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Leis r~mettit1as ,á fi;ancc:ãopela Camar~ do
I?epqtaclos em 1333. .
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Conrere premias aos 22 de 11 de 42 rle 13 de

cullilarlores de Iiuho maio. maIO.
e outras plantas lexlis

.--
Conced" LI' 01'1'- pa"a a ~3r1c 2 dejll' 46 (Ie 12 de

coust rl1l'~ào da eslra- nho. junho.
da de rerro de :\Ion.
tes Clluus au Salto
Grande.

- -
) COl1rf'l'r premios am' '1,1 de 19 tle :8 de :11 de

e"po,ilules m'nrirl.s junho. junho.
I relniados na eX[losi
çflO rle Chica~o.

f.o"l'rde anxilio aps ". de 30 de 50 de 30 de.0
hospol'io~ de alil'nu. jnnho. junho.
dos de:' • .Joào rI'EI.
Heye Diamantina.

Heyoj!a a lei n. 3.11:?dI' 26 de 7 de J3 rIe 7 rle
27 de julho de 18~7 . jl1l1H? julho.

o' - .. ...... ~ ~-~..'; ...,:..;, :;:',;. :~.::..:.:;;;
COllc••tle auxilio a di. 27 de 15 d~ :l.1 de 17 tle
"ersos "oIJcgios de julhu. julho.
orJlhaJUs.

Aucloriza o j!llverno a 28 de 17 de :'6 rle 18 de
,'p\phrar UIn COIl\C' julho. julho.
nin ""In o do Estado
do E:pir 111 :'antu l"to
ra a II~ação Ilus dois
EsÍ<dlls 'e coul'ede 4U
dias dc liccnr;a ao
Presidente c!q E~tj\~9

~3

o
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18n'l

Camara. 189:3 :3

Camara. 189:? 39

Camara. 189J 21

Senado o 1H!!~ 3~

Senallo . 1893 2G

Camara. 1S()[ 38

Senado.

•
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Camara. 1891 40 Aucloriza o governo a 35 de 26 de 7.1 de 28 de
conceder priyi iegio julho. julho.
para conslrucçi"lo fie
uma eslrada de reno
de S. Antonio dos
Palos ás divisolS de
Goyaz. em (lirecl:ão á
Villa Formosa.

--- -- -
Camara. 189:1 I" Transrere a séde rle Ili. 3(i de 26 de 71 fie 27 de.~

versas cadeiras de in. julho. julbo.
strucção primaria.

I'
65 de 25 de
julho.

63 de 22 de
julho.

e 72 de 27 de
julho.

e 66 de 26 de
julho.8

';

Camara. 1893

Camara. 18')2

Camara. 1893 12

Camara. 18\13
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Camara. 189;1 13 Concede uma 'uhl'ell- 29 de 22 de 62 de 22 de I
ção allllual de 70:000$ julbo. julho.
á Faculdade Lh re tle
Direito do Esta,lo de I
~linas Geraes.

----- - I

lS\l:{ Hl Equipara O~ leHcimell- 30 de ~2 de 61 de 22 de
I

Camara.
to~ do porleiro e con. julho. julho.
li 11110 da Imprensa
amcial ao~ tios em. I
pregados d(' i~.(I1alca-
tegoria rias secreta.
rias de Eslado e ele-
va os \'encimenlosdo
e:tixa e do chefe das
oOieinas.

Altera a lei 11.30 de !ti 31 de 2~ lle
de julho de 1~(l? e julho.
('ontem OUll";ISdispo-
:,il:ÜC~.

Ol'l:a a receita e lixa a ;)2 de 25 de
despesa do Es lad o julho.
para o exercicio de
1891.

AuclOl'iza o goremo a 33 de 26 d
entrar em ajuste ('OUI julho.
os rios Estarlos limi.
lrophes com o de )ti.
nas. alirn de serem
esllÍll.:llas e lixados os
limites em que hClIl'
\"f'l' duvidas.

- Altl~ra diversas disposi- 3.1 (Ie 26 d
çües das leis ns. 17 e julho.
18 de20 e 28 de no.
yembro de 1891.



Lcls l'cmettidas á saneção pclo cnado em 1893.
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amara. 1892 19 ..\ucloriza o l!ove~IiOa 22 de 22 de 43 de 22 de

entregar aos Sa e~a. maio. inaio.
nOs o Noprio do s.
lado, existente tia Cá.
choeira do Campo. .

--- ~ -
amara. 1892 21 RuyoBa o paratrapho 23 de 25 de .14 de 29 de

UIllCOUOar!. 67 da maio. ináio.
lei n. 18 de 28deno-
velllbro de 1891, que
reduziu os vencimen-
tos dos promotores
não formados.

, ~ ,
--- --
enado. 1892 22 !lloditica a lei n. 18 de 24 tie 30 de .15de 6 de

28 de novqmbro de maio. Junho.
1!l91(organizaç1icju-
diciária l.

--- -- , ! , ,

amara. 1891 48 Corlcede juros pará a 25 lIe b de 47,de í2 de
construcção da estra- jhnhol junho.
da de ferro coutra-
ctada,com José Anto-
nio de J.lmeicja, mo-
dificando o traçado
da mesma,

--"-- ! , ! ,

amàra. 1892 23 AUDtotlzáo governo li.26 de 22 de 49 de 22 de
despender até 5!000i, jlmho. junho.
como auxilio ao Ly-
ceu deArtés eOllioios
de Ouro l' reto. ~----~_.

~ , 1 __ ••
~l.

enado. 1893 25 Crêa uma junta. com~ 27 de .1 de 51 de 5 de
marcial na capitâl do julboJ júlhõ.
Estado.
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Camara. 18m; ,10 Co. rede privilegio a 3,1de 23 de 75 de 29 de
Adelino Can\uso Fer- julho. julho.
rão CasteJlo llranco
para a comlrucçãode
ullla ('ôtrada de ferro
da Barra do JequitilJá
á Barra do Parao-
peha, no rio S. Fran.
cisco.

