uo respectivo regula-
mento. 

Sala das sessões, 17 de julho 
do 1800.-Lovinuo Lopes. -
Robello Horta. 

Em. 20, depois <lo algum <loba-
to, ó approvado em terceira 
discussi'io com a subomonda 
oiTorocida pola commissão o 
com as emeru.las quo já o 
llavião sido em segunda, o 
romottido à commissão do 
rodacção. 
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27 Crõa o cargo ue de- Em21, ó orrerccida tt rcdacção Iniciado na Cama 
legado auxiliar ílnal, a (tnal, a l'O(tUel'imento ra dos srs. Depu 
do chefe do po- do sr. Levinuo Lopes, fica tados. 
Hcia e contem sobro a mesa para entrar na 
outras tlis po si- ordem dos trabalhos, tlispen-
çõcs. sada para esse íim a impres-

são. 

Em 22, cntm om discussão, e 
ó encerrada som debate, a 
rouacção íinai, íicnndo a vo-
tação adiad:t por falta de 
numero. 

Em :~5, ô npprovuda a redacção 
1inal o devolvido o pr~jecto 
á Camara do:> srs. Deputa-
dos, acompanhado das se-
guintes 

KMENDAS 

I 

Ao art. 1. • Substitua-se pelos 
seguintes: 

Artigo. Dividir-se-ha o territo-
rio do Estado para a admi-
nistração policial em oito 
circumscripções policiaos, 
que subdividir-se-hão em 
municípios o districtos, nos 
termos do art. 1. • dn lei n. 
30, do lG do julho de 1802. 

Paragrapho unico. O govemo 
farà a divisão, attendcndo á 
contiguidadc dos municípios, 
á extensão do territorio, po-
pulação o facilidade de com-
municações, o designará a 
sódo de ouda circumscripção. 

Artigo. Haverá em cada circum-
scrip<;ão um delegado auxi-
liar do chefe de policia, um 
escrivão e deus agentes de 
segurança. 
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27 Crêa o cargo de de- li 

I e gado auxilin,r Ao art. 2. • 
Iniciado na Cama-

ra dos srs. De-
putados, 

do chefe do po licia o contóm Ar.crcsconto-so «in fine» :-o 
outras tlisposi- os escrivães o agentes pelos 
çõos. delegados auxiliares. 

Ili 

Ao art. 3.· 
Os delegados auxiliaras, seus 

e~crivães o agentes terão os 
vencimentos marcados na ta-
hella annexa. 

§ 1. · Os vencimentos serão di-
vididos em ordenado o gra-
tificação, na forma da legis-
lação em vigor. 

§ 2. · Abonar-se-1m ao delegado 
e escrivão, quando sahirom 
da sédo da circumscri}Jção 
om desempenho do suas at-
tribuiçõo", uma diaria não 
excedente de 206000. 

IV 

Ao art. 4. · Supprima-se. 

v 
Ao art. 5. • Substitua-se polo 

seguinte: 

Artigo. Os delegados auxiliares 
serão substituídos : 

I. Por JJessoa itlonca nomeada 
pelo chofo do policia, obser-
vada quanto for possível u. 
disposição do art. :~. · nos 
casos de interrupção do 
exercício por mais de 30 , 
dias; 
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27 Crõa o cargo tte de- II. Nosdcmais casos, pelo ttclc- Iniciado na Cama-
legado auxiliar gaJo do municipio em que ra dos srs. De-
do chefe de po- estiver a sóde da circum- putados, 
licia e contóm scripção. 
outras tlisposi-
ções. 

Paragrapho unico. Para a·sub-
stiuição do escrivão nomea-
rá o delegado auxiliar pes-
soa idonea. 

VI 

Ao art. 6. · e paragrapho uni co. 
Supprimam-se. 

VII 

Ao art. 7.· Supprima-se. 

VIII 

Ao art. ~· · e plwagrapho unico. 
Supprunam-se. 

IX 

Ao arrt. ü. •• Substitua-se pelo 
seguinte: 

Artigo. Fica o governo aucto-
risadu a ahrir credito sup-
plemcntar à verba n. 12 <lo 
§ l. · do art. 2. · da lei n. 147 
tle 2:3 do julho de 1805, no-
cessaria para a execução 
desta loi, que começará na 
llnttt tla publicação do re-
spectivo regulamento. 

X 

Accresconto-so : / 
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27 Crêa o cargo do do- Artigo. São applicavois aos do- Iniciado na Cama-
legado auxiliar legados auxiliares, escrivães ra dos srs. De-
do chefe de po- o agentes as disposições dos putAdos. 
licia o contem arts. 18 a 20 da lei n. 30, do 
outras diSIJOSi- lG do julho do 1802, salvo 
ções. llttanto á liecnr;a aos delega-

dos, quo somonto podorà ser 
concodidn pelo presidente do 
Estado. 

Artigo. São igualmente a~p_li
cavois aos delegados auxrlla-
res as disposições dos arts. 
36 a 40 da citada lei n. 30, 
relativas ao chefe do policia. 

Artigo. Os delegados auxiliares, 
escrivães o agentes serão 
conservados omquanto scr·-
virom bem o parucor conve-
niente à auctoridado quo os 
tiver nomeado. 

Artigo. O delegado auxiliar ro-
sidini na sédo da circum-
scripção, mas poderá passar-
se tempor:.l'iamente,· por or-
dem do chefe de policia, para 
qualquer d o s municípios 
onde soja necessaria a sua 
presença. 

Artigo. Com pote ao delegado 
auxiliar na sédo da cil•cum-
scripção ou no município 
onde se achar : 

1. Exercer as attrilmições con-
J'ol'Ídas ao chofo do policia 
pela lei n. 30 do lG do ,iulho 
do 1802, excepto as dos arts. 
H, ns. 14, 18, lO e 58. 

II. Substituir o cho!'o do policia 
segundo a ordem quo fOr os-
taholecida em rogulamon,to. 

Ill. Propor no chefe do policia 
pessoa idonca para os Jogares 
do uologados, su ]Juologauos 
do policia o supplontos, o 
respectiva exoneração. 

'~ -' 
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27 Crêa o cargo do de- IV. Nomear e domittir livro- Iniciado ria Cama-
legado auxiliar monto seus escrivães e agen- m dos srs. De-
do chefe de po- tes. putados. 
licia e contêm 
outras disposi- V. Nomear carcereiros sob pro-
ções. posta do delegado do muni-

cípio. 

Artigo. Os escrivães o agentes 
exercerão as attribuições con-
feridas pela lei n. 30, citada, 
a empregados do igual deno-
minação. 

XI 

TAIIELLA 

Substitua-se pela seguinte : 

Delegado auxiliar.. 6:000,~000 

Escrivão........... 2:,100$000 

Agente............. 1:200,~000 

Em 6 do agosto, e li•lo e fica 
sobro a mesa para entrar na 
ordem dos traballws um 
otllcio do sr. 1 o secretario da 
Camara, de 5, devolvendo o 
proj e c to com as emendas, 
visto destas so torem sido 
approvadas as dons. 6, 8o 9. 

Em 7, entrando em unica dis-
cussão as emendas ns. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 10 o 11, depois de 
algum debate, são todas ap-
provadas por dous terços e 
devolvidas novamente a Ca-
mara dos srs. Deputados. 

Em }.o do setembro, tendo a 
Camara confirmado a sua de-
cisão, foi o projecto remet-
tido á sancção, sob n. 3,1, 

Snnccionnclo 

LEI N. 175 DE 4 DE SI,Tm!lliW 
DE 1896 
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--- ---------------1 --------------------------
28 Modifica as I ois ns. E111 9 do julho de 1895, e romet- Iniciado nn. Cama-

41 o 77, sobre tido á comrnissão de instru- ra dos srs. De-
in.stru cção pu- cção publica. putados. 
bllca. 

Em 3 do agosto do l89G, é oiTo-
recido e vao a imprimir-se 
para ser submottido á pri-
meira discussão. 

Em 5, ó approvado em pri-
meira discussão e romettido 
à commissão respecci va. 

Em 11, é oiferocido o v ao a irn-
primit'·SO para ser submottido 
a segunda discussão, acom-
panlútdo do seguinte 

l'AltllCER 

A commissão do instt'ucr;ão pu-
blica, tendo em vista o pro-
jocto de loi n. 28, da camara, 
'do armo passado, quo modi1i-
ca as leis ns. 41, do :J do 
agosto do 18!);~, O 77, <lO lU 
de dor,ombr•o do 18D3, já ap-
provado om primeira discus-
são, no intuito tio mollwrar 
algumas do suas disposições 
o completai-o, ó do parecer 
quo s~)<t suhmotti.do à segun-
da com as sogumtos emen-
das: 

I. 

Dopois do :trt. 2. • accrosconte-
so o seguinte ;-alterando-se 
a numeração ordinal dos :mb-
sequontos, o quo ogualmonte 
se fará depois do cada cmcn-
dct v,dditiva. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

--- ---------------~------------------------ --------------
28 Modifica as leis ns. 2. 

41 e 77, sobre 
in stru cção· pu-
blica, Art. 3. • Os inspectores mnbu-

lantes para estas circum-
scripções serão nomeados 
pelo presidente do Estado 
medeanto concurso perante 
a Escola Normal da Capital, 
que versará. sobre l?edagogia, 
me~hodologra, legislação do 
ensino o prova pratica de 
inspocção escolar. 

3. 

Ao art. 3. ·, supprimam-so as 
palavras: de livre nomeaçuo 
do governo. 

4. 

Ao art. 7. • Supprimu-se. 

5. 

Ao art. 12. Substitua-se o al-
garismo 3 por 4 e accrescon-
to-se: 

Paragrapho unico. Os alumnos 
menores do lO annos terrro 
monos uma hora de aula. 

6. 

Ao art. 13. Emlogar de-sem-
pre-diga-se : desde. 

Supprimmn-se as palavras - o 
devendo, etc., até o fim do 
artigo. 

Em vez de-mesmo-diga-se-
de um o outro. 

Accrosconto-so: 

Iniciado na Cama •. 
ra dos srs. Depu 
tados. 
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1895 Julho, 8 
28 l\fotlifica as leis ns. § I.· Estes grupos escolares Iniciado na Cama-

<! I e 77, sobro ficarão sob tt administr:v,rro c ra dos srs. De-
in stru cção rm- fiscalizaçfí.o do um tlircotor putados. 
blica. professor, mediante a gm-

tif1cação constanto da ta-
!Jella junta, ao qual serão 
su}Jortlinados : um porteiro, 
um contínuo, um inspector 
o uma iÚspectora de alumnos. 

§ :z. • A distribuição do ensino, 
rcgimon das aulas o as attri-
buições do director o mais 
empregados serão previstos 
no regulamento o regimento 
interno. 

§ 3. • Fica o govorno anctori-
zado a locar, adquirir, ada-
ptar oU mandar construir 
Jll'Ctlios com as accommoda-
çõcs o condições hygionicas 
para os grupos escolares, quo 
serão installados succossiva-
monto, assim como a forno-
cor-lhos mobilia o material 
do ensino. 

§ 4. • Fica aborto ao governo, 
desde já, para os referidos 
fins, uin credito extraortli-
nario até quantia do reis 
1.000:000$000. 

7. 
Art. l•i. Substitua-se por este 

outro: 
As ferias começarão no dia I 

do dozemhro, ostondendo-so 
até 15 do janeiro seguinte, 
devendo os exames coincidir 
com o começo dollns. 

8. 

Art. 15. Supprima so. 
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28 l\Iodiilca as leis ns. 0. 
41 o 77, sobro 
in stru cçuo pu-
blictt. Ao art. IG, in-fine. Supprima-

so a conjuncção e depois do 
vocalmlo leitw·a, e accres-
contc-se: c trabalhos de agu-
lha para o sexo feminino. 

lO 

Ao art. 17. Em vez do 4. · di-
ga-se 3. ·• Supprima-sc a con-
juncçuo lambem. 

ll 

Additc-sc o seguinte artigo: 

l•'icam sujeitos a processo dis-
ciJ?linar os professores que 
se recusarem a cumprir o 
programma de ensino tle 
sua~ respectivas cadeiras, 
contorme a ortlom a quo per-
tencerem. 

12 

Ao art. 18. Depois de- profes-
sores primarios- accrescen-
te-so : o mais funccionurios 
do que trata a presente lei • 

13 

Ao n.rt. lU. Supprima-se n. pn.-
lavrn- tambom.- Depois do 
-que estes- diga-se- acon-
selhem aos-c, em vez de na, 
tlign.-so a. 

Accrosccnto-sc in-fine: o da 
falüt do cumprimento desta 
obt·igaçrro darão parto ao go-
verno pam os fins do m·tigo ... 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Camu.-
ra dos srs. De 
putados, 
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--------------- --------------------------------------- --------------
1895 Julho, 8 28 Modifica as leis ns. 14 

41 o 77, sobre 
in stru cção pu- Ao art. 20. Seja precedido da 
blica. seguinte · phrase «<mquanto 

não se organizarem os gru-
pos escolares.» 

Depois de- sexo- diga-sol: in-
clusivé na nova capital. 

15 

Ao mesmo artigo - Em voz de 
- 21 desta lei - diga·se se-

guinte. 

Ao art. 21 paragrapho unico -
Substitua-se o final quo diz : 
nuntel'O suJiicionte do ulu-
nmos-polo soguinte:-trinta 
creunças em edado escolar, 
si tt escola fõr urbana, vinte 
o cinco si districtal o vinte 
si rural, .sem rocoborom in-
strucçüo primaria. 

17 

Ao art. 22. Numero-so convo-
niontomonto o artigo alü ci-
tado. 

18 

Ao art. 25. Inclua-se o systema 
metrico no numero das ma-
terias a eargo dos professo-
res provisorios, o supprima-
80- leitura da Constituição 
Federal o do Estado. 

lU 

Ao art. 20. SupprinHHJe. 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Do-
putados. 

• 
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28 Modifica as leis ns. 20 
41 e 77, sobro 
in stru· cção pu-
blica. · Ao art. 27. Em vez de- 3, diga -se : ~~. 

21 

Ao art. 28. Substituam-se as 
palavras - uma commissão 
doutro· os membros do con-
selho superior- pelas se-
guintes- pessoa idonea -c 
accrcscrnte-se no fim :-me-
diante a gratificação de um 
conto do reis paga pela ver-
ba-Instrucção publica. 

22 

Ao paragrapho unico do mos-
mo artigo. Em vez de-189G 
-diga-se : 1897. 

23 

A's tabcllas accrescente-se : 

N. IV 
Dircctores de grupos 

escolares, gratiílc... 1:000$ 

Inspoctoros do alu-
mnos, ortl. o grat... 1:200$ 

Inspoctora, idem, idem l :2008 

PoPtoiro, idem, idem.. 7208 

(Alem. do accrcscimo da lei n. 
üO, do 2:l do junho de 18\.H). 

Ao art. 2G. Supprima-so 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
m dos srs. · De 
putados, 
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28 l'viodifica as leis ns. ;~5 
41 o 77, sobro 
in strucçrto pu-)Jlica. Ao art. 30, n. III- Ern vez tlo 

- do ostutlo - diga-se :-
da cadeira. 

2G 

Ao n. IV do artigo procedonto 
- Supprirna-so : no 2.0 o :~." 
annos. 

27 

Ao n. V do mesmo artigo. -
Em vez do - durante o ;{. · 
o 4. · annos - diga-se :- no 
4. • anno. 

28 

Ao art. 31 - Supprima-sc. 

2ü 

Ao art. a2 - Em Iogar do -
J.n oruom - tliga-so - 3." 
ortlom. 

30 

Ao art. ::l:l o sou paragrapho 
unico- Supprimam-se. 

31 

Ao art. 35- Accroscontc-so «in-
fino » :- si por via do con-
curso houvorom obtido as 
nomeações. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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82 28 l\Iodilica as leis ns. 
•11 o 77, sobro 
in stru cção pu-
lJ!ícu. Ao art. 85. Substitua-se pelo 

seguinte : 

Artigo. A divisão do cadeiras 
tlo curso normal, quando sua 
froquoncia exceda de 50 alu-
mnos à oxcopção da do gy-
mnastica e tlaquellas om quo 
for empregado o modo si-
multanoo do ensino, sorà 
determinada pelo governo, 
precedendo proposta motiva-
dada do respectivo director 
o impectores municipal o 
ambulante, percebendo o 
professor tt gratificação an-
nual do l :500j000. 

33 

Ao capitulo IV, diga-se : Ti-
tulo IV, capitulo unico. 

Ao art. 38. Depois do - oxer-
chlo- diga-se :-com distin-
cção. 

35 

Ao art. 41. SuJlprima·so. 

3G 

Ao art. 43. Em vez do vaca-
bulo linal-« ordem »-diga-
se :-categoria. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na. Cn.ma 
ra dos srs. Do 
putados. 
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--- -------------- ------------------------- ---------------
28 Modifica as leis ns. 37 

41 e 77, sobro in-
strucção publi-
ca. Ao art. 45. Diga-se no fim :-

sem quo, entretanto, llto as-
sistam os direitos do norma-
listas. 

38 

Ao art. 47. Em vez de - um 
funccionario - diga-se : -
quom fôr. 

Em logar de - indicação, di-
ga-se :- proposta. Accros-
cento-se no fim: mediante 
a gratillcação do um conto 
do reis. 

Aos arts. 48, 49 o 50. Suppri-
mam-so. 

40 

Accroscentom-so neste capitu-
lo ou ondo convier os seguiu-
tos artigos aUditivos : 

Artigo. Fica restabolocida a 
disposição do art. üG da lei 
n. ,u, do 3 do agosto do 1892. 

Artigo. E' fixada om 1:5003 a 
gratiflcar;ão dos díroctores 
das escolas normaos. 

Sala das commissõos, 11 do 
agosto de 18üG.-.João N. Ku-
bitsehok.-P. Dl'umond.- C 
Britto. 

PENDB I>B ANDAMENTO 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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1895 Julho, 12 

S, S.-3:3 

31 Abro um credito Em 12 de julho de 1895, é rc- Iniciado na Cama 
de duzentos cou- mcttido á commissão de fi- ra dos srs. De 
tos de réis para nanças. putados. 
construcção do 
estradas de ro- Em 20 de junho de 1896,é o1Te-
dagcm em diver- rocido o vac a imprimir-se 
s os municipios para ser submettido á pri-
do norte do Es- mcira discussão. 
tado. 

Em 30, ó approvado, sem do-
bate, em primeira uiwussão 
o romettido á commissão de 
finanças. 

E1~1 6 do julho, ó oiferocido e 
üca sobre a mesa para ser 
submettido á segunda clis-
cussão. 

Em 8, depois de algumas ob-
servações do sr. Robello 
Horta, ó rejeitauo em segun-
da discussão e vae a archi-
var-se,olliciando-se a respe:-
to i.t Camara dos srs. Depu-
tauos. 

32 Subvoncionaao Ly- « Vide synopso de 1895, pags · Iniciado na Camn.-
cou de Thoophilo 3:~8 o 329 ». ra dos srs De-
Ottoni c a ou- putados ' 
trGs ostabo loci- Em 13 do agosto de 1806, é • 
mon tos do in- approvado em torce ira dis-
strucção. cnssfio o rcmettiuo á com-

missão ue rouacção. 

Em 14 é, o1Tereciua a redacção 
final, a qual, a requerimento 
<lo sr. Noccsio, entra em dis-
cussão o ó ap.provaua sem 
<loba to. 