--- --
Senado. 1893 2{) Concede privilegio para 35 de 24 de 64 de 24 de

a conslrucçào til' UIlla julho. julho.
eslrada de ferro de
Omo Preto ao Peça
nha, c favores a di-
versa s esIradas de
ferro já contracta.
das.

--- -- --
Camara. 1893 14 Fixa os vencimentos 36 de 26 de 69 de 27 de

do bibliolhecario da julbo. julho.
Escola de Pharmacia
em 2:400~UUO ano
nuaes.

--- -- --
Senado. 1893 36 Concede licença ao ta- :J7 de 26 de 70 de 27 de

IJelli:lo da \'arginha jnlho. julbo.
e ao escrivão de 01'-
pbarns de Araxá.

----- __ o

Camara. 1893 R'l Au<:1oriza o governo, I 38 de 2Gde 63 de 27 de
entrar em accôrr!() julbo. julho.
com a emprcz:r \'ia~
ção para conycrll'"
cm subvençãoanIl1ial
a garantia de juros
para a desobslrucção
do l\io Paracalú.

de 52 de 6 de
julho.

de 59 de 18 de
julho.

TRANSUMPTO

Concede privilegio a ~O de 18
Alberto Bressane Lo. julho.
pes para a navegação
a '-apor do rio Sapu-
cahy.

4 Fi.xa a força publica do 33 de 21 de 60 de 22 de
Estado para o exerci- julho. julho.
cio de 1894.

r

43 Concede privilegio a 28 de 5
1Iliran Latif e outros julho.
para a construcçào
de urna eslrada de
ferro de TheophiJo
OUoni a S. João B:lp-
tista.

16 Concede ao governo um 29 de 13 de 55 de 17 de
credito exlraonlilla. julbo. julbo.
rio da (Iuantia de réii'
73:930:>UOO para o
serviço de terras e
colonização'

26 Àuctoriza a impressão 32 til' 18 de 57 de 18 de
gratuita na Imprensa julho. julho.
Olllcial do ljuadro
das distancias entre
as sédes dos munici-
pios.

o
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1891

1893

1893

1893

----

Camara.

Camara.

Camara.

---~

Camara. 1893 32 Concede ao governo di- 31 de 18 de 58 de 18 de
versos creditas sup- julho. julho.
plementares .

Camara.

Camara. 1893

I
I
I



ORSERV.\ÇÔISTRANSUMPTO

2 Annulla a disposição do art. 2.' Rejeitado pelo SenadO em ses.
da resolução n. 2 de 22 de são de 11de julho.
maio de 1892. da camara mu-
nicipal de S. José d'A.lem-
Parahyba.

Pro!eetos apresentados em 1893

1 Auctoriza o governo a concc- Ilelnettido á :sanc~ão pelo Sena-
der privilegio, por 15 annos, do, sob 11. 30, em 18 de ju-
a Alberto Ilrcssane Lopes pa- lho.
ra a nave"~u;ão a "apor do ~ .
rio Sapucafiy. Sancclonado

Lei n. 59 de l8 de julho
de 1895

~
~ ou t.:: '":G o ,~
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Senado. 1893 31 Concede credito paraa 3!l de 26 de 67 de 27 de

construcção de edili- julho. julho.
cios para alfandega
e respecti vos arma-
zens, emJuiz de Fóra.

--
amara. 1893 33 Manda pôr em execu- 40 Ile 26 de T3 de 27 de

ção as cadeiras crea- julho. julho.
das na lei n. 41 rela-
tivas ao ensino agri-
cola e zootechnico.

C

3 Concede alixilio aos hospícios Ilemettido á sancção pela Ca.
de alienados das cidades de mara, sob 11. l!5, om 30 de
S. João d'EI-lley e Diaman- junho.
tina. Sancclonado

Lei ?l. 50 de 50 de junho
de 1895

.• Fixa a força publica do Estado Remettitlo á s:mcção pelo Se-
para o exerci cio de 1894. nado, sob n. 33, eln 21 de

julho.
Sanccionado

Lei n. 60 de 22 de jldho
de /893

5 Altera diversas disposições das Ilemettido á sancç,ão pela Ca-
leis ns. 17 e 18 do 20 e 28 mara, sob n. 34, em 26 de
de novembro de 1891. julho.

Sanccionado
Lei n. Y'.ll de V de julho

de QS9S
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12
13

Sanccionado

Lei n. 62 de 22 de julho
de /8.9'>

Lei n. C.? de 27 de j711ho
de /S93

OBSERVAÇÕES

Sanccionado

TR.l.NSUlIPTO

Aucloriza o croverno a auxiliar Pende de parecer da commissão
com 4:000$" annuaes O haspi- de Ol:çame'!to e contas, para
tal da cidade do 1u1'\'0. 2.' dlscusSao .

Concede ao gO\ cmo Ulll credilo llemellido á saucção pelo Se-
cxlraonlinario de 73:!l3U$ para nado. sob n. 2fl, cm 13 de
o seryi~o de terras e COIOlli. julho.
zaçJo.

Marca os Tencimentos de 2:.100$ Hemellido á sancção pelo Se-
allllnaes ao hillliotllccariu da nado, sob n. 36, em ~6 de
Esrola de Pilar macia da Ca. julho.
pila!.

Sanccionado

Lei '1/. 6.5 de 2;; de julho
de /89'>

Ancturiza u go\"crno a conlra- Hemettido ao .Senado, sob 11. 2~,
dar com as l:alllaras muni- em 18 de Julho, por oliclO
cipaes a al'l'ecadaç50 das ren- 11.40.
tias do Esl;Hlo.

Concede lima suhycnçJo an- Hemettido á sancçJo pela Ca-
nual de ;0:000$ á Aca(lcmia mara. sol! /l. 29, cm 22 de
Livre de Direito do Eslado julho.
de ~li nas Geraes.

Or~~a a receita e lixa a despesa Hellleltido á sancção pela Ca-
do Eslado para o exerci cio ~nara. sob n. 32, cm 25 dc
de 18!l~. Julho.

17

16

15

14

13

12

T1I1NSUlIPTO OnSERLIÇÕES

Declara altolido o imposto so- Hejeitadu na 1.' disl:ussJo emItrc o ouro. denominado-de 17 de maio.' '
mJos de e/lgcn ho.