Em 17, ó romottido à sancção, 
sob n. 70. 

Snnccion:ulo 

LEI N. 104 DB 25 DB AGOSTO 
DB 1890, 
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33 Concedo um auxi- Ent l~l do julho do 1895, ó ro- Iniciado na Cama-

lia do 8:0003 ao mettido á commissuo do H- ru. dos srs. Do-
collo gio uh ora nanças. putad.os. 
]Jonse para con-
c1 usüo do suas obras. I~m :~o de junho do 1800, ó oO'o-

recido o vno a imprimir-se 
pura ser submottido á pri-
moir<t discussrto. 

J~n1 30, õ approvado, som do-
bato, om pdmoira discussão 
o romottido á commissuo de 
Jinanças. 

1~111 G uo julho, õ ofl'erociuo o 
1lca soht•o a mosa para sor 
submotiiuo á sogunua dis-
cussrto. 

Em 8, ontrn om sogunda dis-
cussão por artigos. 

Ao art. 1. o o sr. l\Icllo Franco 
fundamenta o o1l'oroco a se-
guinte 

EMENDA 

Ao art. 1. o Accrcsccn to-so : a 
osso auxilio do 8:000~, cor-
rospondorU. uma parto ofrc-
ctiva no valor do prodio, 
dosuo quo deixo do servir 
pam o tlm a quo ó desti-
nado. 

Sah' das sossõos, 8 (lo julho do 
1800.-l\lollo Franco. 

Apoiada o posta conjuncta-
monto em discussão, õ esta 
enoorrada, sondo rejeitado o 
art. l.", tlcando prejudicada 
a emenda e bom assim o 
a!'t. 2.0 
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B3 Concede um auxi- Vae o projccto tt-archivar-sc Iniciauo na Cama 
lio do 8:000;:3 no oilicianâo-so, nesse sentido; ra dos srs. Depu 
collc gio ulJera- :1 Camara dos srs. Deputa- ta dos. 
henso pura con- dos, 
clusfí.o de suas 
obras. 

:34 Concedo auxilio !~nt J:l de julho tlc 1805, ó ro- Iniciado na Cama 
aos i:nstitutos mcttido à commissüo do H- ra dos srs. Do 
mnnicipaos do nanças. putados. 
Ouro Fino Pou-
so Alto e' !tape-
co rica. :r~m 2G de junho tle 18\lG,ó oJTo-

rccido e vac a imprimir-se 
para ser submettido it pl'i-
meim tliscussrro. 

I~m 30, ó approvado som de-
bate em primeira discussüo 
o romottido á commissão do 
finanças. 

I~m G de julho, ó oJl'crecido c 
1ica. sobre a mesa para ser 
submettido á segunda dis-
cussão. 

I~m 8, ó rqjeitad_o sem debate 
em segunda thscussão o vao 
a archivar-s·e, otllciando-so a 
respeito á Camara dos srs. 
Deputados. 

Iniciado na Cama-
35 Creu uma c a i x a «Vide· synopso de 1005, pug. 330» ra dos srs. De-

eco no mica na putados. 
capital do Es- Em2l de julho tle l80G, conti-
tado. nnaudo, nos termos do art. 

lGO do regimento interno, 
a terceira discussão, o ap-
provado som debato c romot-
titlo it commissão tlc retlac-
ção. 

I~m. 22, ó oíl'c'rocida o vao a 
imprimir-se a rotlacção final. 
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35 Crêa uma c a i x a O sr. Lovindo Lopes roquor quo Iniciado na Cama-

oco no mica n a se consigne na acta tor vo- r a dos srs. De-
capital do Esta- tado contra esto projecto,por putados. 1895 Julho, 12 
do. julgai-o altamente prejudi-

cial aos interesses do Estado. 

Os srs. Rebêllo Horta, Camillo 
de Brito e Joaquim Dutra, 
podem egualmente quo se 
consigne na acta que, pelo 
mesmo motivo, votaram tam-
lJem contra o prqjocto. 

O sr. presiuente declara quo o 
ped1do dos nobres senadores 
será attenuido. 

Em 8 do agosto, depois do al-
gum debato, é approvada a 
reuacção final o devolvido o 
projooto it Camam dos srs. 
Deputados, acompanhado das 
seguintes 

Bli!ENDAS 

I. a 

Ao art. G. • Accresconto-so no 
ílm: «excepto naquoUas om 
quo houver caixas oconomi-
cas crendas polas camaras 
m unicipaos». 

2.a 

Accrosconte-so om Iogar con-
veniente: 

Artigo. Serão do preforoncia 
auxiliadas as caixas quo fo-
rem rumladas por iniciativa 
de particular nas sódes dos 
munici,Pios, pagando o go-
verno .JUros de 5 .f· pelos 
dopositos feitos no Thosouro 
Estadual. 
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35 C roa uma c a i x a I~m 11 de setembro, õ lido e Iniciado na Cama-
eco no mica na fica sobre a mesa para en- ra dos srs. De 
capital do Es- trar na ordom dos trabalhos, putados. 
tado. um oflicio do sr. l. · Secre-

tario da Camara, de 10 de-
volvendo o projecto, visto 
terem sido r~joitadas as 
emendas ao mosmo o:trereci-
das pelo Senado. 

Em 12, são as emendas ap-
provadas por dous terços e 
devolvidas com o projecto á 
Camara dos srs. Deputa.dos. 

Etn lG, tendo a cmnara confir-
mado a Sutt docisuo por dous 
terços, e o pro,iecto remetti-
do i1 sancçrio, sob n. 52. 

Snnccionudo 

LBI N. 210, DE 19 DE SE1'EMDRO 
DE 189() 

3G Aucto1•iza o gover- Em 19 de julho de 1895, entra Iniciado na. Cama-
110 a manuar ftt- em seguúua discussrto, que ó ra dos srs. Do ... 
zer administrati- encerrada, tlcando a votaçrto putados. 
''amente ou por adiada por iiüta de numero concurrencia pu-
blica a dosoh- _ 
strucção do rio «Vide synopso·dc 1895, pug. 332» 
Paracatú. 

Em 2ô de junho do 1895, con-
tinuando, nos termos do art. 
lGO do regimento intemo, 
a segunda discussão, o sr. 
Rocha Lagôa, por parte da 
commissão do obras publicas, 
offoroco o seguinto 
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ASSUJ\IPTO ANDAl\IENTO 

ilG Auetoriza o gover- rm(~UERDIE:>TO 
no a mandar fa-
zer administrati-vamente ou por Requeremos adiamento d:t dis-
concurrencia pu- cussão do projccto solJre a 
blica a desoiJ- navcg:v;ão do rio Paracatú, 
strucção do rio ate quo sejam prestadas pelo 
Paracatú. governo do Estado as se-

guintes informações, ora so-
licitadas : 

(L) Ainda vigor:t o coútracto 
colohrado com a Empresa 
Viação para navegação do 
Paracatú? 

ó) A Empresa apresentou pla-
no o orçamento dos melllo-
ramontos a executar? 

c) Si apr•csentou, om quanto 
monta o orçamento ? 

Sal:t das sessões, 2G de junho 
do 180G. - Rocha Lagôa. -
Ferreira Alvos. 