Altera disflusições da lei 11. 30 Hemettido á sancção pela Ca-
de 16 de julho de 18!l2 (Orga- mara. solt n. 31, em 22 denisaçJo Policial). julho.

Sanccionado

Ui 11. 6.; de 22 rfe julho
de /8!/.>

Concede a c;lIla uma das cama. Hejeitado pelo Senado em ses.ras municipaes das cidades sào de 12 de julho.
de Tres PO/ltas. Barl!ace/la e
.Iauuaria um auxilio a/lnual
de 10:000$ para sua mann-
lenção.

\'éda :\s camaras mUlllcipaes o Pende de 3.' discussão.
lançamenlode imposlos sobre
os funccionarios federaes e
esladoaes.

An/lnlta o aelo da camara lllU- Hejeitado pelo Senado em ses-nidpal de Saltar:\ qne exclIliu s:lo tle ;, tle julho.
do ca rgo tle l'ere:1l1or o ('ida.
d:l0 IJeulo Epaminondas.

Transfere pam os municipios HeJeitado na L" tliscussJo. emde .lu iz de Fóra e Hio ~o\'o a ,1 de maio.
estrada ((União e Induslria ))
e sens pertences. .

6

7

!l

s

10

11



TRAl'j'SUJIPTO

tt

QBSERVAÇOES TI\Al'jSUJIPTO

15

O\l$ERYAÇÕE8

.18 Crêa uma ~adeira mixl,l de in- Pende !'le parecer da commiss~o
strucçllo primaria 110 Jlo- de illslru~(:ão publi~a, para
voado - Puha - districlo de 2.' discussão.
Santa Maria de S. Felix, mu-
nicipio do Peçallha. .

19 Equipa~a os vencimeutos do fiemeltido á ~all('ção pela Ca.
portClro e cOllhlluo da Im. mar,l, soh 11. ;)1), elll -!2 de
prensa OlIlcial do Estado aos julhu.
dos ~mpregados de igual ~a-
tef(ol'la das secretarias de Es- Sanccionado
lado e ele\'a os vencimenlos Lei n. 6/ de 22 de julho
do caixa e do chefe das olU- de /893
cinas.

20 :\Iurla o nome da cidade de - Pende de 1.' discussão.
Entre HlOs - para o de -
Cama'puan.

21 Anctoriza o governo a mo(IiO- Pende de pa.recer <la rommis-
cal' o contraeto com a COlll- s:10 tle olJras plllJlic;I', para
panhia F:slrada de Feno lIa- 2.' di:;~u:;:;ão.
hia e Millas e a desapropriar
a referida via ferrea. caso
seja declarada caduca a con-
cessão.

22 CrL'auma cadeira mixta de 1.' Pende de parcr('r <la I'nllllllis-
gr{to no lugar denominado- s~o de illstrnl'i:~O publica pa-
Bairro da Ponte - da cidade ri< 2.' dlscuss~o.
de Montes-Claros.

2~ Muda a denominaçãQ de divor. Pende !le 1.' (liscllsstio.
s~s cidades do Estado. .

25 Concede moratoria, por cinco I\emettido ao Senado sob n.21,
annos, ao collector da cidade em ~5 de julho, por olllcio
do Sacramento, Daniel ~un- n. 37.
çalves Castanheira.

26 Auctoriza o governo a impri- Remettido á sancção pelo Se-
mil' gratuitamente, na Im- nado, sob n. 32, em 18 de
prensa Ollicial. o quadro de- julh'lJ. I

monstrativo das distancias Sanccionado
entre as sédes dos munici- Lei n. 51 de J8 de julho de J893pios ..

27 Auetoriza o governo a contra- Hemettido ao Senado sob n.29,
ctar a - cOIlstrucçào de uma por omcio n. 52 A, de 26 de
via ferrea de Uberaha ao julho.
ponto mais conveJllente na
margem direita do Hio Gran-
de, abaixo da Cachoeira do
l'tlaribondo.

, ,,~

28 Estahelece o modo pelo q\ql Remeltido ao Senado sop n. 27,
devem ser feitos os recursos em.22 de julho.
~!eitorae,s.' , .

29 He\'oga o decreto de 9 de março Pende de parecer rIa commis-
de 1891 que reune o 1.' olll- são de justiça ci\"il e crimi-
cio do escri v~o tio oivel e nal, para ,\,' discussão.
tabellião do judici,rl. e lIotas
de Uberaba ao do 2.' escri.
vão de orphams.

Hetirado da ordem do dia em
21 de julho e archivadp nest:
data.

23 Transfere a caileira de inslru. Heproduzido no projecto 11. 42.
-cçào pri maria - do' logar - - -
!'oaia - para a POVO:Uiãode
São Sehastino dos Pintos, tio
muriic!lljo g~ ~)iJça!lh~.

30 Auctorisa o "overno a iunovar
os contraclos celebrados com
a Companhia Viação Ferrea

lSallucahy, sob diversas bas~s..



Concede privilegio ao dI'. A. Hemettido ao Senado, sob n. 28.
BllchmulIer e ao capi'lào em 24 de julho, por oficio
Manoel Jun(jueira para a n. 48.
conslrucção de uma estrada
de ferro de Poços de Caldas
á freguezia de S. .José dos
Botelhos. n11lnicipio de Cabo
''cmle, eom um ramal até a
p"nle sobre o rio I'anlo. lJa
fazenlia do eapilão ~lanoel
.llJn(jlleim.

Crea escolas mixtas de instruc- Pende de pareeer da commissão
ção primaria em diversas ~le il!strueção publica, para
localidades. 2.' discussão.

OBSERVAÇÕES

t'7

TRANSUIlPTO

Transfere para a povoação - Reproduzido no projecto n. 42.
Tijuco - a eadeira de instru-
cção primaria do sexo mas.
culino da Vargem do Pomo
ba, ambos os logares do
muuicipio de Ouro Preto.