Em discussão o requerimento, c o mesmo :tpprovado sem 
debato, olllciando-so na lll?S-
ma data ao governo por rn-
tormodio d:t Sccretarht da 
Agricultura. 

~~~~~ ll de julho, c li~lo I!O ox-
podion te o romottulo a eom-
missão do o)Jras publicas o 
seguinte olllcio :- ~ecrotari:t 
da Agricultura, Com;norcio o 
Obras l'ublicas. ouro !'roto, 
4 do julho de Jii()(l. N. J:l:~:
J.a soeção.-Sr. I.· Seeretnrw 
do Senado. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

I 
I 
1 
l 
i 
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3(3 Auetoriza o govor- Venho, om satisfac:to ao oilicio Iniciado na Cama 
no a mandar ilt- que dignastes dirigir-mo em ra dos srs. Depu 
zer administra ti- :2G do mez recontemento 1in- tados. 
vamonte ou por do, ministrar-vos as seguiu- · 
concurrencia pu- · tcs informações sobre os trcs 
hlica a desob- itens formulados em relação 
strucção do rio ã. navegação do rio Paracatú, 
Paracatti. eontraetada com a Empresa; 

Viac;uo do Bmsil : 

Em cumprimento da lei n. GS, t 
üo '27 de julho ln l8U3, o go-
vemo do E8tado celebrou 
com a Empresa Viação uo 
Brasil, em lêl do dezemlH'o, 
do mesmo anno, contracto 
para desobstruc~,\ãO o nave-
gação do rio Paracatú o na-: 
vegaçrro do seus allluentos:; 
-Prata o Escuro, 1lcanuo tlo 
nenhum cil'eito o contracto 
tlo 20 üo.jnnoiro do l8Ul, me-
ueante a subvenção ammt\l 
do ilü:ooo;;;ooo. 

Por osso contracto, olwigou-sea, 
empresa., na clausula 5.a § 4. ·, · 
a uar começo á navegação 
doutro do prazo de um unno 
a contar de 27 de julho d~' l8!.l:l. . 

Exgottando-so esse prazo, a 
cmprcza solicitou o obteve, 
por acto ue 4 uo agosto do 
18\J4, prorogação llOr um· 
ann::J, que terminon a 27 do· 
julho do anno passado, não; 
podendo o govomo, em vista~ 
da clausula ;~1.~~ uo citauo' 
contracto, conceder nova: 
prorogaçuo. 

O contrac.to pode ser rescindi- r, 
uo, umca pena nelle com-\ 
minada no n. IV ua cl:m-t 
sul;t lU.n, visto nilo havei·!·· 
sido concedida nova proro- i 
gação. t 

~ 
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36 Auctoriza o gover- Com os estudos approvados, Iniciado na Cama 

no a mandar fa- por despacho do 21. do ou~u- ra dos srs. D': 
zer adminístrati- bro de 1802, no rcgimcn a!n- putados. 

0 

vamente ou por da do contracto de 20 do .Ja-
concurroncia pu- uciro do 1891, apresentou o 
bli ca a dos ob- respectivo orçamento dos 
strucção do rio melhoramentos a executar 
Paracatú. só no rio Paracatú, mt im-

portancia de 127:2628000. 

Além desses estudos, a ompro-
sa, pelo contracto de 13 de 
dozemhro de 1803, clausula 
(l,n n. I, obrigou-se a apre-
sentar à approvação do go-
verno os pr~joctos comple-
tos o orçamento& dos traba-
lhos do dosohstrucção quo 
houvosso de fazer nos rios 
Prata o Escuro. 

Eis o quo mo occc,·ro infor-
mar· vos. 

Saudo o fraternidade. 

O secretario do Estado, Fran-
cisco Sá. 

Em ll, continuando a segun-
da discussão, o sr. J{oclla 
Lagôa, JlOI' parto da commis-
são de obras publicas, oil'e-
rece o são postas conj uncta-
monto em discuss~io com os 
artigos rosJJectivoB as se-
guintes 

mmNDAS 

Ao art. I.· Substitua-se . . 
Artigo. Fica o governo do Es-

tado, desde já, auctorizado a 
mandar iazor administrati-
vamente ou por hasta pu-
blica a dosobstrucçrro do rio 
Paracatú, podendo despen-
der ntó 500:000$000,o a osta-
bolocor a nnvogar;ão do mos-
mo rio. 

\ 
\ 
I 
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s. s.-3·1 

3G Auctol'iza o gover- § 1. • Para tomnr esta eiTccti- Iniciado na Cama 
no a mandar fa- va, poderá conceder it qual- ra dos srs. Do 
zer administr[tti- quer empresa, que mellwres putados. 
vamente ou por condições o1Tereça, uma sub-
concurrencia pu- vençilo annual não exceden-
bli ca a de sob- te do 50:000$000 por cinco 
strucção do rio annos. 
Paracntú. 

§ 2. • Caso o governo não en-
contre nem uma empresa 
quo se proponha a fazer o 
serviço, poderá adquirir o 
material íluctuante neccssa-
rio o arronual-o, por meio üe 
concurroncia publica, para o 
serviço exclusivo da nave-
gação do rio Ptwacatú. 

Ao art. 2. · Substitua-se : 

Artigo. A' empresa que con-
tracttw o serviço será conce-
dida isenção do impostos es-
taduaes para as embarca-
ções, ollicinas, machinismo 
o estações destinadas ao ser-
viço da navegação. 

Art. 3.0 Supprima-se. 

Art. 4.o Supprima-so. 

Ao art. G. o Substitua-se : 

Artigo. Para execução ua pro-
sente lei, fica o Presidente 
do Estado anctorisado aabrit' 
os nocessarios creditos. 

Sala das sessões, ll do julho 
do 18UG.- R. Lagoa. - Fer-
roü•1t Alves. 

Em seguida, e encerrada suc-
cossivamcnto a discussão dos 
arts. l,o a 7. 0 , assim como 
tlns emendas, 1lcanüo adiada 
tt votação, por fttltlt de nu-
moro. 
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30 Auctoriza o govor- Em 15, procodomlo-so á vota- Iniciado na C·una-
no a JJHUH.lttr l'a- c,:ão, por artigos succc:->sivos, ra dos srs: Do-
zor administrati- ?S ~trts. }.o O :!. 0 1icam pro- }JUtados. 
vamonto ou por .Judteados com a approvac,:ão 
concurroncia pu- <las omontlns substitutivas 
bli ca a dos oiJ- aos mesmos, oll'orccidas pela 
strucçilo tio rio comrnissilo tio obras publi-
Paracatú. cas; o;:; arts. 3." o 4.o são 

I 
supprimitlos com a approva-
c,:ão das emendas supprcssi-
vas oiJ'crccidas pela com-
missão; o art. 5. 0 é approv:t-
do ; o art. li.0 Jica . projudi-
catio com a approvaçilo dtt 
omonda substitutiva ao mes-
mo, o1l'orccida pela commis-
são, o o art. 7,<• ó approvatio, 
indo o pr~jccto, depois de 
adaptado em segunda JHtra 
passar á terceira discussão, 
com todas as em ondas á com-
missão do obras publicas. 

Em 7~2,ô oll'orocido o vao a im 
J>rimir-so para ser suhmetti-
Jo ú terceira discussão, 
acompanhado do seguinte 

A coBilllissiío do obras publicas 
apresenta para ser submct-
tido á terceira diHcnssào o 
projccto n. :JG, da Camara 
dos' srs. DoJnlttulos,jit appro-
vado em ;;oguntla, com as 
ememlns nolln oiJ'crocitlas o 
com u:; seguintes qn0 ora se 
otroroeclll : 

Sub-omouda : 

Ao art. I . • Em voz do - por 
hasta publica -tliga-so :- a 
contractnr. 
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~---~-------~--- ------------
:lG Anctot·iza o govet•- Ao mesmo :u·tigo, § fi·, accres- Iniciado na Cama-

no a mandm· l'n- conte-se « in-fine»-, sendo l'tt elos Sl'S. De-
zct· aclministr a ti- 1hcultaüo no govet·no tot•nar putados. 
vament.o ou prJl' olfeetiva essa sulwcnç::lo pc-
conem•t•encia pu- las viagens quo forem roa-
hlica a dos oh- lisadas antes mesmo de sm· 
strucr;fio do rio dcsolJstruillo o rio Pnmcatu. 
I'nracatú. 

Ao art. G.· do prqjccto, como 
sub-cmetllb substitutiva, ac-
crescont.e-so depois lh pn.-
lavm -lei -quo entrará em 
vigor desde a data de sua 
puhlicar;fio. 

Snl<t das connnissõcs, ;~2 do .i u-
lho do 18\lli.- C. Sena.-For-
rcira Alves. 

l~lll ~!A, cntr:t em tm·ccira dis-
C\lssrro, quo à oncct'l'ada som 
dolmtc, 1lcando a vot:wão 
adiada por falta do nun10i·o. 

l~nl :25, à approvaüo em tct•cei-
ra üiscussi\o o rcmottido à 
commissão do t•cdncr;uo. 

J:.~m :a, 6oírorllcirla o vnc :t im-
lll'imit·-se a t'ctlacc;uo final. 

Ji~•n ::8, :\ vis bt de m·gcneia ro-
qnol'il\n ]lolo st·. .Jonqnim 
llntt·n, onb·a om discnssf\o o 
u appt·ovatl:t som dchaLc a 
l'ücbllc;Ito Jinal, senrlo nes~a 
llH:lsma clata. üovolvirlo o pl'o-
jodo á Camam elos srs. De-
lHILatlo:;;, aeompallll:Hlo dasj 
sc~uintos 

I 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

-------------------------1---------------
3G Auctoriztt o govcr mml'\DAS 

no a maiHhtr fa-
zer administra-
tivamentooupor N. I 
concurronciu pu-
blica a dos o b-strucção do rio Substitua-se o art. I.· do 
Paracatú. jccto pelo seguinte : 

pro-

Arti"'o. Ficao governo do Es-
tado, dosdo já, aut?r~sado .a 
mandar fazer, adnumstrati-
vamente ou por contracto, a 
dosol!strucção do rio Par<.t-
catú o a estabelecer a mtvo-
gaçfio tio mesmo rio, podan-
do <lespondor utó GQO:OOO,:;:OOO 
nossa uosohstrucçrto. 

§ I.· Para tomar cil'octiva a 
navegação, podorit conceder 
à empresa r1ue melhores con-
dições otl'erocer uma sub-
venção annual do 50:000$ 
por cinco annos, sondo fa-
cultado ao governo tornar 
otrectiva essa subvençllo pe-
las viagens quo forem ro<t-
lisarlas antes mo:'lllO do dos-
obstruido o rio Paracatú. 

§ 7!-. • Caso o govot'I!O não on-
oontro nenlnlllm ompl'OSU 
<1no so p1'oponha n J'azor o 
serviço, podorá atlquirir o 
material iluctuanto necos-
sario o arrondal-o, por meio 
do concurroHeia puhlica,pam 
o serviço exclusivo da nave-
gação rlo rio Paracatú. 

N ,, 

substitua-se o art. :~. pelo 
soguinto : 

Iniciado na cama. 
ra dos srs. Depu-
tados. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

:3G Auctoriza o goYer- Artigo. A' empresa quo con- Iniciado na Cama 
no a mandar fa- tJ·actar o serviço da navega- ra dos srs. De 
zor adminlstrati- ção será concedida isenção putados. 
vamente ou por de illlpostos estaduaes para 
concurroncin pu- embarcações, olllcinas, ma-
blica a desob- chinismos e estações desti-
strucção do rio nadas a esse serviço. 
Paracatú. 

N. 3 

Supprima-so o art. 3. · 

N. 4 

Supvrima-se o art. 4. • 

N. 5 

Substitua-se o art. G. · pelo 
seguinte: -

Artigo. P.ara exccuçã~ da pre-
sente l01, quo entrara em vi-
gor desde a data de sua pu-
blicação, fica o Presidente 
do Estudo autol'isado a abrir 
os nccessarios creditas. 

Em fi do agosto, ô o projocto 
assim. emendado remottido 
pela Camara dos srs. Dopu-
tmlos á saucção, sob n. 25. 

Sunccionlulo 

LEI N. lG7 DB H DE AGOSTO 
DB 18\:lf). 
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ASSUMI' TO ANDAMENTO OBSEIWAÇOES 

:11 Isenta de Iogitinw.- i~m W do julho do lflO:),ó olfo· Iniei::ulo na Cnma-
muçTI.o as torra~ rocido ·c v ao :t impJ·inJir-so ra tlos srs. Do-
quo se achat·om para ser submottitlo à Jll'Í- putados 
no domínio par- mcit·a discussito. 
ticular por ti tu lo 
legitimo. 

.Btn ;~o,entra em prímoit'<l. dis-
cussão, <JUO ó oneorracla do-
pois tlo algum debato o atlin-
da n vot:v;ITo, por falta do 
rnuncro. 

I~m ;~I do julho tlo 18DI\, con-
tinuamlo a primeira disens-
suo, doJ>ois tlo al~um debato, 
ó rqjoitatlo o vao a :trclti-
var-so, olliciando-se a respei-
to á Camara dos sr:>. Do-
pútados. 

:lO Concedo licenr;:t a «Vide synopse 
diversos f' u n c- i3iH c :J:l5. » 
ciona.rios do ju:;-
tiça. 

de 1805, pags. Iniciado nu. Cama-
l'<t tlos srs. De-
putados. 

Em :w do agosto do 18DG, con-
tinua. n segunda discussfio 
por artigos conjunctamonto 
<!Olll as omomlas oll'orccidas 
nn. scssilo de lU do julho do 
!WX>. 

Eneor{.ada a tliscussfio, proce-
do-se ;\ votação do ;wt. i." 
JlOI' paJ't,oS, tt l'O<j\IOl'i!YlO!ltO 
elo st' . .Joaquim Dutra. 

l'rocedcudo-so h vottv;i\q soct·c-
. ta <la pl'imoim JHtrtc, são J'C-
eolhidnsl:l cotlula~:~ cóa mos-
ma J'ejoit:vla por 12 voto,; 
eonLra um. 
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ASSUi\IPTO ANDAl\IENTO OBSERVAÇÕES 

:la Concede licença a A segunda parto 6 approvada Iniciado na Cama-
diversos fu n c- por D votos contra 4, sendo ra dos srs. Do-
cionarios do jus- roco1hiuo egual numero de putados. 
tir;a. ced ulas. 

A emenda n. 2 e tambcm ap-
provada por 8 votos contra 
cinco, ficando prejudicadas 
as do us. l o 3, senuo esta 
ú vista do inrormaçõos prc-
sta.uas pelo sr.Sonador Kubi-
tschek, do jit ter fallccido o 
professor Bernardino Josê de 
(~uoirogn. 

O art ~,.o 6 approvado som de-
hH.to. 

Auoptado em segunda para 
passar à terceira discussão, 
v ao o proj e c to, com as emon-
uas, à commissão do requeri-
mentos do partos. 

PBNIJE Im l'ARlWER. 

40 Concedo auxilio Em lU do julho de 1805, 6 
p;a r a a rocon- mettido. {.t conunissão 
strucção do um obras puhlicas. 
prcdio no collo-

re- Iniciado na Cama-
do ra. dos srs. Do-

putatlos. 
gio das irmãs do 
éaridndo em ::\la- J~m 18 do julho do l8!l6,õ on·e-
l'iannn. roeitlo o' vne a. imprimir-se 

· para ser sulmwttido à pt·i-
moira discussão. 

l~m 21, õ apJ>rovntlo som do-
bato om primeira tliscussã.o 
c romcttitlo á commi~suo do 
obras publir.as. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO ODSEH.VAÇOES 

40 Concedo a u x i I i o Em 22, ó o1l'orecido o vao a Iniciado na Cama-
par a a recon· i~npr~mir-so para .ser su!_nnet- ra dos srs. Do-
strucçllO do um ttdo a segunda dtscussao. putados . 
predio no colle-
gio das irmãs do caridade em Ma- Em 24, entra em segunda dis-
rianna. cussão,que ó o{\cerrada sem 

debato e üca a votação adia-
da, por falta de numero. 

Em 2!'>, ó approvado em se-
gunda discussão e Jioa sobre 
a mesa para entrar na or-
dem dos trabalhos, visto não 
ter sofl'rido alterações. 

Ent 28, ó approvado em tor-
coirtt discussão e remottido 
á commissão de redacção. 

I~m 20,0 oJl'orocida o approva-
da a redacção flnal,à vista de 
urgencia requerida pelo sr. 
Joaquim Dutra. 

Em 30, ó romettido á sancção, 
sob n. 73. 

Snnccionuclo 

LEI N. 15,1 m: 5 og AGOSTO Dl' 
!80G. 

•il Crôa escolas n~- Em ID. do .julho d? IHD5, õ re- Iniciado na Cama-
cturnas om di- mottido a comu11ssão do in- ra dos srs. Do-
versas localida- strucção publie<t. putados. 
dos. 

I~m 25 do julho do l80G, ó of-
l'erecido o vao a imprimir-
se para r-;or sulnnotticlo á pri-
meira discussão. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

41 Crô:t escolas no- I~m 28, õ approvado em pri- Iniciado na Cama-
cturnas em di- meira discussão e remettido ra dos srs. De 
versas localida- á commissão de instrucção putados. 
dos. publica. 

I~m G de ago:-;to, é o1ferecido e 
vae a imprimir-se para ser 
submettiuo á segunda dis-
cus~ão. 

I~m 10, entrando em segunda 
discussão, õ o1ferecido o se-
guinte 

Rl~QUERIMENTO 

Roqueiro o adiamento das dis-
cussões dos projectos ns. ·H, 
42. e 45, por 2,1 horas. 

c 

Sala das sessões, lO de agosto 
de 1896-J. N. Kubitschek, 

Apoiado e em discussão, é esta 
encerrada sem ·debate e ap-
provado o requerimento, fi-
c~ndo adiadas as discussões 
dos referidos projectos. 

Em 2 de setembro, entra em 
segunda discussão por arti-
gos succcssi vos. 

i 

Ao art. I.o são oírerecidas o 
postas conjunctamonto em 
discussão as seguintes 
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_____ , __ ------- ------------- --------
805 .Julho, 18 ·1 I Cróa r~scolas no-

cturnas om di-
vor·sas locali(la-
dos. N. I 

Ao art. 1.0 ~ I. ,\cct·osconto-
so {,~ fine: outn egual na 
Fabrica do Tecidos Boribory, 
município tlo Diamantina, o 
convortít!a omnooturna a da 
Fa!Jdca do Toeídos do .\lar-
:wgito, município t!o Saharú. 

Ao mosmo m·t. :::; 1." ,\ccr·os-
conto-so in fine-e outra uo-
cturna. mi:..:ta na Fnlll'ie:t do 
Tceítlos u<t C<'ehooir·a, t!h;tri-
eto llo Sant' 1\nua do S .. João 
,\cima, município do l'arú. 

I 

S!d<t da~ sos.-:iics, :~do soi.mnbro 
do !8\11)-.J. N' 1\u!Jitschock. 
-0. do Bl'ito. 

E nnut do sexo masculino 11:1 
cicla(lo da Coll<~oir;ão o uma 
na Fahdca do Fnu<l irjãO na 
l'on to :-.: ova. 

Sal<t da:> se,;:-a)os, ·J do ;-;otom-
hro do 18\JG.-Co~t<t Sona.-
,\. Mart i us. - Tni:(()ira. tla 
Costa. I 

Eowen·;u\a a'''"""'·;,·;,, i· '1'1"',.1 
I 

vn.tlo o :u·L l."eom a~ euwn-
clas. 

l,\1'! .. , · E' :1.pprovad" ;;<•In tlo-1 
1 !Ja1o. I 

Iniciado na Cama-
l':t dos s1·:::. Depu-
tados. 
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1895 .Julho, 18 41 Crótt escolas no- Atloptado em soguncln. para Iniciado na Cama cturuas Olll di- passa1· á terceira discussrro, ra <los srs. Dopu YOl'Sas localida- vao oprojoeto, com as cmon- tados. dc:s. das, á commissão do instruo-
1;ilo publica. 

Ent :l, é otrorociuo c vac a. im-
primir-sc para ser submt-
ti<lo á torcoira discussão 
<Lcompanhado do seguinte. 

I I PAHECim 

I I I A commissfio do instrucçilo l'u-

I hliea, tendo em vista o pro-
,joeto n. 41, dn Cam:wa, do 
unno passado, croando c;t-I l <loiras noctm•wt,; do instruo-
1;ão primaria, já approvado ; 

I 
em ~egunda, o do paroecr ! 

I quo seja submcttido á tor-! coil'a discussfí.o eom as cmcn-
das approvadas, redigidas i como soguom : I I ' l l Ao art. I.·§~ I. • e ~2.o . . \eer>os-i ! 

I 
cento-se : i I 

l ! 
I 

§ :l.· Ficam ct·oadrw duas l ' o~-I 

I eolas noetunw.s do i nstr>uc-
l I 

I I 
~.~rro rn·inHwia para o sexo mns-I ! 
culino, nnHt lllt eidarlo da i I I Coneoi1,:fío o oHtm na OJiicina j i 

l l 

I do Fnntliçilo, nn, cidtidc lln ( 
I j l'onto Novn. ' ! 

\ ! I 

' I l i i ~ .(.· Fica cgualmcntc ct•cada I :-) I 
umn, escola noctnrn:t mixtn. j i 
na Fnhriea do Toeiilos do Jlc-i 

I 
I 

l'ilwt·y, muniei pio do Dia-
j 

I l mnntinn, o ouh·a na t'acrica l tlo Tocirlos da Cacltooil·a, dis-

I I t1·ieto do SnnL\nna rlo S:\o 
.Jo;io ,\cima, muni<.~ipio r lo I Parú. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

41 Cróa escolas no- § 5. · E' convertid.tt em noctur- Iniciado na Cama-
cturnas em di- na a escola de instrucção ra dos srs. De-
versas Iocalida- primada da Fabrica de To- putados. 
dos. cidos do Marzagão, munici 

pio do Sabará • 

Sala das commissões, 3 do se-
tembro do 18\JG.-J. N. Kubi-
tschock. -C. Brito. - P. 
Drumond. 

I~nt O, entrando em terceira 
discussão, são o1Torccidas, 
apoiadas e postas coujunc-
tamonte em discusstio as 
seguintes 

E:IIENDAS 

N. l 

Ao art. I.·. 

Accroscento-so onde convier : 
tica egualmonte creada na 
cidade de Bocayuva uma es-
cola nocturna do sexo mas-
culino. 

Sala das sessões, O do setem-
bro do 18013. - Carlos Sit. -
Nogueira. 

N. ;~ 

Suh-omonda no§ 4. • do art. I.·. 
Depois de - nocturna - sup-

prima-se - mixta. 

Sala das sessões, 9 tlo sotom-
bro do !8013.- .J. N. Kuhit~-
chok. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

41 Cren, oscolas no- Encerrada a discussão, ó ap- Iniciado na Cama 
cturnas em di- provado o projocto com as ra dos srs. Do 
versas localida- emendas em teÍ'ceira discus- putados. 
des. são, o qual íic<t sobre a mesa 

pam sofTrer uma quarta dis-
cussão na parte referente á, 
emenda que contem materia 
nova. 

Em 10, ó approvado em quar-
ta discussão na parto rero-
rente á, emenda que contem 
matoria nova o remettido á 
commissilo do retlncção. 

Em 11, ó ofTerecitla e appro-
vada a redacção final, sendo 
nossa mesma data uevolvido 
ú Camnra dos srs. Deputa-
dos, acompanhado <las se-
guintes 

EMENDAS 

N. l 

Ao art. l. · accrescento-se: 

§ :3. · Ficam creadas duas es-
colas nocturnas ,do instruc-
ção primaria para o sexo 
masculino, sendo uma na 
cidade da Conceição o outra 
na o1IiciJHt de fundição, na. 
cidade de Ponto Nova. 

N ') . ~ 
Ao mesmo artigo, nccrescen-

te-:-;e : 

\ 
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--------- --- -------------- ------------------------- --------------
8!.l5 .Julho, 18 ·11 CrSu, escolas no- § 4. · Finam ogualmento oroa- Iniciado na Cama-

cturnas em di- das as seguintes carleirns ra dos srs. Depu-
versas localida- HocÜll'Ita:> : ta dos. 
dcs . 

I. Para o sexo masculino na 
cidado Boc:tyunt ; 

II. Pitm o :>exo feminino na 
Fabrica do Teci(los do Ilol'i-
!Jery, município do Diaman-
tina ; 

[[[. Para o soxo fomillillo na 
Fahl'ica (lo Toei(los (l;t C:t-
clwoit•n, distl'icto rlo S:m t' An-
na do S .. Joilo 1\cima, no mu-
nicípio do Parú. 

N. :\ 

Ao nlOSJil() artigo aecro,;ecntc-
:-50: 

§ G. · E' convertida em noc-
tuma a e;-;col:t de instl·nec.~ilo 
)ll'ÍllHU'Ítt ela Faln·iea rio Toei-
dos tlo !II<n·zngüo, nnwir~ivio 
rlo S;l .. lml'Ú. 

:l!~m ].J, ó o pl'ujodo assim 
omon(lado l'onwtticlo pela Ca-
mam elos ;;rs. JJupuf:1dc>s {t 
S<I.I}C~CjilO SO]J Jl, :f:l. 

ILE[ c-i. ]'J~) IJIC ]7 m: ~~E'J'W.JilltO 
Jm !K~Jij, I 

"-I 
\ 
! 

I 

\ 
l 
\ 

~ 

I 
I 
í 

I 
I 

I 
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--------------------------- ----------------
.f:~ Cr6a cutloiras tlo "E na ~~O llo .i ullto do l8D3, e l'ü- Iniciado na Cama-

instnlCção Jll' i- motti.Jo it eommissflo do in- l'a. dos Sl'S. llo 
mari<t em divo1·- stnw;flo Jlllhliea. pntados. 
sas loealidatles. 

~·lm ~::J llojullw do l8DG, ti o!To-
J·ochlo o vao a im]n•imil'-so 
p:tl'n. ~Ol' su lnnottaln ú pl'i-
moil'n llisr~us~ão. 

t•jm :::-;, 6 appt·ovallo om Jll'i-
moil·n cliscus"iTo o l'omuttido 
à eommi~;::fío do instl'Ue<;ão 
pulJliGa. 

?.•lJu G •lo ng·ostn, <) o1l'ol'eeiclu 
e ,·ae a imJn·iJnil'->'·O paJ·;•, ~m· 
snbJ.~lP(ti,Jo a ~egul\lh ilis-

1 
eu~~<\0. 

~~m 10, ontl'ando "lll sognnda 
di~cH:-:são, 6 o!l'm'!!eido o ::;o-
guinto 

l~eqnoil·o o a<lianunli.o 1L1s •lis-
<·ns~ücs dos p1·ojodos n~ .. (] 
:1:~ o -13, )HJl' :~1 llol'as. ' 

Sn ht 1.hs SOSSOI;~, lO 1le agosto 
ilt• lt\!Jii.- .J. :\. Kubitscltok. 

Apoic<lo o om <lis<:ussflo, .. ., osta 
· oncOl'l'a<l:.t ~um c_lr,;lmt o ü np. 
pt·oYnllO o t·oquot•imonto, Ji-
eantlo rHlh1•1rls ns rliseu~sties 
dos l'ül'1Wi•.los 1n·ojodos. 

~·:m l!i c_lu ~\olnmht•o, entl'<t em\ 
sogu nda il i seu ssfto por m·-: 
tigu~. · \ 

.\o :n'i. 1. · silo o!l'nrocidn~,! 
<IJlOÍ<t<h:s e pr)st.:\~ eonjunda-: 
m~<nlo r•m di~cussiio :•~ ~:r).; 
~niut.,.~ 1 

I 



------
1895 .Julho, 19 

'• . : 

.-J 

280 

ASSUl\IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

- ------- ------------- --------
42 Crêa cadeiras de 

instrucção p r i-
maria em diver-
sas localidades. 

miENDAS 

N. I 

Ao art. I.· accrescento: 

Para o soxo masculino : 

Paragrapho. Uma em Gomos 
Vereda, districto de l\Iinas 
Novas. 

Paragrapho. Um:t om Agua 
Solta o Crooulas, <listricto do 
Agua Limpa. 

Paragravlw. Uma em Boa 
Vista, districto da Chapada. 

Paragraplto. Uma om C:tr>i-
vary, districto <l:t Chap:tda. 

Paragrapho. Uma em 1\Iace-
dos, districto da Piedade. 

Paragl'apho. Uma em Lourori-
. · ço, <listricto da Piodado. 

Paragrapho. Uma om Lonr;óes 
(S. Sebastião), município do 
Tremedal (soxo feminino). 

Paragraplw. Uma no bairro 
do Ventura, município do 
Pouso Alegro. 

Sala das sessões, lG do setem-
bro do 18~G.-.J. B. Nogueira. 

Iniciado na Cama-
ra <los srs. De-
putados. 
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42 Crê a cadeiras de N. 2 
instrucção p r i-
ma.ria em diver-
sas localidades. Ao art. l. · § l. · Onde se diz 

- Pindahyba de Perdões, 
diga-se : Lagoa dos Veados. 

Ao § 4. ·do mesmo artigo. De-
pois de <~S. Francisco », di-
ga-se: e outra de egual ca-
togoriu, no tltstricto de S. João 
do l\Iorro Grande. 

Ao § 3. · do mesmo artigo. Ac-
crescente-se : duas escolas, 
urna para o sexo masculino 
e outra para o feminino, no 
bairro do Cuyabà, no perí-
metro entro a ponte da Li-
lJerdade e a estação da linha 
ferroa d'Oóste. 

Accresconto-so um novo para-
grapho: 

No município de S. João Nepo-
muceno, 2 escolas ruraes, 
uma para cada sexo, no ar-
raial do Aracy. 

Colloque-se onde convier: 

Uma escola rural mixta no 
Campo das Flores, districto 
do S. Gonçalo do Amarante, 
município de Ouro Preto. 

Idem. 

Uma escola rural mixta no po-
voado da Venda, do Morro, 
dístricto de S. João do Morro 
Qrande, município de Santa 
Barbara. 

Idem. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Depu-
tados. 
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,12 Cl'ea cadeims do Uma cadeira rural masctilina Iniciado na Cama-
instrucçuo p r i- no povoado de Bom .Jesus da ra dos srs. De-
mari:t orn tlívor- !'oclm Gründe, districto do putados • 
sn~ localidades. S. João da Vigia, mtulicipio 

do Arassually, ílcando a ou 
tm alli existente convertida 
em cadoint do sexo feminino 

Idem, uma mixta na estação do 
Taipas, município do Barba-
cena. · 

Idem. ~o município do Tira-
dentes, uma cadeira rural 
míxta no povoado donomi~ 
nado Elvas. 

Idem. 

Uma no logar denominado ila-
tatal, districto do Nossa Sc-
nlwra da Gloria, município 
de Dhmantina. 

I dom. 

Uma rural mixta, no Iogar do-
nominado Gonçalves, distl'i-
cto do S. João Enngelista, 
município do Poçanha. 

Sala das conunissõos, IG do se-
tembro do IH0G. - .João N. 
Kubitschek. - V. 1\L .i\Iollo 
Franco.-1'. Drumond. 

N. 3 
Ao art. I.· accrcsconte-so : 
Mais uma do sexo feminino no 

arraial dos Lençóes do lUo 
Verde, norte do Minas. 

Sala das sessões, lG do sotom-
hro do IH0G. - Caruillo do 
Britto.- .Joaquim J. Alvares 
dos Santos Silva. - Costa 
Se na. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

•12 Cr0tt cadeiras do N. 4 
im:trueção p r i-
Hmria om diver-
sas localidades. Mais uma no Campo 

mundo, suhm·bio 
Preto. 

do Hay-
tle Ouro 

Saln. das sessões, lG do setem-
bro de 18\JG, - Canüllo do 
Britto.- Joaquim J. Alvares 
dos Santos Silva. - Costa 
Sonn. 

N. 5 

Ao art. l. · Ficam creatlas t1·os 
cadeiras mixtas do instru-
eção primaria, sendo uma 
om Macatibas, outra no po-
voado do Capão, estação 
Vespasiano, o outra no po-
voado denominado Dicas do 
Padt•o l\liguel Eugenio, e to-
das da comarca de Santa 
Luzia do Rio das Velhas. 

Sala das sessões, Ouro Preto, 
lG de sotemhro de 1896. -
Teixeira da Costa. - Costa 
Sona.-Gomes da Silva. 

N. () 

Ao m·t. l: accroscontc-se : 

Pat·agt•npho. No município de 
Queluz, no logar denomina-
do Noss<t Senhora dos l~e
metlios de Jequitibá, na 1're-
guezia de Cattas Altas de 
Not·twga, uma mixta e outra 
tambem mixt<t no logar de-
nominado Farinha. Fina, mu-
nicipio da Conceição. 

I 

l 
·.1 OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. Do 
putados. 



'· ··J ., 

ASSU.MPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

---~--------- ----------------- ---------------------------------------
1895 Julho, 19 

42 Creu cadeiras d_o Ao mesmo artigo, § 37, accros- Iniciado na Cama-
instrucção p n- conto-se :- outra mixta no ra dos srs. Do-
maria em di ver- Jogar denominado H a r r o putados. 
sas localidades. Branco, froguezia do Sumi 

douro. 

Sala das sessões, IG de setem-
bro de 1896.-Costa Sena. 

N. 7 

Ao art. I.· accresconto-so : 

Puragrapho. Uma do sexo fe-
minino em Bollo Horisonto, 
o outra mixta na estação do 
Taipas. 

Sala das sessões, JG do setem-
bro do l8GG.- Costa l:lona.-
l\Iello Franco. - Camillo do 
Britto.-Nogueira.- Toxeira 
da Costa. 

N. 8 

Ao art. I.·, § HJ. Accrescon-
to-so: duas mixtas na esta-
ção do Tripuhy, froguozia de 
Ouro Preto, o outra no Jogar 
denominado Itacolomy, mu-
nicípio da Conceição. 

Sala das Rossõos, 10 do sotom-
)Jro do JB9G.- Costa Scna. 

N. O 

Ao art. I.· accroscontom-so os 
seguintes puragraphos : 

J 

I 
I 
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42 Crea cadeiras de No muuieipio de Ubernba, JlO- Inieiado na Cama 
instrucção p r i- voado denominado Alagôas, ra !.los srs. De 
maria em diver- districto da Conceição tlns putados. 
sas localidades. Alagôas, uma cadeira do sexo 

masculino. E no bairro tlc-
nominaclo- Alto das Mercôs, 
-suburbio ela citlatlc, uma 
tlo sexo feminino. 

No município de llamhuhy, 
duas eadeiras do sexo mas-
culino, sondo - uma no po-
voado denominado-Serra da 
Boa Vista - o outra no da 
Fazonda das Tros Barras. 

No municipio de Pitanguy, trcs 
cadeiras do sexo fominino-
uma no povoatlo tlcnomiua,do 
-Loandr·o-, outra no deno-
minado-Catita- c outra no 
Palmi tal ; o mais uma do 
Hoxo masculino no povoado 
donominatlo Navaos; · 

No município do Bom Suoces-
so, duas. cadeiras do sexo 1 

feminino, uma segunda nal· 
eidndo e outra no Jogar do-
nominado - Mercês d'Agua' 
Limpa-, clistricto de Santia-j 
go, o uma mixüt nn. estaçfio 

1 !.lo Bom Successo, distl•icto I 
da cidade. 

No municipio do Lima Duarte, 
1 povoado denominado -Boa, 

Vista-, uma cadoim do sexo l 
masculino. j 

No mnnioipio tlo Alto Rio Doce,' 
na sede do distl·icto lht Pio-
lindo da Boa Esperança, uma 
segunda cadeira do sexo mns-
culino. 

No municipio do S. Sebastião 
do Paraiso (lut sede), tluas' 
ClHloirus, nmn. do sexo mas-~ 
cnlino o outra. do feminino. 
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42 Crea etHleiras de No município de Itapccet•ica, Iniciado na cama-
irtstrucr,,ão p r i- cst<t~;ã.o de Go.nçalv~:> Ferrei- ra dos srs: D~-
maria em diver- t·a, uma cadcrm nuxta. putauos. 
sas localidades . No município do Carmo da Ba-

gagem, no povoado dcnomi-
narlo - Ccmitcrio, uma ca-
deira do sexo masculino . 

No município de Oliveira, trcs 
eadcims do sexo masculino 
- uma em cad:t um dos po-
voado:> denominado:> - Felix 
dos Santos - Claudio c Ca-
choeira dos Dias. 

No § 22 substitua-se a palavm 
-mixta-polas seguintes-do 
sexo masculino. 

No § a:J suhstituão-so as lHtla-
VI'<lS - em S. Selntstiflo das 
Flores - pelas seguintes :-
na cstar;.ão de S. Francisco, 
E. F. Oeste de l\Iinas. 

Sala das .sessões do Senado, lG 
· de setembro de ISDG.-Gomos 
da Silva. 

O sr. Kubitschol( o1foroco o 
seguinte 

Roqueiro o adiamento da dis-
cussão, ató quo sejam im-
pressas as emetHlas oll'oreci-
t!ns ao projecto n. 4~. 

Sala das ,.;essõcs, lG do setem-
bro do !SDG.- J. N. Kuhits-
cholc 

Encerrada a discussrro, som de-
bato, ú approvado o roquo-
rimcn to, licando, portanto, 
adiada a discussão do projc-
cto. 

l'Imllll DE ANDA:IIENTO 
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'tl Isenta do impostos, l~m 21 do julho do 1895, ó roce- Iniciado na Cama 

pelo prazo de G birlo pela secretaria, ljUO o ra dos srs. Do 
:.tllllOS, ti expor- deixa do aprOS011Ütl' para SOl' putados. 
tar;ão de aguas lirlo no expediente, por não 
minoraes. haver mais tempo do dar-se-

lho o nocossrrio andamento. 

l~m ;~o de junho de lRDG, ó ro-
mettido á commissão do Ji-
nanr:as. 

I~m :2G, e oiTerocido o vao a 
imprimir-se par:t ser suh-
mottido á primeir".t discus-
si\.o. 

Em :30, 6 npprovarlo, som do-
bato, em primoim discussão. 
o romottido à commissão do, 
Hnanças. 

l~m G do julho, e olterecido e. 
1lca sobre a mesa para ser 
suhmottido à segunda dis-
cussão. 

Em 8, entra em segunda dis 
cussão, por artigos, 

Ao art. 1. • o SI'. Robéllo Horta 
fundamenta e oil'eroce a sc-
gui~rto emenda, quo 6 posta 
con.J unctamonto om discus-
são. 

E~mNDA 

Art. l. · Depois do-aguas vir-
tuosas- accresconto-so :-do 
Lamb:try .. , o mais como no. 
prr~joctà. 

Sala lias sessões, H do j nlho llo 
1890.- R. Horta.- .JottljUim • 
Dutra.- Gomos lla Silva. 

Não havendo quem peça a pa-
lavra, encerra-se a discussão 
o liea a votação adiada, por 
falta do numero. 1 
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48 Isenta do impostos, A discussão do art. 2. • ó on- Iniciado na Cama-

pelo prazo de 5 cerrada som debato, flcando, ra dos srs. De-
annos, a expor- do mesmo modo, adiada a putados. 
tação de aguas votação, por fhlta do numero. 
mineraes. 

J~nt 10, ó approvado em se-
gunda discussão com a emen-
da otrorecida pela com missão 
de finanças o ílca sohro a 
mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos, visto ter sollb-
do ligeira alteração, dispen-
sado o intcrsticio,a requeri-
mento do sr. Joaquim Dutra. 

J~nt 11, entra em terceira dis-
cussão, que ó encerrada sem 
debato, ticando a votação 
atliada, por falta. de numero. 

J~m 15, ó approvado com a 
emenda em terceira discus-
são o rcmottido à commissão 
de rcdacção. 

J~m 17, ó oll"erocida a rcdacção 
íinal, a qual fica sobro a 
mestt Jlara entrar na. ordem 
dos trabalhos, dispensada 
para esse íim tt impressão. 

Em 18, o approvada, som de-
bato, a redacção tinal c de-
volvido á Camara dos srs. 
Deputados, acompanhado da 
scguinto 

Ao art. l. · Depois das pala-
vras- Aguas Virtuosas- ac-
cresconto-so: do Lamhary. 

l~m 12 do agosto,é o projecto, 
assim emendado, rcmottido 
pela Camara dos srs. Depu-
tados it sancção, sob n. t7. 

Snnccionnclo 

LEI N. Hlü DE lü AGOSTO Jm 
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26 Isenta do legitima- «Vide synopse de 

ção as terras que 345.» 
1895, pags. Iniciado na Cama-

ra dos srs. De-se acharem por 
ti tu lo legitimo l~m G de agosto de 1896, teu-
no dominio par- !lo n Cama.ra dos srs. Depu-
ticulnr. tntlos rejeitado novamente a 

emenda quo havia sido of- · 
ferecida pelo Senado, !<Uppri 
mindo o paragrapho unico 
do art. l. ·, foi pela mesma 
romotti<lo: à sancção sob n. 
24. 

l~m 14, ó lida uma mensagem 
do sr. dr. Pregidente do Es-
tado, devolvendo a proposi-
ção acompanliada do se-
guinte 

VBTO 

O projecto de lei n. 24 contem, 
ao lado do medidas uteis o 
nocossarias, disposições sub-
stanciaos que co11tí·ariam a 
respoitaveis interesses do 
Estado. 

Daquollas são as que se consi-
gnam em os arts. 3. ·, 4. ·, 
5.· e G.· 

A faculdade, que o primeiro 
dolles concedo no governo, 
do prorogar o prazo para a 
meüição das posses a legiti-
mar, ou das concessões a 
rcvalidar, vem oíforccor um 
amparo ao direito daquelles 
que, tendo-o fundado na an-
tiguidade d:t occupação o na 
cultura, não poderam, por 
q u a I quo r circumstancia, 
aproveitar-se do estreito 
prazo do um anuo fixado na 
lei n. 27 do ~25 de junho do 
18\JG. 

putados. 
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26 senta de legitima- Não menos liberal ó a conces- Iniciado na Cama-
ção as torras quo são, foi ta aos occupétntes tle ra dos srs ' D~
so acharem por posses, tle legitimar extensão putad.os ' 
ti tu lo legitimo superior ú arca rnaxima do ' 
no domínio par- terminada nu legislação vi 
ticular. gente, desde que naquolla so 

abranja todo o te,rreno culti 
vatlo ou nocossarw para pas 
tn.gons. 

Si são estas tluas condições o 
1 fundamento actual da legi-

timação, justo é quo o di-
reito a esta comprohenda 
toda a zona em <!UO ol!as so 
verifiquem. 

· A variabilidade dos preços do 
venda das torras devolutas, 
pormittidlt pelo art. 5. · do 
proJocto, removem o empo-
ço oppo~to á alienação o 
aproveitamento dollas pela 
alta base tlo valor cstalJolo-
cida na lei vigente. 

Finalmente, a concessão gra-
tuita do terrenos aos índios 
do al doamon tos oxtinctos 
obodoco ao intuito do flxal-os 
no solo aonde a catochose os 
attrahiu c do aproveitar para 
a colonisação o elemento in-
digona, mais ou monos civi-
lisado. 

Nem as mesmas regras do jus-
tiça, nom os mesmos princí-
pios liboraos, quo inspiraram 
as disposh;õos citadas, po-
dem servir do base úquollns 
quo se contem nos arts. I.· 
e 2. · do projccto. 

Estas teriam por oll'oito dar 
valor jurídico a titules o fa-
ctos derivados da invasão 
criminosa do torrouo alheio. 
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2G Isenta do legitima- Ante:; ua lei n. GOl, de 18 de Iniciado na Cama-
çilo as terras quo setemhro do 1850, or•t a oc- m uos srs. Do-
S? acharem. _por• cupaçüo o meio lmhituu1 do putaclos. 
tl tu lo logrtrmo ar;quisir;ilo das terras dovo-
r~o llominio par- lutas, equiparadas assim à 
trcular. cousa quo nuo tem dono 

( « r os n ul!i us » ). l\Ias aq uel-
le notavel monumento legis-
lativo veio delinir e firmar 
o direito do Estauo, abolin-
do aquollo costumo, prohi-
bintlo aquella. forma do 
acquisiçfto de tenenos devo-
lutos e tomando dependen-
tes do legitimacuo as posses 
adrtuiridas por occupaçilo 
primaria ou havidas do pri-
meiro occupanto ate à sua 
data. 

A occupa<;uo do taos tonas o 
a alienação dollas, om con-
travenção do disposto na lei, 