36

35

OBSERVAÇÕES

16

TRANSUMPTO

3l

32

33

Au':'oriza o goremo a abril' Hemetlido á sancção, pelo Se-
llll-ersos credlt.os supplemen- nado. sob n. 31, em 18 de
tares . julho.

Sanccionado

Lei n. 58 de 18 de julho
de 1893

Aucloris,: o goverl,JOa pôr em Hemettido á sancç.ão. pelo Se.
e.-ecllç.au, gr;lda!Ivamente, as nado, sob n. 40, em 26 de
diversas cadeiras relativas julho.
ao ensino agricola e zoo-.
tectinieo, creadas na lei n.41 Sanccionado
de 3 (le agosto de 1892.

Lei n. 73 de 27 de julho
de 1893

37

38

Põe em vigor, por dez aIIllOS, Remettido a? Senado, sob n. 26,
as disposições da lei n. 3569 em 22 de Julho.
de 25 de agosto de 1888, na
parte referente ao artigo 4.'
~ II n. 11.

Diviele o Estado em dez cir- Hemettilio ao Senado, sob n. 22.
ctlms(~ripç,ie~ eseolares para por oflkio n. 38, de 15 ele
a Jiscalisa,;ào do enSIIlO, e julho.
crea 10llares de inspec!ores
escolares.

Auctoriza o guvel'llo a elltrar llemettido á sancção. pelo Se-
em accôrdo com a Erupreza nado, sob 11. 38, em 26 de
Viação aUm de converter.se julho.
em subvenção annual a ga. • d
rantia de juros concedida SancclOna o
para a desohstrucção do rio Lei n. 68 de 27 de julho
I'aracalú. de /893

34 Transfere para Honorio Bica. Ileproduzido no projeeto n.42.
lho. convertido em mixk1, a
c;ldeira do sexo feminino do
Cuche d' Agua. municipio
de nUa 1'\o\'a de Lima. e
converte em mixta, logo que
vagar, a cadeira do sexo
masculino do Cõche d' AgU3.

40 Auctoriza o governo a con. Remettido á sallcção, pelo Se-
ceder privilegio a Adelino lIado, sou 11. 34, em 23 de
Cardoso Ferrão Castello Brall' julho ..
co para a conslrucçào de S .
uma estrada de ferro da ancclOnndo
Barra do Jequitibá á Barra Lei n. 75 de 29 de Julho
do Paraopeba, 1\0 rio São de /895
Francisco.
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ODSERYAÇÕES TRANSWlPTO

t8

ODSERVAÇÕES

4.1 Declara que a secções eleito- Pendo d parcc r da comml são
faes de que tratam a lei n.20 de cou tituição. legi ,ação e
de 26 de novem!Jro de 1 91 poderes, para 3.' discussão.
e regulamento n. 596 de 31
de outubro de 1892, com-
põem.se de 250 eleitores.

Crea uma cadeira de instrucção Pcnde de parecer da commisslío
primaria para o sexo mas- de instrucção pUblica, -'pará
culino, no logar denominado 2.~ discussao. ','
- Salgado - no distrieto do
Cajurú, municipio do Pará.

Sanccionado
Lei n. 7/ de ~7 de julho

de 189.,

42 RepL'Oduzos projeclos IIS. 23. Hemetlillo á sa.ncção pela Ca.
IH e 35, de 1893. sobre 'mara. sob 11.36, 'em 26 de
cadeiras de instrucçào pri- julho.
maria, e apresenla diversos
addili vos no mesmo seno
tido.

Dá rC:::lIlamenlo á Secrelaria da Puhlic;ula
l;amam.

nCS()IIl~aO 11. 5 d,' S de ju !'1O
de /893

.-------------
,43. Declara mixtas a. cadeira do Pende de L' discussão.

sexo feminino do Congonhal
e a do sexo masculino de
Santo Antonio do Porto.
amhos os lagares do muni.
cipio do Turvo.

----~~--.

Concede ao engenheiro Anlo- Pende de parecer da commis-
nio liogueira Penido direito são de obras publicas, para
de desapropriação e mais ta- 2.' discussão. ","
vares: para a construcção de ., -
Urna estrada de terra do ponto
mais conveniente do ramal
da ('iáu ao arraial de Santa
Barbara do lUo Novo.

Declara nullas as resolu.ções Pende. de lo" di
.. das camaras municipaes so-' .. ' '.

'bre conCe8SÕes dEI vias ler-
te' rail., yt I} .tra~ fi,

.Pot' 'serene l;tlntra,tLis; Íj.o
.p05içoes~nIUtuclo e.I.'

o•
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Saneeionado

40 Concelle priviie:::io a Candillo Ilejeilado na primeira discus
Alves Coutinho e ontros para s;10 em 1.' de /IIaio.
[nndare/ll nma charqu(';ula
110 mllnicipio do Ilio Preto.

41 Ilegi/llento Ile custas Pende de parecer da conlllliss:l0
l~e rcdacçào. para redacçào
lum\.

30 Ilevoga a lei n. 3412 Ile 2711e I\emettifla á sancçào J1ela Ca-
julho (Ie 1887 que garantia aos mara, soh n. 26, e1l1 7 de jn.
alu1l1nos das escolas supe. lho.
riores o direito lte nor/llalista

Ui 11. 53 de 7 de julho
de /893

27 Isenta do pagamento de l!irei- I\ej~itado pelo Sen~do em ses-
tas de eXJlorta~'.ão as [ahri. sao de 1.' de mala.
cas de productos lacteos. si-
milares aos do extrangeiro.

17 COIlce(le ao professor Hic.lrdo Devolvido pelo Senado, por ha-
I'ere"rino de Qneiro"a indul- yer [allccido o !unccionario.
to da pena lJue sollrcu. Archivou-se em 4 de maio.

36 Concede privilegio a Manoel llejeilado na segunda discussão,
Alves de Lemos, por 50 an- em 8 de maio.
nos, para a [undaç:1o de um
engenho cenlral no munici-
pio de S. l;olll;.alo do Sapu-
cahy.



,10 Abre um credito extraonlina- Considerado pelo Sena(lo-pre-
rio de 1;,:000$ para (Iespesas jurlicado, em sessão de l!J de
com o serviço de calechese e maio.
civilisação de índios.