tornou-se uma usurpação e 
um crime. 

A posse resultante dessa pro-
cellonoia, ou aq uolln quo, 
obrigada á logitimaçito, se 
alienou som esta, licou desdo 
entrro inquinada de vicio do 
origem, quo a acompanha 
atravez das transf'eroncias 
succossivas. 

Nos actos de trunsforoncia, de 
quo foi olltt ohjeeto, croa-
vum-se direitos e obrigações 
entro particul:tres, sem inter-
venção dos direitos do Estlt-
do, a ctuom a loi declarara 
pertencer te o do mini o das 
terras não possuidas por ti-
tulo legitimo. 

Garantir o domínio íirmado so-
bre posses taos, ou legiti-
mai-as, dosdo quo, anterio· 
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J.8M .runho, 20 ii Isenta do legitima-
ção as torras quo 
se acharem por 
titulo legitimo 
no domínio par-
ticular . 

I 

rcs à lei n. 27! ?e I8~:2 ~' a Iniciado na Cama-
um tempo sacrrtwar du·cJtos ra dos srs. Depu-
e interesses do Estado e lo- tndos. 
galisar intrusões criminosas. 

Pot· outro lado, o interesse 
capital do Estado em rclaçã0 
ás torras devolutas ó faci-
litar a sua alienação o cul-
tura, oil'erecendo ao desen-
volvimento rh colonisação o 
attractivo irresistivel da pe-
quena propriedade. 

Ora, quem conhece a formação 
das posses om nosso paiz 
nfio ignor:t como a occupa-
ção do pequenos tratos do 
torra por exploradores dcs-
njudados se desdobrou em 
multiplos e extensos domí-
nios. 

Retirar tia massa das torras 
publicas todas aquollas que 
se format•am, com infracção 
fla"rantl) da Ioi om vigor, ó 
cor~contrai-as nas mãos dos 
que nenhuma obrigação têm 
do as hahitar o cultivar, pre-
judicando aos numerosos o 
'modestos colonos quo alli 
podem ostaholccor-se, tendo 
para. o resultado do sou tra-
!Jallto o nmpal'O da. loi. 

Pelas ra;-;õos expostas, .esporo 
quo o Congresso Legislativo 
encontrarü nos conselhos de 
sua sabedoria o nas inspira-
ções do sou patriotismo ele-
mentos do convicção para 
i·oconsidorar o pr~jecto do 
lei, à o q uni julguei do meu 
dever negar sancr;ão. 



o ~ z z ~ 
-< A 

--
1894 .Junho, !'.W 

ASSUl\IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

.'20 Isenta de legitima- Palacio da Presidencia do Es- Inieiado na. Cama 
(;ilo as torras quo tado do Micas Goraes, em ra dos srs. Dopu 
so acharem po1· Ouro Preto, 13 de agosto de tados. 
ti tu lo legitimo 1890.-CIIIUSPIM JACQUES DIAS 
no llominio :par- Fowms. 
ticular. 

O sr. Presitlente convoca o 
Congresso para o dia 19 do·. 
corrente, alim de tomar• co-· 
nhocimento da proposição 
não sanccionada, a qual vae-
a imprimir-se com as razões 
do nüo sancçfio, olliciando-: 
se, a respeito, à Cmmtra dos 
srs. Deputados. 

I~m lD, reunitlas as duas Ca- · 
maras, o sr. presidente do-
clara quo convocou o Con-
gresso para o fim do tomar 
conhecimento das razões do 
não sancçüo oppostas pelo 
exm. sr. dr. presidente do 
Estado á proposição do loi 
n. :~4, sobro legislação o posso· 
do torras publicas. 

Na forma do art. 21 do regi-
mento commum, procedo-se 
à oleição da commissão quo 
compor-se-ha do seto mem-
bros, sondo tres senadores e 
quatro deputados, dovendo 
cada codula conte1' os nomes 
do tlous sonadorci:\ o trcs do- : 
puta dos, consitlomntlo-so 
eleitos os sete nomes que. 
reunirem maioria do votos. 

ELmçí\o 

Feita a chamada, são recebidas 
t14 eedulas, num oro corres-· 
pondonte ao srs. sonndoros. 
o deputado:-; presentes no. 
recinto. 
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26 Isenta de legitima- Procedendo-se à apuração, ve- Iniciado na cama-
ção as torras quo ritlca-so terem recebido votos ra dos srs. De-
se acharem por para membros da commissrro putados • 
ti tu lo legitimo mixta quo tom do interpor 
no domínio par- }Jarocer sobro as razões do 
ticular. não sancção oppostas á pro 

posição do lei n. 2<1, os se 
guintos srs.: Senadores -
Rebollo Horta, 25 votos i Ca-
millu de Brito, 20 votos i Cos· 
ta Sona, 15 votos i .Joaquim 
Alvares, 14 votos i Gomos da 
Silva, 4 votos i Levintlo Lo-
pes, Necosio T;wares, Gomes 
Valladão, .Joaquim Dutra c 
Rocha Lagoa, 2 votos cada 
um i Antonio .1\Jartins, No-
gueira c Carlos Sá, um voto 
a cada um i Deputados -
Dclílm .1\Ioroira, 22 votos i 
Augusto Clcmentino, lU vo-
tos i Bcrnardos de Faria, 17 
votos i Rodrigues Chaves, 10 
votos ; Sabino Barroso Ju-
nior, 8 votos i Epaminondas 
ottoni, 7 votos i Eduardo Pi-
mentel. G votos i lgnacio 1\Iur-
ta, 5 votos i Getulio do Car-
valho o Coelho do Moura, 4 
votos a cada um : Duarte da 
Fonseca, .Jorro I'io, Camillo 
Soares Filho o Tavares de 
Mello, il votos a cada um i 
Sovoriáno de Rezende, Men-
des Pimentel o Nunes Coelho, 
2 votos a cada um i Carlindo 
Pinto, Nunes Pinheiro, Ju-
vonal Ponna, Manoel da Sil-
va, ltihoiro de Oliveira, Fran-
cisco Bt•ossanc, Carneiro do 
Rezende, .Juscelino Barbosa, 
Ferreira Tinoco, Pinto de 
Moura e Bueno Brandão, um 
voto a cada um. 

Ficando dous votos projudica-
dos, visto conter uriH1 das 
codulas os nomes do tros se-
nadores o uma outra o nomo 
repetido do sr. senador Joa-

1 quim Alvares. 
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2G Isenta de legitima- O SI'. presidente proclama mem- Iniciado na Cama 
çflo as torras que bros da commissão mixta os ra dos srs. De 
se acharem por srs. senadores Rebello Ilorta, putados. 
ti tu lo legitimo Camillo do Brito o Costa Sena 
no dominio par- e os srs. deputados Delfim 
ticular. Moreira, Augusto Clementino, 

Bernardo de Faria o Rodri-
gues Chaves e convida-a a 
occupar-so do assumpto com-
mettido ao seu estudo. 

Em,2I, o sr. Rebello Horta com-
munica ao sr. presidente, 
para os fins convenientes, 
quo a cormnissão especial in-
cumbida do dar parecer so-
bre o veto opposto pelo oxm. 
sr. de. presidente do Estado 
i proposiçito de lei quo trata 
da legitimação de tonas, ja 
clabor·ou o respectivo par:o-
ccr, o qual foi a imprimir-se 
para ser distribuído pelos 
srs. congressistas. 

O sr. pr·csidcnto, á Yista da 
conununicaçllo quo acaba 
do ser feita, convoca o Con-
gresso para o dia 2,1 do cor-
rente, o manda quo nosto 
sentido se oJlicio á Camara 
dos srs. Deputados. 

Em 2-1, é oiferecido o seguinte 

PAlU~Cmt 

A' commissrto especial foi pre-
sente o pr·ojocto n. :2,1 sobro 
tonas devolutas c as razões 
do não saneção oppostas polo 
presidente do Estado. 
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26 Isenta de Iorritima- Adoptado em suas principaos Iniciado na Cama-
çfio as terras quo disposições - :t va!'iabilidtttlo ra dos srs. Do-
so acharem por dos pro~;os, a nmpliac;uo do putados 
ti tu lo legitimo prazo, a adjudicação do:> lo 
no domínio par- tos nos aborigonos, a Uelimi 
ticular. tação da área aos posseiros, 

o projocto contóm ainda nos 
seus arts. I.· o 2. · medidas 
accossorias actualmento sub-
motticlas à reconsicloração do 
Congresso. 

A legitimação constituo urna 
:womalia nos títulos do do-
mínio ; doflue do umn. razão 
historica que não podo mais 
sor invocada. 

Tendo cessado, em 18:~2, o re-
gimon das sesmarias, Jioamm 
as torras clovolutas à dispo-
sic;i'ío dos intrusos ou possei-
ros, quo a lei do 18tlo setem-
bro de 1850 o respectivo ro 
gulamonto respeitaram do-
terminando o registro do' suas 
posses dentro do corto prazo 
o prohibindo, sob penas so-
varas, novas occupaçõos. 

A loi ultimn n. 27, do 25 do ju-
nho do 18\J:~, pormittin(lo quo 
se procodosso à logitimnc;uo 
somon to tlossas posses lan-
ç:· tias at1i :lO de janeiro do 
183,1, datlt da J>Uhlieação do 
rep:ulamonto, tovo em attlm-
l,!i'iO «OS di roi tos ndllliÍI'Í-
tlos.» 

Nonlimn:t ohtm, 110 longo in-
torvnllo do :l\J annos, podia 
SOCCOl'l'Ol'·SO tla lllOSilla «mtio 
.i uris>>; constituindo Yíol:'tçilo 
da !oi, niío orn, :-:u;;eovtivol <lo 
logi tinmçiío. · 
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2G Iscnt<t do legitima- l~eitorar o l?roccsso c~nucn.l- Iniciado na Cama 

<;ão as torras que nado c lcstvo do patrnnomo rtt dos srs. De 
se acharem pm· do Estado, o retrogradat' ao putados. 
ti tu lo legitimo passado cheio do incot•tozas 
no domínio par- uo domínio e de sot•prozas 
ticula.r. nus alienações, o que produz, 

i 

sem duvida, a desvalorização 
das t.ert•as, mas não é «lega-
lizat· intrusões criminosas.» 

Apesar da lei de 1850 punir os 
quo so apossam de torras, 
não houve, durante la1·go po-
riodo, a opportunidade do ap-
plicar-se <1 disposição penal, 
quo ticou doponclonto da dis-
ct·iminação dos terrenos do-
volntos o particulares, tra-
balho apenas iniciado. 

Naquollo tempo oscrovou-so-
«E' preciso prestar a maior 
uttonção à dout1·ina do m·-
tigo 2. ·, não entondol-a am-
plamente, ou como uma. lo-
gislayão nova para ovitar 
co~Jfhctos nas terras ja pos-
S!-llllas o do propriedade par-
ttculur, mas sim como 
uma. medida quo só podo ter 
appltcação quando, discrimi-
nando o dominio nacional do 
dominio particular, fol' qual-
quer apossar-se, como ate 
agora era permittido, das 
tonas devolutas; ou quando, 
tendo o governo vendido e 
domnrcado (1\lalquor porçflo 
(lollns, 1'ót• qunlquot• pnrticu-
lal' invadir csto tot•t•ono do-
marcado, quo, pela venda 
1'oitn pelo governo, ó j a pro-
prlodw.le partlcultu•. · 

Entfío, com o titulo que dá o 
governo, quiz o legislador 
armar tnm bem o compJ·;vlor 
do meio expedito e prómpto 
do lançar f'orn. o invasor». 
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20 Isenta de legitima- Obstruido o caminho das pos- Iniciado na Cama-
ção as torras quo ses illicitas, não havia mais ra dos srs.' D~
so acharem por por onde penetrar nas oxton- putados. 
ti tu lo legitimo sas regiões do centenas do 
no domínio par- milhões do hectares. 
ticular . 

O Congresso, om somolhanto 
situação, entendeu que não 
attingil'ia o tlm da lei - po-
voamento do solo o cultura, 
som estatuir a preempção. 

No art. 19: 

«Os· occupantos do terras de-
volutas sem titulo legitimo, 
com cultura o morada ha-
bitual, terão direito à compra 
dos mesmos pelo preço mí-
nimo legal, logo quo sejam 
medidas, demarcadas o ex-
postas à venda, nos termos 
da lei n. 27 <lo :!5 do junho 
do 1892 o do presente regu-
lamento, uma voz quo satis-
façam ús seguintes condi-
ções~ 

1. Apresentar o requerimento 
<lo compra ató o <lia l. • do 
novembro <lo anuo om quo 
for annunciada a venda; 

II. Provar quo tom morada ha-
bitwtl o cultura oJToctiva da 
quinta parto, pelo monos, 
dos lotes requeridos, quo não 
poderão exceder do quatro.» 

O regulamento, art. 41, repro-
duzindo esse dispo1'1itivo, foz 
a seguinte limitação, quo do 
vez acaba com o proconisado 
instituto. 

\. 
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20 Isenta do legitima- Paragrapbo unico. As posses, Iniciado na Cama 
ção as terras que porem, quo forem estahele- ra dos srs. Depu 
se acharem por c idas depois de publicada a tados. 
ti tu lo legitimo lei n. 27, citada, e de entrar 
no domínio par- em execução este regula-
ticular. monto, não set•ão respeita-

das, nem estabelecem .prefe-
rencia alguma a favor dos 
occupantes. 

Não h:t como esporar das ven-
das directas ou em hasta pu-
blica a progressão do domí-
nio ; as occupações delimi-
tadas hão de produzir mais. 

A preempção obedece ao typo 
do acquisição · «c o m p r a», 
unico admittido desde 1850; 
circumscrevo-se á pequena 
propriedade o faz cessar de 
vez o abuso das posses illi-
oitas, o quo não consegui-
ram os 30 annos de repres-
sões o do custosas legitima-
ções. 

Alem disso, sondo ütcultativa 
a venda do loto ao occupan-
te, o governo tem meios do 
evitar o abuso frequente na 
Amorica do Norte, onde ella 
õ obrigatoriu. 

«Na California, por oxomplo, 
a despeito tbe - « Homes 
tead and proomption law », 
que prohibem a preempção 
tlo 100 acres por uma só 
pessoa, uma companhia che-
gou a ohtor rocontomonte 
no condado de Humbolt 18 
m i 1 duzentos o quarenta 
acres, fazendo comprar os 
terrenos por mil e quinhen-
tos «homens do palha>> ( jorn. 
dos oconomistos-15 do agos-
to de 18\l5, pags. 1\l\l ). 
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2G Isenta de legitima- Apesar disso! nesse paiz, onde Iniciado na cama-
ção as torras que durante 5(> .annos nada so ra dos srs. Do-
so acharem por obteve om favor do sottlor putauos. 
ti tu lo legitimo ostalJOlocido em torras do 
no domínio par- domínio publico, produziu-se 
ticular. um:t revolução salutar na 

consagraçrro do direito do 
proompç[O. 

«0 occupanto urro devia mais 
sor considerado como « tro-
passor » puni vel pelo crime 
do roubo. 

Era, ao contrario, convidado 
polD governo a ostaholocer-so 
no terreno quo lmvi<t esco-
lhido para ahi fazer o sou 
«homo»- solJ cortas condi-
c;ocs proscriptas quanto ú 
sua posse, aos melhoramen-
tos quo alti fazi<t o ao paga-
monto do preço. 

A política do governo d'ora 
avante tornava-se clant pu.ra 
todos. 

Ello não queria somcnto crear 
uma ronda, mas, facilitar o 
cstnholecimento do «!tomo» 
para o povo.» 

A int.cit;a u.pplicaçrío do art. lU 
satisl'ar. vs intuitos do Con-
gresso na domocratizac;ão do 
:;olo poln~ occupaçõe~ quo 
aln•om à industria o cmni-
nho das torras virgens o ao 
Tltosouro novas fontes de 
rondas ; reduz em muito as 
legitimações o acalHt do voz 
com o neologismo <<posses» 
nos textos legislativos. 
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2G Isenta do legitima- l'ormittida, assim, a compra Iniciado na Cama 
ção as terras quo do lotes a o s occupantos, ra dos srs. De 
se acharem por perde toda a utilidade o art. putatlos. 
ti tu lo legitimo J·, que, alem das razões ex-
no dominio par- postas, contraria princípios, 
cular. facultando a transforencia 

do direitos que o cedente não 
tem : na regulumontação da 
lei em que este projecto for 
convertido, suppriniido o ul-
timo periodo do art. 41 cita-
do, será feita a systematiza-
ção no dominio das terras. 

A commissão submette á sa-
bedoria do ,Congres~o o seu 
parecor, concluindo pela mo-
dilicação do projecto no son-' 
tido dos motivos do veto o 
ofi'orecendo a soguinto emon-
da: , 

Supprimam-se os arts. I.· e 2. ·, 
tondo o prqjecto a seguinte· 
redacção: 

Art. l. • O preço das terras pu-
blicas que tenham do ser 
vondidas sorá fixado pêlo go-
verno, tendo om considera-
ção a qualidade dellus, as 
condições locaes o o preço 
correspondente no municí-
pio. 

Art. :2. • O governo podel'it pro-. 
rogar o prazo fixado nos arts. 
:~:.l e 2·1 da loi n. :a pnm me-
dição do torras porteneontos · 
a posses que tenham de ser• 
legitimadas e tt concessões 
quo tenham tlo set• revali-
dadas, l attendendo às cir-
cnmstancins do cada dis-
tricto do terras e tornando a 
prorogação medida g o r a l . 
para todos os posooiros do 
mesmo districto. 
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;~o Isenta de legitima- Ar~. 3. · Quando a extensão cul- Iniciado na Cama-
ção as torras quo tivnda do uma posso for su- r:t dos srs. Depu-
se acharem por porior a duzentos hectares, tados. 
ti tu lo legitimo sondo torras do cultura, o a 
no domínio par- quatrocentos, sendo campo 
ticular. de cl'iar, comprohonder-so-Jm 

na legitimação toda a área 
cultivada ou nocessaria para 
pastagem, som I h o ützer 
accroscimo algum do terreno 
dovoluto. 

Art. 4. • O governo poderá fa-
zer concessão gratuita do 
terrenos aos índios do aldoa 
mantos quo forem oxtinctos, 
não excedendo de ~!5 hecta-
res o loto concedido a cada 
um. 

Art. 5. · Revogam-se as dispo-
sições em contràl'io. 

Sala das conunissõos, 21 do 
agosto do 18()(\,-Robollo Hor-
ta, presidente.- Camillo do 
Brito, relator. - .Joaquim 
Candido da Costa Sona .. -
Dollim .Moreira. - !'adro Pe-
dro Colostino.-.J o só Bom ar-
dos do Faria.-Augusto Cle-
montino. 

o sr. presidente declara r,uo, 
achando-se impresso o dis-
tribuído o parccol', n:t forma 
da Constituic;ão o do regi-
monto commum, designa o 
dia seguinte pam a swt dis-
cussão. 

O Sl'. Camillo do Brito ( pola 
Ol'dülll) faz VOl' !jllO, pelo 
§ 20, do art. ,'~. · do rogimon-
to commum, poclol' so-ltin na 
pro~onto so:;;são tliseutil' o 
paroeor, visto ja ;~;o ael1:tl' 
osto imJH'o~so o distri!Juiclo. 
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894 Junho, 20 26 Isenta de legitima- O sr. presidente declara que a Iniciado na Cama-

ção as terras que Constituição marca positiva- ra dos srs. De-
se acharem por mente 24 horas de intersticio putados. 
ti tu lo legitimo para entrar em discussão o 
no domínio par- parecer e, por isso, mantem 
ticular. a sua decisão. 

Ent 25, posta em discussão a 
proposição de lei votada. con-
JUnctamonte com o parecer 
da commis~ão espec~al, e 
aquella, sem debate, encer-
rada, sondo este approvado 
quasi unanimemente, pelo 
que o sr. presidente manda 
que se rometta ao exm. sr. 
presidente do Estado, para 
os fins convenientes, a pro-
posição do lei n. 24, sobre 
legitamação do terras publi-
cas, modillcada de accordo 
com os motivos do voto. 

Nessa mesma data ó de novo 
remettida á sancção . . 

Sunccionutlu 

LEI N. 173 DE 4 DE SETEMBRO 
JJB l8Uô 

89<1 Julho, IG 88 Croa uma segunda «Vide synopso de 189,1, pag.ll84.>) Iniciado na Cama-
vara de tliroito ra dos srs. De-
na comarca do Em 7 Je julho de l8U6, con- putados. 
.Juiz tle Fora. tinua, nos termos do art. 160 

do regimento interno, a se-
gunda ~iscussão, por artigos 
SUCCCSS!\' OS. 

O art. Lo, depois de algumas 
observações do sr. Camillo 
de Brito, fazendo ver a inu-
tilidado do projecto, visto jtt 
tor sido convertido em lei 
um outro contendo matoriu 
identica; e rejeitado; ficando 
prejudicados todos os outros. 

Vae o projocto a arc~liva;--se, 
ol!iciando-se a rospetto a Ca-
mara dos srs. Deputados. 

' s. s.-39 
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1893 Julho, 18 23 Auctoriza o gover- ~<Vide synopse de 1895, pag. I niciado na Cama· no a contractar 369» ra dos srs. Depu· com as camaras tados. municipaes a ar-
recadação das Em26 de junho de 1896, 6 offe-rendas do Esta- recido e vae a imprimir-se do. para ser submettido á se-

gunda discussão, acompa·· 
nhado do seguinte 

PAREClnt 

A commissão de íinanças oft'e-
roce para segunda discussão 
a proposição de lei de 1893 
vinda da camara, auctori-
zando o governo a contra-

I ctar com as camaras muni· 
cipaos a arrecadação das rcn-
das ostaduaes ; e ó de pare-
cor, em vista da informação 
prestada pelo ur. Secretario 
das Finanças, que acompanha 
a mesma proposição, que SOJa 
esta rej oi ta da. . 

Sala <las commissõos, 26 do ju-
nho de 1896.-R. Horta.-A . 
.Martins.-J oaquim Dutra.-
Gomos ua Silva. 

Em 2 de julho, é rejeitado, 
sem uebato, em sogunua dis-
cussão o vao a archivar-so, 
olllciando-se a respeito á Ca-
mara uos srs, Deputados. 
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3 Concede favores ú Em 29 do abril de 1803, e ap" Iniciado na Cama 
empresa que se provado em primeira discus- ra dos srs. De 
propuzer a con- são o remettido ú commissão putados. , 
tratar a cons- de finanças. 
trucção do uma 
nova cidade pa-
ra sede do mu- «Vide synopso desse anno, pag. 
nicipio do Peça- 139.» 
nha ou melho-
ramentos da ac-
tual. Em 26 do junho do 1896, e 

offorecido o vao a imprimir-
se para ser submottido á se-
gunda discussão, acompa-
nhado do seguinte 

l'ARECER 

A commissão de finanças, tendo 
examinado detidamente a 
proposição de lei n. 3, do 
1802, da Camara dos Depu-
tados, auctorizand(l o gover-
no a conceder favores e 
isenção .de impostos por lO 
annos, a empresa que con-
tractar com a camara mu-
nicipal do Poçanha a con-
strucção do uma nova cidade 
para sodo do município: 

Considerando~que no imposto 
de importação comprehende-
so o que recebo sobro mer-
cadorias de procodencia ox-
trangeira, da exclusiva com-
petencia da União; 

Considerando, que o imposto 
de transmissão de proprie-
dade por sua voz constitue 
ronda dos municípios ex-vi 
da loi n. 2, addicional á con-
stituição, art. 2. ·, cahondo 
ao Estado unicamente a de-
cretação do imposto ; 
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~ ConooUo favO'OS à Il' <lo P"''"'' quo sqja UaJln;oiuUo na Cama-
ernprestt (1ue se para segunda discussão c ra dos srs. Do-
propuser a con- rejeitado. putados 
tractar a cons-
trucção do urna nova cidade pa- Saht das commissõos, 2G do 
ra sede do mu- junho de l89G.-R. Horta.-
nicipio do Peça- A. 1\Iartins.-Joaquim Dutra. 
nha ou melhora- -Gomes da Silva. 
mon tos do ac-
tual. Em 2 de julho, depois de al-

gumas observações do sr. 
Rebóllo Horta, ó rejeitado 
em segunda discussão o vao 
a archivar-se, oJliciando-so a 
respeito á Camara dos srs. 
Deputados. 

13 Franqueia ao tran- Em lO do maio do 1892, o ro- Iniciado na Cama-
sito publico 'o mottido ás commissõos re- ra dos srs Do-
porto do narrei- unidas de legislação o_Jinan- putados. ' 
rinho, no Rio c; as. 
Grande. 

Em 2G do junho do l8üG, õ oiro-
rocido o approvado, sem do-
bato, o soguinto 

A commissão do finanças, a quo 
foram remottidas para omit-
tir o sou parecer, a propo-
sição do lei do 1892, da ca-
mara, franqueando ao tran-
sito publico o porto do Bar-
roirinlw o a representação 
do conselho districtal do São 
Sebastião d:1 Ponto Nova, no 
sentido do ser mantido o 
neto que doclnrvu franca a 
passagem na ponto do ltio 
das V olhas, não podendo, por 
caroncia do osclarocimontos, 
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desempenhar-se do sou de- Iniciado na Cama· 
ver, requer quo, por inter- ra dos srs. Depu-
medio da mesa, c medcantc tados. 
tl remessa dos ol'iginaes da 
mesmrt proposição c repre-
sentação se solicito do go-
verno os nccessarios escla-
recimentos. 

Sala das commissfies, 2G do ju-
nho do l89G.-R. Horta.-A. 
l\lat•tins.- Joaquim Dntra.-
Gomos d~t Silva. 

!<Jm 8 de inlho, ó lido no ex-
pediente e remcttitlo à com-
missão do 1ina,nças, o seguin-
te o !Ti cio: 

Secretal'ia das flnanças; em 
Ouro Preto, 7 de julho do 
1896. 4.a secção n. 1.-Exm. 
sr. l. · Secretario do Senado. 

Presente o vosso olllcio n. 6, 
do 26 de junho ultimo, em 
qnc, por meu intcrmedio, pe-
dis inrormações ao governo 
sobro a proposição o ropro-
scntação, fram[ueando o por-
to do Uarreirinho e sobre o 
acto quo declarou franca a 
passagem na ponto do Rio 
das \'olhas, no districto do 
S. Sobastirio da Ponto Nova, 
coma1·ea da Bagngcm, venho 
oll'crccor-vos a exposição do 
quo consta na secretariá a 
mou cargo, relrttivamonte ao 
assumpto, supprimindo a de-
Jicicncia do minhas informa-
ções, quanto ao oujocto do 
protesto, propriamente dito, 
com o podido quo, nesta 
data, dirijo à Secretaria da 
Agricultura alim do que vos 
habilito com quaesquor os-
clnrocimontos soLro osso 
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1892 Maio, 17 13 Franqueia ao tran-

sito publico o 
porto do Barrei-
rinho, no Rio 
Grande. 

ponto, devolvendo-vos OR Iniciado na Cama-
docun::tentos quo me envias- ra dos srs. De-
tos, visto não ter corrido putatlos. 
por esta secretaria a quos 
tão <1gitada pelo conselho 
districtal do S. Sebastião da 
Ponto Nova. 

Heforindo-me, pois, ao assum-
pto somente sob o ponto do 
vista Jlscal, tenho a infor-
mar-vos quo o porto do Bar-
roirinho, acerca do qual, di-
versas vozes, tem se preoc-
cupado a attenção dosb se-
cretaria, foi definitivamente 
fechado por inconveniente e 
om benelicio das rondas do 
Estado, por acto do governo 
do Estado do Minas Goraes, 
de ll do novembro do 1889. 

O franqueamento desse porto 
em nada aproveitarà :~os ha-
hitantes o commerciO dos 
municípios do Sacramento, 
Araxá, Patrocínio o Carmo 
do Paranahyba, por so acha-
rem hQjo ~igados om commu-
nicaçiio dtrecta com o Estado 
do s. Paulo pela via-foy•rea 
Mogyana, quo ofl"orece aos 
seus productos facil e seguro 
meio do transporto, som os 
riscos consoquontos da navc-
gaçfi.) sobro o Ri!J Grande, 
em barcas ou canoas, como 
outr'ora; alóm de quo ro-
staurl\l' o porto seria abrir 
uma valvul!t ao escoamento 
das rondas do Estado, como 
se voriilcou, quando o dito 
porto ostovo franco, apesar 
de haver alli a recehodoria 
do Santo Antonio da Rifartia, 
com o inconveniente do Jlcar 
essa população om torritorio 
paulista. 
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13 Franqueia ao tran- O arraial de Santo Antonio da Iniciado na Cama 
sito publico o !Ufania, de pequena popula- ra dos srs. De 
porto do Barrei- ção e sem importancia agri- putados. 
rinho, no Rio cola e commercial, está si-
Grande. tuatlo á margem esquerda do 

·Rio Grande, no Estado de S. 
Paulo. 

Os seus habitantes communi-
cam-se com o Estado tle 1\li-
nas pela estrada do forro 
1\Iogyana, na estação do Ja-
guàra, já em territonio mi-
neiro o com o pequeno per-
curso de 14 ldlometros, mais 
ou menos, sondo essa esta-
ção a primeira que se segue 
á do Santo Antonio da !Ufa-
nia. 

Nestas condi•;ões quasi todo o 
movimento de exportação o 
importação, ontre os dons 
Estados, so faz pelas esta-
ções de Jaguára e do Sacra-
mento, quo fica tt 12 kilome-
tros do distancia do respe-
ctivo município <3 de outros 
que lho seguem. 

A manutenção, pois, alli, do 
uma recebodoria foi medida 
improficua, segundo fiscali-
sação do um empregado quo 
alli esteve om commissão 
desta secrotal'ia, · o qual 
demonstrou evidentemente 
que alem das fraudes o con-
tral;andos commottidos, a 
ronda arrecadada pela roce-
bedoria não supportava si-
quer as despesas relativas á 
sua manutenção com o pe~
soal administrativo, b~trqUOl
ros, aluguel de castt, etc. 
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13 Franqueia ao tran- Dos do quo. a Companhia l\Io- Iniciado na Cama 

sito publico .o gyana fot ?ncarregada. de. co- ra dos srs. De-
porto do Barret- u·ar os nnpostos JillllOll'OS putados. 
rinlw, no !Uo nas estações do Jaguára o 
Grande. outras, até Uherabinha, in-

utilmente seriam mantidas 
duas rocobcdorias, a G kilo-
motros apenas uma da ou-
tra, distancia quo 1nodoia 
entre as duas localidades 
pela estrada conunum, isto 
e, entro Santo Antonio da 
!Ufania o .Jaguúra. 

Doanto destas ponderações não 
posso J eixar do reconhecer 
que mui hem procedeu o 
governo, suppdmindo a dita 
rccebedoria o fechnndo,corno 
consequoncia, o porto do 
Barrcirinho, proximo àquol-
Ia localidade, attondondo-sc 
a r1uo osso porto, lta muitos 
annos, constitui!'a-so não sú 
num ponto do extravios das 
rondas do Estado, mas tam-
bom do continuas desordens, 
fomentadas por caprichos o 
rixas pcssoacs. 

E' este o ltistol'ico resumido 
do quo tom havido sobro a 
questão do quo se trata, o 
si por ventura reviver nova-
monto; como ó possível, pa-
rece-mo quo indispons<wcl so 
tornará a colebra<;üo do um 
accõrdo entro os governos 
do S. Paulo o l\linas, atton-
dendo-so ú importante cir-
cumstancia do sor o Rio 
Ot·ando, naquclla Iocalitlado, 
n divisa dos dom; Estados, 
envolvendo por conseguinte 
interesses reciprocas. 

Saútle o fraternidade. - O Se-
cretario do Estado dos Nc-
gocios das Finanças, FrtAN-
crsco ANTONIO m: SAI.LES. 
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13 Franqueiaao tran- -...:m ll de agosto, ô oil'erecido Iniciado mt Cama-
sito publico q e vae a imprimir-se para ser ra dos srs. De-
porto do Barrei suhmettido ú primeira dis- putados. 
rinho, no Rio cussilo, acompanhado do se-
Grande. guinte 

PARECER 

A commissfío de finanças, á quo 
roi remcttido para o devido 
exame o consoquente pare-
cor o projocto do lei n. 13, 
do iniciativa da camara, no 
:umo do 1892, declarando 
franqueado ao transito pu-
blico o porto do Barroirinho 
no Rio Grande, nos limites 
deste Estado com o do Silo 
Paulo, em cumprimento do 
seu dever o afim do melhor 
poder esclarecer· ao Senado 
do maneira a não restar du-
vida sobro a convenioncia, 
ou não, da medida constan-
te do mesmo projecto, re-
quisitou por intermodio da 
mesa o obteve, do sr. dr. 
Secretario do Estado das Fi-
nanças, as informações quo 
constam do oilioio quo com 
este o~roroco, para ser junto 
ao pr~Jocto, segundo as quaos 
se evidencia : 

a) quo, por acto do governo 
da ex-província, datado de 
11 de novembro do 1889, foi 
aquello porto declarado de-
finitivamente fechado por in-
conveniente o prejudicialis-
simo ás rondas provinciaos; 

h) quo o franquean1ento do 
mesmo porto sohro ser da 
maior inconvcniencia em re-
lação aos interesses do lisco, 
nenhum proveito trará em 
boneticio do commorcio o dos 
habitantes dos municípios do 
Saeramento. Araxá, Patrocí-
nio o Carmo do l':mmnhyha, I por isso quo se acham h~jo 
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1892 Maio, 17 13 Franquoiaao tran-

sito publico o 
porto do Ilarrei-
rinho, no Rio 
Grande • 

ligados em communicação Iniciado na Cama-
dirocta com o Estado de São ra dos srs. Do-
Paulo pela via-forroa Mo- putados. 
gyana, que oil'creco aos pro-
duetos da lavoura o inúus-
trias dos mencionados muni-
cípios facil e seguro meio de 
transporto sem os riscos con-
soquentes da navegação so-
bro o Rio Grande, om barcos 
ou canôas; 

c) quo a real>Ortura do porto 
em taos condições, sem ne-
nhuma vantagem reconheci· 
da para os quatro referidos 
municípios só poderá dar 
em resultado grandes pro-
juizos para o Estado, pela 
facilidade do escoamento por 
osso porto das suas rendas, 
o quo praticamente já foi 
evidenciado quando, em ópo-
ca não remota esteve ollc 
franqueado, porquanto não 
obstante a rigorosa Jlscali-
zac;ão quo o governo procu-
rou exercer estabolocondo 
alli a rocobedoria do Santo 
Antonio da Ril'ttnia, as do 
fraudaçõos o contrabandos 
continuaram do tal arte quo 
as rondas arrecadadas onun 
insu1IIciontos ato mesmo para 
fazer face ás desposas com a 
manutenção dtt recobodoria; 

d) fiualmonto, quo alóm do to-
dos ostos inconvoniontos por 
si assás bastantes par1t com-
pleta justiJicação do acto elo 
govorno quo supprimiu a 
rooobedoria, o como conse-
quoncia, o rranrlnoamonto do 
porto do Barroirinho, Jlcou 
exnlwrantomonto p l' o v n do 
quo ostc porto constituíra-se 
em um vordadoiro ponto do 
continuas desordens, fomon-
tadas por capricho o rixas 
possoaos quo impossível J'ôm 
fazer dosapparocor a do:;poi-
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13 Franqueiaao tran-
sito publico o 
porto de llarrei-
rinho, no Rio 
Grande. 
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to das mais onergicas e ade- Iniciado na Cama 
quadas providencias, o quo m dos srs. Depu 
mais ainda, justitica e torna tauos. 
patente o acerto dn medida 
tomada pelo governo om 1889: 

Pensa a commissão, que em 
vista do tão ponderados e 
completos esclarecimentos 
que procurou syntltetisar no 
presente parecer, ministra-
dos pela 8ecretaria das Fi-
nanças, a rejeição do proje-
cto de quo se trata se impõe 
como uma medida garanti-
dora dos interesses do fisco 
o ate mesmo da ordem pu-
blica. Tal e o sou parecer. 

Sala das commissões, ll de 
agosto de l89G. - Rebêllo 
Hor;ta.-A. 1\lartins.-C. Sona. 
-Gomes da Silva. 

En1 l<J, depois do algumas ob-
servações do sr. Robóllo 
Horta, ó rejeitado om primei-
rtt discussão e vao a archi-
var-se, o1Iiciando-se a respei-
to à Camam dos srs. Depu-
tados. 

O sr. Lovindo Lopes (pela or-
dem), pode quo se consigne 
na acta quo votou a ftwor· 
do pr•qjecto e contra o pare-
cor <la commissão, por en- · 
tender quo as razões no mos-
mo desenvolvidas não justi-
ficam no seu modo do pen-
sar, o attontado quo se com-
mottou contru tt liberdade de 
commorcio, rejeitando-se o 
projocto quo, em boa hom, 
n Camarn dos St'S. Deputados 
havi<t adoptado, reformando 
a portaria do 11 de novembro 
de 1889. 

O sr. prosiucnto declara quo o 
podido do nobre senador será 
attomlido. 
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1 A commts~ã~ de saúdo puhli- Em 23 de jt~n~o, Da con:m.issão do 
ca, ostattstlCa e catochese, a vae a imprnmr- estattst!Ca. 
quem foi presente um o1Ilcio se. 
do juiz de direito e mais au-
toridades da comarc<t de 
Ouro Fino, datado de O de Em 2G, ê appro-
julho do 1805, transmittindo vado, som deba-
uma representação das au- te, e vão os do-
toridades da Jaeutinga, dis- cumentos a ur-
tricto da mesma comarca, e cllivar· se. 
um outro o1Iicio da camara 
municipal, tambem da mes-
ma comarca, datado do lO 
de julho de 1895, trazendo 
ambos os 'o1llcios ao conhe-
cimento do Senado o facto 
attentatorio :1 integridade 
do Estado do Minas de terem 
as autoridades do Espírito 
Santo do Pinhal, Estado de 
S. Paulo, invadiuo o tcrri-
torio mineiro e intimando a 
~iversos cidadãos a pagarem 
Impostos: 

Considerando quo as providen-
cias a tomar são da compo-
tencitt do Presidente do Es-
tado; 

Considerando que ossos olll-
cios datam do O e lO do ju-
lho do anno passado, o con-
siderando que o Presidente 
do Estado já tomou as pro-
videncias quo o caso exige ; 

E' do parecer quo s~jam ar-
chivados os otlicios o mais 

\locumontos. 

Sala das sessões, 28 de junho 
do 180G. - Nocosio Tavares, 
relator.- Pedro Drumond. 
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l8'JG Junho, 26 2 A commissílo do camaras mu-

nicipaos, á quo foi presente 
uma roprcsontaçrro da ca-
mura municipal do Tm•vo, 
assignada pelo cidadão .Tose 
Bonifacio do Azevedo, como 
sou presidente o agen to ex o-
cutivo: 

Considerando quo as eloi-
ções municipaos foram foi-
tas regular o logalmonto em 
7 do setembro do 18\H, cuja 
apuração devia ter logar o'm 
7 do outubro seguinte ; 

Considerando que nosso dia, 
reunida a mesa, o dt·. juiz 
do direito retirando-se mar-
cou o dia 14 do outubro para 
reunião da junta apuradora 
não havendo loi quo o au~ 
torisasse a fazer ossa trans-
feroncia ; 

Considerando quo seis dos 
~nombros quo constituíam a 
.Junta apuradora om 7 do ou-
tubro continuaram seus tra-
b~lhos, f!z.,ram a apuração 
diplomando os vereadores ; 

Considerando quo ossos diplo-
I~ados so reuniram om ~os-
sao ordinaria no dia G do 
novembro para voritlcação 
do seus podores ; 

Considerando quo os cinco vo-
roadoros quo 80 soparaJ·am 
fo_:·mando uma outra cam·u•·t' 
nao o deveriam ter f~it~' 
uma vez quo .O Hr:oram poi: 
estarem em mmona, dovon-
do antes ter-se conl'orm·ttlo 
com o vencido pela maio~·ia; 

ANDAMENTO 

!~m ~W t~o jt~nlto, 
vao a m1prnnir-
80. 

ll:~m l. 0 do julho 
depois do 'Iong~ 
debate, ô appro-
vado cAto paro-
cor. 

.. 

=-

OBSER V AÇÕES 

Da comm issão tio 
s muni-camar:L 

cipaos. 

I 
I 
l 

\ 
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2 Considerando quo a maioria da 
camara funcciona regular-
monto ha mais de anno, ten-
do já expirado o pmzo para 
ser subrnottida a represen-
tação à deliberação do Con-
gresso, uma voz quo foi a pro-
sentada na sessão transacta; 
a commissão ó do parecer 
quo ucha-so approvada a do-
liberação tomada pola maio-
ria dos vereadoras « ex-vi » 
do art. 75 n. 7 da constitui-
ção. 

Sal:\ das sessões, 26 do junho 
do 18\Jli. -Pedro Drumond. 
-Gomos da Silva.-Camillo 
do Britto. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Da commissuo de 