Auc!oriza o (Taverna a mandar Hemeltillo á sancç:lo pela ça.
aviventar cos limiles deste mara, sob n. 33, em 2() de JU'
com os Estados Imilrophes. lho.

Sanccionado

Lei/I. G(j de 2(j ele julho
de 1893

e

TRANSUlII'TO OBSERVAÇÕE5

.-

Auctoriza o governo a pagar Considerado pelo Senado- re.
pela verba do S 19 do art. 1.' judicado. em sessão de 2 de
da lei n. 19 de 26 de novem- maio.
hro de 1891, todas as obras
contraclatlas e em execução.

Concede privilegio ao dI'. João Hemettido ao Senado, sob n.
Carneiro Pestana de Aguiar 4, em 7 de junho, por offiCio
para a construcção de uma n.15.
estrada de lerro da Estação
de Silveira Lobo á fazenda
do Travessão.

Concede favores a Francisco de Rejeitado na segnnda discussão,
Paula Yaz e outros, para es- eru 26 de junho.
labelecerem uma escola pro.
flssional no municipio de
Barbacena.

Auctoriza o governo a despen: Remettido á sancção peio Se.
der até a quantia do 5:00U$ nado, sob n. 26, em 22 d
como auxilio ao Lycêu de junho.
Artes e Otlicios dr Ouro Preto. Sallcciomido

Lei 11. .I!! de 22 de jlHl.ho
de 1893

Concede privilegio para a ex- Rejeitado pelo Senado, em se~
ploração das areas auriferas são de 17 de julho.
do ribeirão do Carmo.

38
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"lO

OBSEIII".IÇÜES

Sallccion:ulo

Lei 11. 4.f de 29 ele maio
de 18!13

Hemettido á salw;:lo pelo Sc-
nado, sub n. ~:l,em 25 de
maio.

Hejeitado na segunda discussflO,
eUI n de maill.

Hevoga o parag.rapho UIIico do
ar!. 1ü7 da lei 11. 18 de ~8 de
1I0vemhl'O rle 18Hl. que redu-
ziu os vencimenlos Ilos )11'0'
motores de justiça mio for-
mados.

TRAXSUJll'TlI

Concede privilegio a .José Luiz
C:lII1POSdo Amaral .Iullim.
para a fuudaçüo de 1\m en-
~enllll central 11<)municipill
de Passos.

s

21

:37

IH Auctoriza o governo a entregar Hemetlillo á san~ção pelo Se.
aos Salesianos o proprio do uado, soh n. 2., em 22 de
Estado. existente na Cachoei- maio.
ra tio Campo. Sanccionado

Lei /1. 43 de 22 de maio
ele 18!I,l



Projecto!'l de 1891 (IUI~tivcl'am andamcnto em 1893

OBSERVAÇÕES

Lei 11. 46 de 12 de junho
de 1893

TRANSUllPTO

38 Concelle favore,; ao rir. MOilesto Remeltillo ã sancção pela Ca.
de Faria Helio e nutro, con. 11Iara, 8011 n. 23, em 2 de jn.
tractantes da {',trada de feiTo oho.
de Montes Claro, ao :Salto
Grande, para a ~()nstrllCf.~110 Sanccionado

dessa estrada.

48 Coucelle garantia de juros para Helllcttido á saocção pelo Se-
a constrnc~~ão da estra,la de Ila,lo, sob u. 2:), em 5 de jn.
ferro contractada com José llho.
Antonio de Alme;lla, mOllin-
caudo o traçado. Sanccionado

Lei n. 47 de 12 de junho
de 18.n

43 Concede a ~tiran Latif e ontro Heloettillo á sancção pelo Se-
privile?(io para a l'onstrncçiío nado, suh n. 28, em 5 de ju-
de uma e,;t"at!a de ferro da lho.
cidade de Tllcll(lhilo Oltoni a
S. Joãu Haptisla. Sancciollado

T.ei n. ;;2 de 6 de julho
úe 18!/3

21 Concede :11' ,ilio anll1!almente a Hemcttido ã sanl'ciío pela Ca-
di\ersu,; ~ollegios de orphams !' :,Ira, soh 11. 27. em 15 de

JUlho.

Sanccionado

Lei. n. 64 de 17 de julhoae {80a

I



AUC~O~iz~.oGoveruo a conceder Remettido á sancção em 26 de
JlI IVlle~lOao Ban.co Impulsor julho, sob n. 35 por omcio
e a Joao Pereira de Lemos n. 33. '
Torres.ou a quem mais vanla-
gens olferecer, para a cons. Sanccionado
Irucção de uma eslrada de
ferrode Santo Antonio de Pa. Lei n. 74 de 28 de julho
tos ás .dlvisas de Goyaz, nas de 1893
fronteIras da Villa Formosa.

Pro!ecto!J remettido!il pelo Senado em 1893

Sanccionado

OBSERVAÇÕESTRANSUlIPTO

Crila ~ma J'unta commercial na Hemettido á sancção pelo Se:
Capital o Estado. nado, sob n. 27, em 4 de ju-

lho.

TraIa da remoção de juizes de Rejeitado na primeira discussão,
direito para comarcas de 3.' em 22 de maio.
entrancia. Communlcou-se ao Senado por

omcio n. 8, desla data.

25

24

OBSERVAÇÕESTRANSUMPTO

40

Lei n. 51 de 3' de julho
de 1893

26 Confere premios aos exposito. Remettido á sancção pela Ca-
res mmeiros premiados na !TIara, sob n. 24, em 19 de
Exposição de Chicago. Julho.

Sanccionado

Lei n. 48 de 21 de junho
de 1893

27 Cr~a uma escola mixla de in- Hejeitadonaprimeira discussãO,
strucç,ào primaria no arra. em 28 de junho. -
balde da Luz - cidade Dia- Cornmunicou-se ao Senado por
mantina. omcio n. 24, de 29 de junho.

,---

I

j

28 Auctoriza o governo a despen- Rejeit~do na primeira discus-
der 200:000$ com a construo são, em 2 de junho.
cçã9 de diversos predlos para Communicou.se ao Senado por
eecolas normaes. olllelO D. 24, de 29 de junbo.



Aucloriza o governo a entrar Pende de parecer da commis-
em accõrdo com o da União são de orçamenlo e conlas,
para empregarem-se na con- para a segunda discussão.
strucção ou reconslrusção do
ediflcio da Escola de 3linas
de Ouro Preto, as sobras ve-
rificadas nas suhvenções ao
mesmo eslahelecimento. (111e
se acham depositadas no lhe.
souro federal.

29

TRANSUlIPTO

Aueloriza o goyerno a conce-
der privilegio para a conslru-
cção da eslrada de ferro de
Ouro Prelo ao Peçanha e de
Santa Barhara ás divisas des.
te com o Estado do Espirito
Sanlo.ou a fazel.as por admi-
lIi~lração.

OBSERVAÇÕES

Hemellido á sancção pelo Se.
nado, sob n. 35, em 24 de
julho.

Suneeionudo

l.ei /1. 6.1 de 2.1 de julho
de 1895

33

TRANSUM.PTO OBSERV AÇÕES

Sanecionado

30

31

Trata de antiguidade dos juizes Hejeilado na primeira discus.
de direito aproveitados na são, em 3 de julho.
nova organização da magis. Communicou-se ao Senado por
lralura on nomeados posle- omeio li. 29, de 4 de julho.
riormeole pelo Presidellle do
Eslado, em virlude de con-
curso.

Ahre um credito de 500:000$ Hemettido á sancção pelo Se-
para a conslrucç.''io de edifl. nado, soh n. 39, em 26 de
cios para alfandega e respe. julho.
cti vos armazens, em .J uiz de
Fóra.

34

35

Transfere diversas cadeiras [Ie Hejeilado em sessão de 17 de
instrucção primaria. logo que julho.
se achem vagas. Comrnunicou.se ao Senado por

omcio n. 39, de 18 de julho.

Ancloriza o governo a despen. Pende de parecer da commissão
der 20:000$ para patrimonio de orçamenlo e contas. para
do Gymnasio do Norte (Dia. a segunda discussão.
mantina), e para creação de
gabinetes e laboratorios do
mesmo.

Sunccionado

Le~ 1£. 56 de 18 de julho
ali 183J

Converte em mix!a diversas ca. Pende de parecer da commie.
deiras de instrucção primaria são de instrucção publica,
do sexo masculino. para terceira discussão.

32

Lei n. 67 de 27 de julho
de 1895

Aucloriza o Presidenle do Es- Hemellido á sancção pela Ca-
tado a celehrar um convenio mara, sou 11. 28. em 17 lIe
~om o do Estado do Espirito julho. .. .
~allto. para ligaçno dos dois
Estados e cOllcede ao mesmo
quarenta dias de licença para
ausenlar.se do Estado caso
eeJa conveniente, '

36

37

Aucloriza o governo a conceder
Ires annos de licença ao ta.
belllão da Va.rginlla, Francis-
co QuinUno da Costa Silva, e
ao escrivão de orphams do
Araxá, José 1\Iallo.1 Tei.
xeira.

Remettido ã sancr;ão pelo Se-
nado, sob n. 37, em 26 de
julho.

Sanccionado

Lei 11. 70 de 27 de julho
de 1895



39 Declara mixta a escola do ~exo Pende de pareeer da commis-
masculino da cidade - Dia. são de instrucçâo publica,
mantina-a cargo da profes. para iegunda discussão. .
SOranorma!ista,d. MarIa Cor.
rêa de Oliveira Mourão.

Fixa em 30:000$ annuaes o Pende de parecer da commissã()
subsidio do Presidente do de orçamento' e contas, para
Estado no .egulnle perlodo segunda discuSSão.' .... ,,' "
preSidencial, e em 6:000$ as
despesas de primeiro estabe.
lecimento a cada Presidente.
de uma só vez; .,

ProJeeto. do Senado, de 1891 e 1892, qQ~ tl.el'~
andamento em 1893

, ' . " ~-
o
== OBSERVAÇÕES<>; TRANSUJlPTO;ll
::>z

--- -"
16 Áuctoriza o governo a fundar Rejeitado na segunda discussão,

uma caixa economica com em 2 de maio.
garantia do Estado. Communicou-se ao Senado, por

olllcio n. 5, desta data.

•.•....•. ...
22 Modifica a lei n. 18 de 28 de Remettido á sancção pelo Se:

novemhro de 1891, sobre or n~o, sob n. ~H, em 30 dé
g~nização e divisãO judicia. maIO.
na.

Sanccionado

Lei n. 45 de 6 de junho
de 1893

--- . ... .. ..

23 Confere premios aos cultivado. Remettido á sancção pela ca
-res de linho e outras plantas mara, sob n. 22, em 11 de
textis. maio. ..

Sanccionado
"

Lei n. 4.2 de IJ de maia
de 1893 .....

--- .. '" . --- .. - ... ._- .... ... .- ...• ,. .
ti Organiza o serviço sanitario do Pende de parecer, para terceira.

Estado. . . 'discussão. - ...
•• J ~ ••

--- .•..~ ... ..... ,._"',, -.-. ~._~ _.- ..'.' _.-- . .•.. -~_. -. , ...

1(. Créa uma aul:l. detachy~aphia ~jett~l? ~~u .~â? de 5 de
.. annexa. ....abGymna:!lo.j)Ii • JU • ... , --

neiro:' '. - " ..•. ",.,,,' . Communlcou.se ao Senado, por- •. omcio n. 31, de tnle julho.".._, o' .0 •• ~ ••• .,..

•• 0_ •
_ ...• ... _..,..•.-~~ .•.•....,..._..z..--~ ...= .•••.__"-="===-~ .

OBSERVAÇÕESTIUNSUllPTO

38 Auctoriza o governo II entrar Pende de parecer da commissão
em aCCÓrdocom a Empresa de obras publicas, para ter-
Viação - para unificar os ceira discussãO. -..
contractos de 17 de janeiro de
1889 e 3 de junho de 18DO,
relativos ás estradas de ferro
do lHo das Velhas a Diaman.
tina, Serro e Sallt'Aulla de
Ferros.