carnuras muni 
cipaes. 

3 A commissão do camaras mu- Eu• 26 do junho, Da connnissão do 
nicipaes,á quo foi }lresente a vae a imprimir- camaras ·muni-
reclamação assignada pelo so. cipaes. 
presidente o agente execu-
tivo municipal do Bomfim, 
dr. Francisco Alvos l\Ioreira Em J.o do julho, 
da Rocha, contra a coexis- entrando om dis-
tancia do uma, outra camara cussrro, ê otfero-
no mesmo município. cido o seguinte 

A junta apuradora, da eleição 
quo tevo Jogar a 7 do setem-
bro do 1804, reunida a 8 de REQUERIME~To 
outubro seguinte, resolveu 
tomar em separado os votos 
uos uistrictos do S. Gonçalo Pela commissão uo 
ua Ponte e Boa l\lorto, o ox- cnmaras muni-
pediu diplomas aos candida- cipaes, roquor-so 
tos eleitos sem o computo o adiamento da 
desses votos. discussão do pa-

Alguns cidadãos protestaram 
contra semilhanto resolução 
o na verificação de poderes, 
quo tovo Jogar em sessão 
proparatoria do 7 de novem-
bro não tendo sido attondidu 
a p~·otonção da minoria no 

recer· n. :l, allm 
de entrar na or-
dem dos traLa-
lhos conjuncta-
mente com ou-
tros pareceres 
sobro assumpto 
identico. 
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a sentido de alteray-sc a arn~- Sala qas sessões, I o Da commissão do 
ração feita pela JUnta, a m1- do .Julho do 18\Jü. camaras muni-
noria retirou-se e organisou - P. Drumond. cipaes. 
outra camara. -Gomes da Sil-va. -C. Britto. 

A reclamação foi apresentada 
• ao Senado na sessão do 1895 

o como nenhuma delibera- Não havendo quem 

1896 Jullto, 27 

ção foi tomada annullando peça a palavra, 
ou não a deliberação da ca- encerra-se a dis-
mara, parece á cornmissão cussão e é ap-
que acha-se approvada em provado o ro-
virtude do art. 75 n. 7 da quorímento, ti-
Constituição : submettídos cando, por isso, 
estes actos ao conhecimento adiada a discus-
do Congresso, devo este om são do parecer. 
sua primeira reunião pro-
nunciar-se annullundo ou 
não. 

O silencio importa approvação. 

Sala das commissõcs, 22 do ju-
nho de 1806. - Camillo do 
Britto.- P. Drumond.- Go-
mos da Silva. 

<l,A' cormmssão do constitníc;ão J>}m 27 de junho, Da commissão do 
o poderes foi prcsonto o olli- vao a imprimir- constituição 
cio de 25 dosto moz, em quo so para entrar poderes. 

o 

o sr. senador Frederico Au- na ordem dos 
gusto Alvares da Silva, par- trabalhos. 
ticipando inconnnodos do 
saude, pode licençtt para não comparecer á actual En1 1." do jul!Jo, 
sessão legislativa. A com- ó approvado, do-
missão é do parecer que seja pois do algum 
,doforitlo o podido, sentindo doiJato, ollician-
a ausoncia do tão distincto do-so na mosmn 
collega por motivo do mo- data ao sr. f;O-
Iostia. nador Frodorico 

Sala das sessões, 27 de junho 
do 18Dü. -Camillo do lll'ito. 
- Lovindo Lopes.- V • .M. 
Mello Franco. 

Augusto. 
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1896 Junho, 30 

1896 Julho, 1 

5 A cornmissão U.o finanças, con- Em 30 de junho, Da commissão do 
siderantlo que o orçamento á vista ue ur- finanças. 
vigento está dotado da ne- gencia requeri-
cessaria verba para paga- da pelo sr., se-
monto da subvenção do cinco nador Rebêllo 
contos de róis, concedida Horta, entra em 
ao Gymnasio Baependiano, discussão e óap-
como so vó do art. 2. · § I.· provado,sem de-
n. 17 letra C da lei n. 147 bate, indo o ro-
do 23 do junho de 1805 i ó querimento, a 
do parecer que seja archiva- que so rorere o 
do o roquerimento do anuo parecer, a ar-
pnssado, enr que o bacharel cllivar-se. 
Aloxandro Martiniano Ritzin-
ger, propriotario o diroctor 
do mesmo Gyrnnasio, pode 
vorba para aquolle fim. 

Sala das commissões, 30 de 
junho do 1896.-R. Horta.-
Joaquim Dutra. - Gomos da 
Silva. 

13 As commissoos do 1ogis1aç!"io e Ent J.o do julho ó Das commissõos 
finanças requerem quo se approvado som reunidas de le-
remetta á commissão mixta dobate e ~emct- gislação e finan-
rcc~ntemento in~umbida u~ tida a 'rcpreson- ças. 
revisão do regimento de tação á commis-
custas decretado por lo i n. são mixta. 
105, do 24 de julho do 1804, 
o aprosontação do projecto 
que o modit!quo; a ropre 
~;ontação dos juizes do direi 
to o sutstituto o promotor 
do justiça da comarca do 
l\Iar do Ilospanha, na qual 
lembram a convouioncia do 
abonarem-se a os juizes o 
promotor rlo justiça as cus 
tas que voncerom pelos actos 
quo praticarem no oxorcicio 
do sous cargos e não somen-
te a porcentagem fixada em 
projocto pcndonto da deli-
horaçflo ria Camara dos srs 
Deputados, bom como a mo-
rliticaçflo lias disposiçoos l'O-
for·on tes á conducçflo. 
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6 O projecto n. quo so roforo a 
representação foi, om sessão 
do anno passado, rejeitado, 
mas pendo do deliborac;ão da 
Camara dos srs Deputados o 
do n. 157, do 25 do moz pro-
ximo findo, sobre o mesmo 
assumpto ; a referida repro-
sontação não está, portanto, 
prejudicada, cabendo à reto-
rida commissão tomal·a na 
consideração que morocor. 

Sala das commissõos, 1. • do 
julho do 1895.-Lovindo Fer-
reira Lopos.-Joaquim Dutra 
-Rebõllo Horta.-Gomos da 
Silva. 

ANuAi\IENTO 

; 

OBSEH.V.AÇOES 

Das commissõos 
reunidas do le-
gislação o tinau. 
ças. 

I I 

~ 
7 A' com missão do. co-nstituição Em 2 do julho, ó Da commissão de 

o poderes foram prosontcs as approvado sem constituição o 
authonticas da cloição pro- debate o são pro- potleros. 
cedida a 24 de maio para o clamados sena.-
proonchimcnto das tluas vn- dores do Estado 
gas abortas no Sonudo, uma do Minas. Goraos 
pola renuncia do SI'. Josó dr .. Joaquim Josó 
Podro Xavior da Veiga o ou- A.lvaros dos San-
trn. polo fallocimonto do tlr. tos Silva o Ma-
Carlos Forroira Alvos. nocl Teixeira da 

Costa. 

Foi ta a apuração das actas das 
juntas apuradoras nus sódos 
das comarcas da Viçosa, 
Pouso Alto, Patos, Montes 
Claros, Turvo, :Mon' o-Alegro, 
Prados, Caldas, Uboraba, Sa-
linas, Ouro Fino, Porto Novo, 
Marianna, Pyranga, Pitan-
guy, Loopoldina, S .. João d'El-
Roy, Sotto Lagoas, Santa Lu-
zia do Rio das Velhas, S. João 
Nopomucono, Mar do Hospa-
nha, Jtajubá, Rio Novo, Mon· 
to Santo, Alfonas, Formiga, 
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7 Uborabinlut, Cambuhy,lnlum-
ma, Oliveirt\, S. Joi\o Baptis-
tu,, Minas Novas, l'aracn.tú, 
Quoluz, Pará, S. Gonçalo do 
Sapucahy, Caethó, Tres Pon-
tas, Bocayuva, Bom Successo, I 
e as authcntieas apresenta-
das das com:.reas dtL Chris-
tina, Peçanha, Bamhuhy, Ja-
gnary, Além Parahyba, La-
vras, Rio Preto, llaopondy, 
Conceição, Itapoccriea, S 
Jose do Paraíso, Abro Campo, 
Pomba, s: Scbnstião do Pa-
raíso, Alto lUo Doeo, Theo-
philo Ottoni, Ouro Preto, 
Ayurnoca, S. Domingos do 
Prata, Juiz do Fóra, Campo 
Bollo, J <tCHhy, Abaethó, C:t-
tagnazes, M~tchado, Fructal, 
~anta l}.ita do Sapucahy, Bom-
um, Serro, Palmas, A r a-
guary, Itabira, Ferros Mu-
riahó, Curvcllo, Arasduahy 
Rio Pardo, Rio Verde, Pai~ 
myra, ao todo 81, faltando 
apenas 3,1, foram votauos o 
(Barão de S. Geraldo) .Joa-
quim Jose Alvares dos San-
tos Silva, 19.92\l votos· Ma-
noel Teixeii·a da C o' s ta 
H> .1:39; diversos, 58G. ' 

As autltentieas e actas dasjun-
tas apuradoras qu\l faltam 
não podem alterar esse ro-
sHlta<lo, sendo para notar-se 
quo o nome dos dous candi-
datos foram quasi os unieos 
sull.'mgados. 

Na ultima eloi~~rro de 7 do se-
tembro ([o l8!H, aliás muito 
disputada o concorrida om 
todos os districtos, lt apura-
ção dou a um dos eandidatos 
eleitos :l2.GS5; votos, si a si-
tultçflo fosso idontiea, si hou-
vessem outros candidatos, a 
dill'orcnça do 1 :~.5'1G votos 
não alteraria o resultado. 

ANDAIIIENTO OBSERVAÇÕES 

Da commiss.'ío de 
constituição o 
poderes. 
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7 A commissão, por estas consi-

derações é do parecer quo 
sejam reconhecidos o procla-
mados senadores do Estado 
do Minas Goraos os cidadãos 
Joaquim José Alvares dos 
Santos Silva e Manoel Tei-
xeira da Costa . 

Sala das commissões, 1.0 de 
julho de 1896.-Camillo do 
Britto. - V. M. do Mello 
Franco. 

OBSERVAÇÕES 

Da commi~são tlo 
constituição o 
polloros. 

8 A commissão de requorimon- Em G do julho, á Da commissão do 
tos do partos, á quo foran1 vista do urgon- requerimentos do 
presentes os requerimentos c ia requerida partos. 
dos cidadãos Aurelio do Fi- pelo sr. Rocha 
guoiredo e Honorio Estovos, L:J.goa, ontr;: om 
aqucllo pedindo um auxilio discussão o c ap-
do cincoonta contos para a provado sem do-
execução de um quadro com- lntto o parecer, 
memorativo da promulgação indo os requori-
da Constituição Mineira, e montos a arclli-
osto propondo-se a reprodu- var-se. 
%ir dous retratos, a olco, do 
exm. sr. marechal Floriano 
Peixoto, eguaos ao quo está 
collocado no salão do honra 
do Palacio do Governo, sondo 
um para sm' collocado na 
sala das sessões da Camara 
dos srs. Doputados o outro 
na das do Senado, ó do pa-
recer o requer que sejam in-
deferidos, archivando-so os 
requerimentos. 

SoJa. das commissõos, G <lo ju-
lho do 18UG.-rt. Lagóa.-For-
roira Alvos. 

I 
I 
l 
l 
j 

\ 
.l 

' l 
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9 A commissão do requorimontos Em 17, e appro- Da mesma com-
de partes, á quo foram pro- vauo sem debato missão. 
sentes os requerimentos do e vão os requeri-
continuo da Escola do Phar- mentos a archi-
macia, do porteiro, continuo var-se. 
o servente do Archivo Publi-
co Mineiro, pedindo augnien-
to de Yoneimontos; 

Considerando quo o congres-
so já attendeu á reclamação 
dos su pplicantos, elevando 
provisoriamente os seus ven-
cimentos a mais 20 °/o, con-
formo so Vll rla loi n. 90, do 
2:3 du junho do 1894, ó_ do pa-
recer o requor que seJam ar-
chivados os referidos l'equo-
rimontos. 

Sala das commissõos, 17 do ju-
lho do 1800.-R. Lagôa.-For-
roira Alvos.- J. C. C. Se na. 

10 O cidadão Polycarpo do Sonrt l~•n. 14 do arrosto Da commissão do 
Noronha, inspector munici- ó approva~lo ~ instrucção pu-
pai do Poçanha, representou vao a roproson blica. 
ao Senado, em otllcio do I 9 tação a archi-
de julho JH'oxi~no findo, a vur-se. 
respeito da nocossidado do 
ser transrorida a segunda ca-
deira do instrucção primaria 
da mesma cidade para :t do 
S. Miguel do Guanhãos ou 
outra qualquer onde olla 
seja precisa, com o funda-
mento do quo a alludirla os-
cola não tem prostudo os sol'-
viços que oram do se espol'ar 
tln compotoncia do quem a 
re"o o attrihuo o facto á oxis-
to~cia na cidade, do escolas 
om numero superior ás no-
cossidados da população es-
colar o à repugnancia dos 
paos á co-oxistoucia do am-
bos os sexos na escola em 
questão. 



o --G z E-< 
Y. -< -< ~ 

891.l Agosto, 1,! 
·, 

I 
I 

cn o ::::: 
~ ASSUl\IPTO ..... 

OBSERVAÇOES ANJ,.\\IENTO 

"" ,;::> 
~ 

--- -------------------------- ----------·----- ----------------

10 Da informação junta, solicitada 
da Sccretarift do Intcriot·, so 
veri!ica quo a matricula na 
segunda escola mixta, a ear·go 
dlt profossol'a d. .l\!arin .Ja~ 
cintha Baracho, montou a '12 1 

alumnos no primeiro trimos-~ 
tre do anno, baixando a -11 
no segundo, sondo a froquen-
cia do 1,1 no primeiro o do 
30 no sogundo trimostro. 

Vê-se, pois, quo tal ropugnnn-
cia não existo da .pnrto dos 
paos do família, pois so exis-
tisse a matricula o froquon-
cia não attingiriam ao nu-
moro comprovado. 

' Nem ao monos ó o caso do 
suspensão doonsiuo, porquo, 
courormo o disposto no art. 
7ü da loi n. 41, devo ser sus-
penso o ensino nas oseolas 
cuja froquoneia, durante um 
semestre, não preencha o 
numero legal, quo ó do 25 
alumnos para, as escolas ur-
bunas. 

Ora, a sogundn escola mixta 
om questão não osta nosto 
caso. 

Alem disso: 

A transforoncia do osculas pri-
marias do. um logar para ou-
tro, som acquiosconcia do 
rospoctivo professor, ó oíl'on-
siva do disposto no art. ü7 
da eitndn !oi, segundo o qual e umn das vantagens do quo 
gozam os profossorcs cffocti-
vos não podcrom ser remo-
vidos sinão a requerimento 
sou o é corto que a tJ'aHsl'o-
roncia do cadeira provi(la 
equivaleria á remoção do re-
spectivo professor eontra a 
sua vontade. 

Da comm iss;io do 
iustruq;ão pu-
blica. 
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1896 A~wsto, H1 1,1 Por; estas razões, 6 do parecer 
a commi:-;;;flo que nilo devo 
SOl' attenüida a r•oprosonta-
\;flo alludida o l'OI!Uer• soj1t 
archivada. 

Da COlllllllRSao do 
instrucr;ão pu-
blica. 

1896 Agosto, IS 

Sala das commissõos, 1,1 do 
<'gosto do H:l\J/3.- .J. N. Kuhi-
tschok.- P. Drnmond. 

li A' comrnrssao do instrucção EIU 18 do agosto, Da commissão do 
publica foram presentes as 6 approvado o instrucçfio pu-
seguintes roprosentaçoos o vão as l'OJ>rosen- blica. 
roquorimontos: taçõos a archi-

var-so. 
Primeira. Do cidadão Pedro 

Antonio dtt Fonsoca o mais 
27 habitantes da povoaÇão 
do Uom Jesus dn. PodraGran-
do, districto do S. João da 
Vigia, município de Aras-
suahy, datada do 9 do julho 
do l8U5, acompanhada de 
uma relação do 25 nm:,os do 
cbéfos do familia, quo tem a 
sou cargo 59 crianças om 
odado oscolnr, pedindo a 
croação de uma cadeira de 
instrucção primaria rural na 
rof01·id,l povoa<,:ão. 

Sogunda. Poti<,:ão do Antonio 
Lourenço Pod1·osa o outros 
lllül'<Hloi·os do Campo da:> 
Flores, districto do S. Gon-
<,:alo do Amaranto, municipio 
do Ouro Pr<lto, datada do 24 de 
abril de tmJ.'5, insti·uida com 
dous áttestados, pedindo a 
CI'ea<,:fio de uma oscola pi·i-
lllttria rural no mesmo po-
voado. 



336 

ASSUl\IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

----·------------ --------------
896 Agof>to, 18 11 Terceira. Roprosontação do di-

versos habitantes do logar 
denominado Venda do Mor-
ro, do districto do S. João 
do .Morro Grande, município 
de Santa Barbara, pedindo a 
croação do uma escola pri-
maria rni](ta naquello povoa-
do, onde atllrmam existir 3\J 
crianças em edade escolar. 
Data da representação, 8 de 
JUlho do 1895. 

Quarta. Idom do moradoros da 
povoação denominada Rua 
Nova do Santo Antonio, ar-
rabaldo do districto do São 
João do Morro Grande, mu-
nicípio do Santa Barllara, 
pedindo a croação de uma 
oséola primaria mixta na 
mosrna localidade, que sorá 
frequontada por· 55 crianças 
om edado escolar, a cargo 
dos signatarios da referida 
representação, datada do lU 
do abril de 1805. 

Quinta Representação do ci-
dadão Joaquim Nogueira !ta-
giba, inspector municipal es-
colar do S . .Toão Nepomucono, 
do 7 do julho do corrente 
anno, pedindo a crear;ilo dõ 
duas escolas primarias uo 
arraial de Aracy. 

Sexta. Um otllcio da camara 
municipal do Tiradentes, do 
22 de junho do corrente 
anuo, pedindo a creação 
de uma escola primaria no 

povoado do Elvas,no mesmo 
município. 

Setima. Representação dos mo-
radores do povoado da Ta-
pera, muuieipio o districto 
da cidade do Paracatú, pe-
dindo a croação do uma ca-
deira primaria no mc:;mo 
logar. 

Da commissão do 
instrucção pu-
blica. 
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ll A com missão do instrucção pu-

blica, tendo tomado em con-
s!dcração o ol{jecto das refe-
l'Jdas I'cpresentuções e re-
querimentos, por meio do 
emendas quo vao oiTorecer a 
um dos 1•rojoctos vindos da 
camara, creando cadeiras, e 
de parecor o roqugr sejam 
archivados ossos papois. 

Sala das commissões; 18 de 
agosto do 1896 - João N. 
Kubitschek. - Camillo do 
Dritto.- P. Drumond. 

ANDAMENTO 0BSERVAÇÕES 

Da commissão do 
instrucção pu 
blica. 

1896 Agosto, 18 12 o cillal!fio Antõnio Dolcillio do Em 18 do agosto, Da commisstio do 
Amaral, inspector escolar ó approval!o o instrucção pu-
ambulante lia 5."' circumscri- vai a archivar- blica. 
pção, em data do 13 de ju- so a reproscnta-
lho llo anuo passado, repre- ção. 
sentou ao senado sobre a 
nccessidado de algumas mo-
dificações no prqjecto apre-
sentado na Camara dos srs. 
Deputados, no sentido de 
alterar as leis , do instrucção 
puhlic<t vigentes, projocto 
quo depois foi substituído 
por outro quo} sondo alli 
approvado, foi remottido ao 
senado, onde ostà passando 
pelos tramites regimcntacs 
da discussrto. 

A commissrro do instrucção pu-
blica, já tendo lle manifes-
tado à respeito deste ultimo 
projecto, ao qual propoz al-
gumas omomlas, e de pare-
cer o l'Ol[UCl' seja archivada 
a alludida l'epresontação. 

Sala das commissõcs, 18 do 
<tgosto do lSGG.-J. N. Kubi-
tsclwk.- Camillo do Dritto. 
- l'. Dl'UIHOIHl. 
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1896 Agosto, 18 18 A' comrnisslio do agricultura, I~m 18 de agosto, Da commisstto do 

foi presente a reclamação ó approvarlo c ot:. agricultura 
d:t carnara municipal de Ita- ílcia-se a rcspei- ' 
bira. to ao governo. 

Não havendo ainda nenhuma Em 28, ó lido no 
doliberaçi\0 sobro a transfc- expediente o ro-
rencia do Instituto Agrono- mottido á com-
mico, a sua de~locação, do missão do agri-
sitio em que se acha, de cultura o seguin-
frequencia dillicil para o to 
centro da cidado, serit talvez 
do vantagem pam o ensino. OFI•'ICIO 

As informações do governo a Secretaria d'agri-
csto respeito poderão orien- cultura, c o m-
tar o Congresso, no intuito mercio o obras 
de satisfazer a reclamação publiClls. 
d!t camara. 

A commissão requer quo s~jam Ouro Preto, 27 do 
solicitadas essas informações. agosto do 1806. 

Saln. das commissões, 18 de 2." secção.-N. 2~)0 
agosto de 1896.- José Bento -Sr. I• Secreta-
Nogueira.- Carlos Sá.- Ca- rio do Senado. 
míllo do Britto. Prestando as infor-

mações pedidas 
em vosso oH!cio 
do 18 do corren-
t•l, sobro tt ro-
prosontaçuo foi-
t<t pela carnara 
municipal do lta-
hi r a contra u 
transferoncia do 
Instituto Agro-
nomico daquolla 
cidade, cumpi'e-
mo dizer-lho quo 
já em 80 do maio 
do armo passado 
tive a honm do 
transmittir á Ca-
m a r a dos srs. 
Deputados diver-
so~ documentos 
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1896 Agosto, 18 ]'' dos quaos resul- Da. commissão do ,) 

tava a uomon- agricultura. 
stração da incon-
veniencia do sor• 
mantido aquollo 
estallolocimen to 

I no local em rtue 
actualmente se 
acha. 

Situado, com e1fei-
to, em uma fa-
zenrla do Estado, 
distante de I ta-
llira pouco mais 
de um!\ legua, 
c o m poucas e 
pequenas edifi-
cações, tornam-
se obrigados os 
pJrofessoros a 
percorrer diaria-
m o n to aquolla 
distancia, o quo 
lhes ó extrema-
mente penoso e 
altamente p r e-
judicial ao ensi-
no, que,pelo seu 
caracter prati~o, 
requer a assrs-
toncia continua 

; do mostro aos 
OXOI'CICIOS dos 
alumnos. Desse 
facto tem resul-
ta do a impossi-
bilidado, em quo 
so encontra o 
governo, do pro-
ver as cadeiras 
com pessoal ha-
hilitndo. 

A mesma circum-
stancia impede 
a froquoncia de 
alumnos exter-
n o s, exigindo 
di s p onrliosas 
construcções pa-
ra o alojamento 
de internos. 
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Taes diliiculdados Da commissão do 
se fizeram sentir agricultura. 
uosde a installa-
çílü tio Instituto. 

Esta foi longamen-
te rotarda,la por 
falta tle camli-
datos· à matri-
cula, s o tondo 
podido realizar-
se em 28 de do-
zombro ~o 18%; 
e ate hoJe so es-
tão matriculados 
2 alunmos no In-
stituto. 

Tontlo om consi-
deração ossos 
factos o ltosit<tn-
do dianto das 
gr~wdos despo-
sas quo aquollo 
prl:'dio oxigo pa-
ra ser adaptado 
aos fins tio In-
stituto, pousou 
ja o governo na 
't r a n H f o r e n -
cia dosto para a 
c ida tio, r os o r-
vantlo a fazontla 
para os traba-
lhos tl a granja 
experimental ou 
de um campo tio 
demonstração. 

Informou, porem, 
o díroctor não 
havor na citlatlo 
prodio proprio 
para aquollo tim. 
Aliàs, soria no-
cessado c o n s-
truil-o ou adqui-
rir algum o fazor 
neste as nocessa-
rias transfonna-
çõos, o quoolova 
ria muito o custo 
tb installa(;rio. 
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189G Agosto, 18 13 E ainda mesmo es- Da commisstio ue 

tabolecido o In- agricultura. 
stituto na c ida-
de, não evitaria 
isHo, alem de no-
vas e avultadas 
despesas, muitos 
o graves incon-
venientes . . 

Com oJfeito, dada 
a extensão o o 
desenvolvi mon-

'· to que vao ter o 
ensino agricola 
ll() Estado, se-
gundo o pensa-
monto patriotico . 
da lei n. 140 de 
1895, o Instituto 
Agronomico de-
verá ser o con-
tro dessa orga-
nização, deverá 
ser, para assim 
dizer-se, a esco-
la no l'lll al da 
agricultura, do 
onde partirão as 
regras p:tm a üi-
recção dos esta-
holocimentos in-
J'oriores e OnllO 
se formarão os 
mestres o rogen-
tos destes. Ora, e evidente n, vnn-
tngom, quo advi-
ra, de ticar um 
os tubo lo c i monto 
com tnes Iins 
junto o sob as 
vistas immodia-
tas do governo, 
quo mais prom-
ptamonto lhe at-
tenderá as ne-
cessidades e mais 
facilmente acom-
panhará o prosi-
uirá à oxporion-



U1 

o ~ 
o 
~ z E-< r:::J 

z ...,-: ...... 
< A """' ::::> z 

- --
18\Jü Agosto, 18 13 

:ll2 

ASSUMPTO ANDAl\IENTO OllSERVAÇfíES 

----------------------- ---------------
I 

cia do uma in- Da commissão de 
stitui<;ão no v a, agdcultura. 
quo rodamarà a 
cada momento 
molho ramen tos 
o reformas. 

E' a essa vantagem 
do situa<;ão quo 
se do vem, om 
grando parte, os 
bonoficios pre-
stados ao ensino 
agrícola por iu-
stiiui<;õos c o n-
gonores na Eu-
ropa o na Ame-
rica:. taos, entre 
outras, o Insti-
tuto agronomico 
do ParisoaQuin-
ta. No r m a l do 
Santiago. 

Em segundo Iogar, 
a accessibilidndo 
do instituto, 
desde quo instai-
lado à margem 
do ostra d a do 
forro, facilitará 
as visitas o a in-
specção do pu-
blico interessado 
J>Ol' instituições 
dessa ordem, tor-
nar{~ o seu ensi-
no mais extenso 
o mais util; per-
mittirà o sou 
mo lho ramon to, 
sob o influxo o 
sug gos tões da 
opinião f'SC!aro-
c ida, ampliará 
a11 suas commu-
nicaçõos com os 
centros scionti-
11 c os e indus-
triaos, tornará 
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Jlroveitosos os Da commissrro do. 
seus gabinetes o agricu1tum. 
laboratorios aos 
la vra do ros de 
ui1l'crontos pon-
tos, quo somente 
naquollns condi-
ções poderão ter 
fa ci li da do do 
transporte para 
podcr?m sujoi-
t a r a analyses 
terras o plantas 
o para se utili-
sarem dos vivei-
ros do instituto. 

Por ultimo, a cal-
locação deste em 
ponto qual o em 
quo so aclm dif'-
llculta o tmns-
porto pam alli 
do grantlo o de-
licado material 
do quo o insti-
tuto JH'ocisa c 
que feequente-
mento reclama 
augmontos o re-
formas. As ra-
z õ o.s expostas, 
mo parece, acon-
selham a trans-
forencia do In-
stituto Agrono-
mico paea ponto 
em que ollo me· 
lhor possa rea-
liz:u os fins a 
quo se destina, 
podendo a pro-
voitar-so o local 
om quo actual-
mento se ach:t 
para um campo 
de demonstra-. 
ção, quo alli po-
derá ser do mui-
to maior utili-
dade. 
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Saudo o fratorni- Da commissão do 
dado. agricultura. 

o secretario do Es-
tado da agricul-

. tura.-Francisco 
Sá. 

14 A' commissilo do cmnaras nm- I~m 4 do setembro, Da conunissão do 
nicipaes foi presente a re- ó approvado o camaras muni-
c1amação do cidadão .Joaquim parecer, sondo a cipaos. 
Tlleouoro da Silva contra o reprosonçfio an-
projecto n. 83 ~a Camara dos noxada ao pro-
srs. Doputados, quo annulht jecto n. 8::!. 
actos da Camara do Turvo. 

O projocto ·acha-se sobro a mesa 
para a ordem dos trabalhos. 
Os documentos ora apresen-
tados já foram submettidos 
á consideração do Sonado, 
que sobro ellos aJJprovou o 
parecer n ... deste anno. 

Após a eleição do 7 de setem-
bro do 1804, reunida a jun-
ta apuradora a 7 do outub~·o, 
o dr.juiz de dir~~te,J~HHJU!Ill 
Albuquerque Fe!JÓ Lms, or-
denou a rennião para 1,1 de 
outubro, a pretexto do in-
compotoneia dos juizos do 
paz então presentes. 

A couunissão em sou antoríol' 
parecer condomnou o arl!i-
trio do juiz de direito. I 
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14 Os 3 juizos de paz mais vota-
dos, os 3 immediatos em vo-
tação constituem a junta 
« vi legis »; tem a sua com-
petencia determinada e so-
bre ella não , se antepõe ne-
nhuma outra jurisdicção bie-
rarchica. A Junta funccio-
na desdo que compareçam 
sois de seus membros. 

Portanto, desde que o juiz de 
direito retirou-se da junta, 
os outros membros deviam 
funccionar sem dissolvel-a. 

O dia marcado no art. 2.0 da 
lei n. 110 é inadiavol. 

Depois, nã!l estava em lide a 
competoncia dos juizes de 
paz, que sómento pela ca-
mara vcrillcadora de po-
deres podia· ser discutida, 
sendo aliás ponto de duvida 
o quo vem exposto nas de-
cisões citadas. 

Por estas considerações, o Se-
nado não considerou legal 
a reunião convocada pelo 
.dr. juiz do direito para 14 
de outubro, nem a camara 
dello procedente. 

Requer por isto a commissão 
que soja esta t'o.clama_são to~ 
mada em cons1deraçao por 
occasifio da Q.iscussão do pro-
jacto. ' 

s Ia das commissões, 4 de se-
tembro do 1890.- Gomes da 
Sil~ a. - P. Drumond. - C. 
Britto. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Da commissão de 
camaras muni-
cipaos. 
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15 
o cidadão Joaquim Gasparino Em li de setem- Da commissão d 

do Magalhães, professor do bro, e approvado inStl'UCÇ'" o e 
desenho da escola . ~orrnal o vao a petição u blica. a pu-
do Uberaba, er:1 pctlçtw da- arcbivur-se. 
tada de 26 do JUnho do co!'-
rente anno, solicita do Con-
gresso Mineiro um auxilio 
pecuniario que o colloque 
em condições de poder, na 
Escola Nacional de Bollas 
Artes da Ct~pital Federal, fa-
zer o curso completo de do-
sonho, 1lcando-lho garantida, 
I>oróm, a cadeira que rego 
naquello estabelecimento. 

A commissão do instrucção pu-
blica tomando conhecimen-
to ddsta petiçãO o conside-
rando quo a pretonção. do 
peticionaria aliàs vantaJosa 
para o· ensi;w publico da-
quella arte, só P?doria. ser 
resolvida por mo.w .do liCo~
ça quo lho porrmttlsso dei-
xar tempor-ariamente o ex-
ercício das funcções do m~
gisterio, mas quo esto alvi-
tre não podo ser adaptado, 
em face do art. li 9 da Con-
stituição Estadual, segundo 
0 

qual as licenças remune-
radas não podem ser conce-
didas pol' prazo excedente do 
um anuo o somente dão di-
reito á metade dos vencimen-
tos aos runccionarios quo as 
obtiverem, precedendo prova 
de mo! estia; é de parecer o 
requer soja archivada a pe-
tição de quo se trata. 

Sala das commissõos, 11 de se-
tembro do 1896.-J. N. Kubit-
schok.-Camillo do Britto. 
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1 Indic~mos que a mosa se dirija Em 16, é unani- Do s~. Camillo de 
ao oxm. sr. dr. Presidente memento appro Britto e outro~. 
do Estado, solicitando auxi- vada, sem deba 
lios, a expensas do Estado, te, officiando-se 
para o enterro e oxequias a respeito, na 
em homenagem ao fallecido mesma data, ao 
Bispo de Marianna, d. Anto- governo. 
nio Maria Corrêa do Sà e Be-
nevides. 

Sala das sessões, lG de julho de 
1896.- R. Lagõa.- C. Sena. 
Camillo do Britto. 

Como demonstra-
ção de pezar, a 
requerimento do 
sr. Camillo do 
Britto, levantou-
se a sessão e 
nomeou-se uma 
commissão, com-
posta dos srs. 
Carnillo do Brit-
to, Rocha Lagôa 
e Nogueira, para 
representar o 
Senado nos fu-
noraos. 

2 Indicamos que a mosa se dirija Em 8, ó approva.:. Do sr. Camillo do 
ao Presidente da Republica, da, sem debate, Britto o outros. 
o sr. dr. Prudente José do e faz-se a respei-
Moraes Barros, congratulan- to o nocessario 
do-so com elle, seus minis- expediento. 
tros e todo o paiz, pela so- _ 
lução quo tove o confli-
cto sobro a Ilha da Trin·· 
dado, .ficando assim salvas 
a integridade da Patria e a 
honra nacional. 

Sala das sessões, 8 do agosto 
do 18ü6.;;_ C. Sona.- P. Dru-
mond.- C. do Britto.- Joa-
quim Alvares·-: José B. No-
gueira.- Carlos Sá.- J. N. 
Kubitschoh.-FerreiraAlvos. 
- Gomos da Silva.- Teixeira 
da Costa.- Lovindo Lopes. 
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--- ------------------------- -------------- ---------------
:3 Indico que o Senado nomeio Em 3 do sotom- Do sr. .Joaquim 

uma comnüssão para cum- bro, ó approva- Alvares. 
primenta.r a commissão de da, sem d<>bate, 
industriaes norte-america- sendo nomeados 
nos, esperada a todo mo- para membros 
meu to nesta Capital, como da com missão os 
uma prova de estima e con- srs. senadores 
sideração do povo minero á Joaquim Alva-
grande nação dos Estados ros, Costa Sena 
Unidos da Ame rica do Norto. e Gomos da Silva. 

Sala das sessões, 3 de setem- Em 4, o sr . .Toa-
bro de 1896.- Joaquim Josõ quim Alvares, 
Alvares dos Santos Silva. obtendo a pala-

vra, declara quo 
a commissão no-
meada pelo Se-
nado para cum-
primentar a 
commisslio norte 
Americana, cum-
prio o sou dovor 
o quo est;t,agra-
decendo·, podio 
tiquolla para sci-
entillcar ao Se-
nado as itn pres-
sões de admira-
ção que levava 
pelo Estado do 
Minas. 

4 Indicamos que o Senado repre- Em li de sotom- Do St'. Camillo do 
sento ao .P?der legislativo bro, ó approva- Dritto o Gomos ~;_deral,so~tCJtan~o a revoga- da, sem debato, da Silva.. 
çao da let n. 359, do 30 de o vao-so a ros 
~czembro do 1895, sobre o peito fazer 

0 
ne 

tmposto d~ fu.mo quo incido cessaria oxpe-
sobre as talmcas existente~ diente. 
no Estado, s.mdo elle impos-
to do industrias e profissões 
~ertei_lce.nte ao Estado pela 
Cons~t~Utção o ús cmnaras 
munrctpal:)s, tio conformidade 
con~ as leis tio sua organi-zaçao. 

!Sala, das sessões, 11 de sotom-
hr? de 1896. - CnmiUo do 
Drrtto.- Gomos da Silva. 

\ 
' 
\ 

\ 
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5 lnuicamos quo o Senado se uiri- Em 16 de- setom- Do sr. Joaquim Al-

ja ao PI·osillento uo Estauo, l>l'o, delll)iS do Aares. 
chamando sua attençã.o sobre apoiada, entra 
a llrecaria posição da lavou- em tliscussüo, 
ra <lo cafó, aggravada pelos que õ encerrada 
excessivos fretes das ostra- sem tlelmte, ti-
das {lo forro, decorridos da cando a votação 
tarifa movel, quo hoje não at.liada por falta 
tom razão do ser pela do numero. 
baixa continua do cafe, em 
contradicção com a baixa do 
cambio, e solicitando provi-
dencias que mino1·om este 
estado do cousas. 

Sala das sessões, lG de sotem-
\n·o de 1896.-Joaquim J. Al-
vares dos Santos Silva. 

' 
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ASSUMPTO ANDAl\IENTO OBSERVAÇÕES 

---------------1-------------------------------------1--------------
1896 · Junho, 30 

1896 Julho, G 

Requeremos que se insiram na Em 30 de j~nllo, Do s~·· Camillo de 
actn os votos de adhesão do estando apowdo, Drltto e outros. 
Senado Mineiro ás homena- outra em discus-
gons feitas ao marechal Flo- suo e é unani-
rümo Peixoto, no dia de hon- memento appro-
tem, I. o anniversario do seu vado som debato. 
passamento. 

Sala das sessões, 30 de junho 
de 1896.-R. Lagôa.-Camíllo 
do Britto.-Gomes da Silva. 
-Ferreira Alvos.-Joaquim 
Dutra.-Rehóllo Horta.-Oli-
voira Ponna.-V. 1\I.l\I. Fran-
co.-Josó B. Nogueira.-Car-
1os Sá.-P. Drumond.-Lc-
vindo Lopes. 

A commissão de requerimentos Em G de julho, ó Da commissão do 
de p:trtes, para poder emit- approvaiio o pa- requerimentos do 
tir o seu parecer sobre o re- recer e otncia- partes. 
quorimento em quo o tlle- se a respeito ao 
soureiro da Secretaria das sr. dr. Secretario 
Finanças pode a elevação das Finanças. 
do seus vencimentos, é do 
parecer o requer que, a re- Em 13, ó lido no 
spoito, soja ouvido o sr. dr, expediente e re-
Secrotario das Finanças, on- mottido á com-
viando-so-lhe, por intermo- missão de roque-
dia da mesa, o referido re- rimontos do par-
querimonto. tos o seguinte 

Sala das commissõos, G de ju-
lho de 1896.-R. Lagôa.-Fer-
reira Alves. 

OFFICIO 

Secretaria das Fi-
nanças do Estado 
do Minas Geraos, 
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Ouro Preto, !J do D a conunissão <1 
julho do 18UG. ~." 1 ·eqnorimontos d 
secção, n. 50. partos. 

Sr. J.o secretario 
do Senado. -Do-
volvendo ú v. 
oxc. o incluso ro-
quorimonto, 011l 
quo o thcsouroi-
ro da secretaria 
a mou cargo, ci-
daduo Au to nio 
Dias Duarte, so-
licita do Con-
grosso nugmonto 
om sons venci-
montos, ro([Uori-
monto quo, em 
virtude de do!i-
horação tomada por essa eorpo-ração em ílc~são 
do G do corrente, 
v. cxc. dignou-se 
de romottor-mo 
par<t informa~·, 
tenho a honr:t do íligniHcar à 
v. oxc, l[Ue eon-
sidcro de justiça 
o <[Uo podo a<ptol-
lo funccioual'io, 
por julgar do to-
da Ilt'oce don c ia os at· gnmon tos 
do quo cllo so 
sorvo parajusti-
Hcnr a sua pro-
tonçflo. 

Saudo c fr·ator ni-tlado. 

O Socrotario uns Fi-
nanças. - Fr an-
cisco Antonio do Sallos. 

o 
o 

I 
{ 
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A commissão do requerimentos Em G do julho, e Dn, commissão do 
do partos, á quo foi presente approvaJo o pa- requerimentos do 
o requerimento do amanuen- rocer e são os partos. 
se da Secretaria do Senado, :{lapois enviados 
Aureliano Augusto ue Sousa, a commissão do 
pedindo au~·monto do venci- policia. 
mentos, con~iuerando que a 
commissão de policia é a 
competente para <\iuizar <la 
justiça do pedido do suppli-
canto, ê do parecer o requer 
quo sejam os papeis envia-
dos à referida commissão. 

Sala das commissões, G de ju-
lho do l81JG.-R. Lagôa.-Fer-
roira Alvos. 

A' commissão <lo ngricultura Ent 2U de agosto, Da commissão do 
foram prosontcs as informa- ó approvado som agricultura. 
ções quo o governo dignou-se debato e são os 
do prestar ao Senado sobre a. papeis remotti-
transfercncia do Instituto dos à commissão 
Agronomico, sito Wt cidade do ins trucção 
da Itahira, para outro ponto publica. 
mais conveniente. 

O se. Ministro da Agricultura 
entondo quo a transforencia 
eonsulta os intorossos do 
ensino pol:t improstrthilitlado 
do local om quo nctualmonto 
so acha o instituto o sonsivol 
abandono das nulas apenas 
feoquontadas por 2 a.lumnos. 

Soudo, por isto, a quostlío nt-
tinonto ao ensino, quo foi 
organizado om seu plano pela 
commissfío do instrucção pu-
blica, pousa quo a esta devo 
ser dirigida n representação; 
O quo SU l'OCtUor. 

Sala dns connnissõos, 21.l do 
agosto do I D0G. - Carlos Sá 
-.r. ll. Nogueira. 
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IS\JG Agosto, 29 Requeiro quo sejam solicita- Em f~O do agosto, Do Sl'. Camill o do 

das do governo informações doi>ois do apoia- Britto. 
sobro a importancia dos uo, ó approvado 
adeantamentos feitos Jlelo som dohatoo om-
thesouro da antiga proviu- cia-se a roS}JOito 
cia aos empregados publi- ao governo. 
cos para so inscreverem no 
monte-pio dos servidores uo 
Estado, o qual o saldo pro-
veniento dessa. verba em I>O· 
dor uos responsaveis. 

Sala. das s ossões, 20 de agosto 
de l8!JG. -Camillo de Britto. 

Secrotaria do Senado uo Estado do Minas Geraes, em Ouro Preto, 31 do dezembro do 
18iJG. 

O Sub-diroctor, 

Antonio Augusto Pereira da Costa. 
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