Pareceres alu'e!!elllado8 em 100a

C01IUIlSSÕES TRANSUllPTO onSER \"AÇÕES

Cunstitui-
...1\0. legis-
laç;io e po-
deres,

2 Idem.

Heconhece dl'pulados os Apresenlarlo em '27 ele
srs. dr, Weuceslau Braz abril e appru\"ado em
Pereira (;umes, com- 20, com urna emenda
meIHtadorJoaquim An- incluilHlo o nome do
(onio Gomes da Silva, dr .. Ioaquim Gon\'al\"cs
dl'. Jolío IIraulio Moi- Ferreira.
nhosde ,. ilhella .Junior.

Ileconhece Depulado o Apresentado em 20 de
sr. dr. ,loa(L'lim GOII- ahril e prejudicado pela
çalves Ferreira. approvação da emellda

ao pa recer n. I.

3 Ilepresenta- Man(h~ que a Companhia Apreselllllllo em 2 de
cões, ru- "acionai Forjas e Esta. abril e apPl'Ovado em G.
querimen- Jeil'Os instrua melhor
tos e peli- o seu requerimenlo pc.
rôes. dindo dirersos rayores
. ao Eslado e que aguarde

medidas geraes rio Con-
gresso, uo sentido de
prolejer as in(lustrias.

Idcm. Ilelllettc ao gorcmo a
rcprcsentlll;ào de diver-
sos moradores do Inu.
nicipio da Oliveira,
margillacs á estrada de
[erro (,Oéste de ~lill as"
reclamando por prejui.
sos causados pelas loco-
moti vas, para dar as
providencias que [Ô,
rem llecessarias.

Apreselltado cm 2 de
maio e approrluJOCln 6.
Ile m e IIe u- s e ao go.
vel'llO, por ollieio 11. :',
de 8 de maio.

5 hlcm. In(le[ere o reljuerimcnto Apresentado C/fl 6 de
do cngenhelro .1o;io de maio e approrado cm9.
Carvalho llorges .Jn- -ArdIÍlOlHe.
nior, pedindo privile-
gio para a fundação de
um cngenho central no
municlpiodO lHo Preto.
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6 Comm ercio, Manda que se agnarde a Apresentado em 6 de
eslatislica, lei de concessão de maio c approvado em 9.
industrias privilegias, para resol.
e artes. ver sobre os requeri.

mentos de Joaquim
Silverio Carraz e en.
genheiro Theophilo OI.
loni, pedindo privile.
gio para assentamento
de linhas telephonicas.

Comm creio, Manda archivar os re. Apresentado em 6 de
eslalislica, querimentos do dI'. José maio e approvado em 9.
indu strias !\laria Pereira Monteiro Archivaram.se.
e artes. [e outros, por ter sido

approvada pela Cama.
ra, em parecer, a ma.
teria de que tratam.

COJIIUSSÕES TRANSUHPTO OBSERVAÇÕ£l

10

COllllISSÕES TRANSUMPTO OBSERVAÇÕES

7 Idem.

8 Idem.

)landa que se aguarde a Apresentado em 6 de
lei de concessão de maio e approvado em 9.
privilegios, para resol.
ver sobre os requeri-
mentos do dI'. AJlredo
Xavier d'Almeida e ou-
tros, pedindo favores
para a creação de bano
coso

Man.da que se aguarde a Apresenlado em 6 de
I~I d~ concessão de pri. maio e approvado em 9.
nleglOs, para resolver
sobre o requerimento
de Antonio lIlartins da
Silva llemfica e oulro,
pedindo privilegio para
a fundação de duas
usinas de vinho em
Ayuruoca.

11

12

llepres euta- Remette ao governo ~ Apre~entado em 8 de
çOes, re. requerimento do capI' maIO e approvado em
queri men. tão Nicoláu Antonio 10.
tos e peti. Tassara de Padua, pe. llemetteu.se ao governo
çOes. dindo contagem de por ameia n.8 de 11

tempo para reforma, de maio.
afim de atlender como
fór de justiça.

Commercio, Indefere o requerimento Apresentado em 8 de
estatistica. do dI'. Manoel Gonçal. maio e approvado em
ind ustrias ves Barroso e outro, 10.
e artes. pedindo garantia de Archivou.se.

Juros de 7 •/. sobre
2.000:000$ para intro.
ducção de colonos e
fundação de uma fabri.
ca de tecidos de lã.

9 Idem. )landa que se aguarde a Apresentado em 6 de
mesma lei para resol. maio e approvado em 9.
ver sobre os re~ueri.
mentos de.José Pmhei.
1'0 de Freitas e outro
pedindo privilegio parà
explorarem fontes me.
dicinaes.

13 Idem. Declara nada haver que Apresentado em 8 de
resolver sohre a re- maio e approvado em
prcsentação da camara 10.
municipal da Concei. Arcbivou.se.
ção do Serro, referen.
te á translerencia do
districto do llambé
para o municipio da
Itahira.
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Com mercio, Jlanda que se aguarde a Apresenlado em 8 de
estatistica, lei de coucessão de maio e approvado em
indu str ias priTileg.ios. para resol- 10.
e arles. ver sohre o requeri-

mento do eugenheiro
Joa1luim Arthur Pe-
dreira "ranco e outros,
pedindo privilegio para
montarelll e tah eeci-
mentos Ileslinailos ao
apCl'feiçoamento das
raç.a~ hovina, lanigera
e 'uma,

Manda que se aguarde a Apresentado em 8 de
mesma lei para resol- maio e approvado em
ver sohre o requeri- 10.
mento de Pedro 1I0dri.
gues 1I0r[a e outro. no
qual propõem.se a fun-
dai' centros agro-pecua.
rios para a exploração
da j/l([ustria pastoril.

Heprese uta-- ~tanda ([ue se remettam Apresentado em 20 de
ções, re-- lle t10\();\ com missão maio e approvado em
C[uerim cn. de ohras puhlicas as 23, data em que foram
tos e pell. 37 peças protocolla(las, remettidas as peças ;\
ções. relativas á concessilo referida com missão.

de estradas do ferro e
eugenhos centraes, por
ser assumpto concer-
nenle a essa cOlllmis-
são.

OBSERVAÇÕESTRANsmlPTo

Malllla archiyar o rcque- Apre~entado e!l1. 22 de
I'imenlo 110!\liguei Ar- maIO e IPPIOUdo em
chanjo Hibeiro, pedin- 2•..
tIo translerencia de sua Archl\'ou -se.
lazenda do districto do
lIamhú para o rle S.
SehaslifLo do 1U0 Preto,
amhos do municipio da
Conceição do Serro.

CO)lmSSÕEs

Comm ercio.
estallslica,
itlllu8 trias
c artos.

18

OD8ERV.\ÇÕESTRM'ISUMPTOCOlDIISSÕES

Idem.

o
11I

'"8z

15

lnstru:cção Divide em duas partes a Apresentado em 17 de
publrca. representação de Erncs' maio e approvado em

lo Gonçalves da Hocha. 20, senilo remettido
e declara (Iue. C[uanto:í uesta data á commis-
primeira parte. relali. são iudicada.
va ~ instrucção publi- Devolveu esta o )Jarecer
ca.• Já está a,ttendlda na em 25 de maio, data
lei n. 41 de 3 de agosto em que considerou.se
de 1892, e ljue, (Iuanto o mesmo prejudicado.
;1segunda.deve e la ser
alIecta á commissão
de agricultura. minas,
terras e bosques.

Co n s I i t ui .. Jlanda que se remetla ao Ápresentado em 22 de
ção legis. Presidente do Estado maio e approvado em 2.!.
laçrro e po. a representação da ca- Hemetleram-searepresen-
deres. mara municipal da taçilo, documentos e co.

Bagagem. reclamando pia do parecer, por om.
contra o Imposto de cio n. 13,de 25 de maio ..
transito cohrarlo pelo fi e s p o n d e li o g o -
Eslado de S. Paulo, so- ver n o por o f fi ci o
bre mercadorias en- n. 15 de 20 de iu-

16

17

Idem. Manda archivar a repre. Apre entado em 10 de
senlação dos habitantes maio e approvado em
do districto do Hedon. 16. com emendas dos
do, municipio de Que- srs. Tavares de Mello e
luz, pediudo trallsfe- Augusto Clemenlino.
rencia para Cougonhas
do Campo.

20

2t

\llem. Mandjl archiyar a repre. Apresentad. em 22 tle
sentação da camara maio e approndo em
municipal de Passos, ~4.
pedindo a re\'ogaçãodo Archivou.se.
decreto que creou o
rlistricto de Santa
Cruz, por nada haver
que resol ver em face do
ar!. lU da Conslituição
do E lado.



38 39

CO)lMISSÕES T.ANSUMPTO OBSERVAÇÕES
COMMISSÕES TRANSUMPTO OBSER \' ÁÇÔES

X~~~C~~táll- 0l!in~ pe1.aapprovação [Ia Apresentado em 22 de
: a 0- mdlcaçao do sr. Carnil. maio e npprovado em

ae~. lo Prales, de 19 de 2.1
I~laio de 1893, lazen~lo Hem'etteu - se nesla data
'!'lI' ao COllgre~so Na- á co rn III i ssão de
c~.!)Ilala necess.I1lade.de redacção que apresell-
n!i0 s.er attelJ(hda a 1Il- tou a redncção filiai em
dlc~çao do Con~resso 26, sendo approvad

, de S. Paulo, relalIva ao em 27. a
desmemhram.enl? de ([Vide a Indicação. »
~rande terntono do
::iul de ,\linas.

Orçamento e Manda archi\'ar a men- Apresentado em 2.1 de
conlas. sagem de 6 de julho de maio e approvado eln

1892 fio dI'. Eduardo 26.
Ern~sto ~a Ganw Cer- Archivou-se.
queml, nce-l'resi[lente
do Estado, oa qual pe-
dia um credito de
30:100$ para pagamen.
to de illdemnização a
Cassillliro Hiheiro Luz
e outros, co-propriela-
rios de terrenos DO 10-
gar denominallo -Vel.
loso - nesta Capital.

'7 Idem. Indefere o requerimento Apresentado em !;, ,Ie
[lo harão do Hiheirão maio e approyatlo em
\'ermelho, pedindo pri- '27.
vilegio para a constru- Archivon-se.
cção de uma estrada de
leITOda cidade de La.
\Tas a Poços de Cal-
elas.

Ohras puhli- lnllefere o requerimento Apresenlado em 25 de
caso [lI' Joaqnim de Olheira maio e approvado em

e I~naeio de Souza, 27.
pedindo privilel-(io por Archivon-se.
;>0 annos para a con-
strncção de uma estra-
da de [erro da cidade
de Caldas a ('ida,l" de
Jélguary.

Justiça civil Indefere o requerimento Apresentado em 25 de
e criminal do \., escrivão de 01'- maio e approvado em

phams de Tres Pontas, 27.
José .Joaquim Marcon- Archivou.se.
des, pedindo a sup-
pressão da 2.' escri\'a.
nia de orphams alli
creada.

'26

25nho, declarando ter o
governo de S. Paulo
attendido a reclamaçao
e exp~di~o_ordens para
a restItlllçao do impos.
to cobrado.

\'iadas com dirccção á
Capital Federal, al1m
de tornaI-a Há dev ida
consideração e dar as
providencias que o caso
requer.

22

24 Justi~.a ~ivil ;\[anda que s~ nrchi~'e a Apresentado em 24 de
eCllllllllaJ. rel?resentaç~o de "'n)". maio e approvado elll

gd!o Joaqullll de Oli. 26. '
velra. Quiles. 'p0!. não Archivou-se.
con\'lr a aIllplJaçao que
propõe a competencia
civil dos juizes de paz.

28 Consli t u i - .\Ianda que se archi\'e a Apresentado em '2;) de
ção, legis- mensagem de 12 de maio e approvado em
lação e po- maio de 1892, do vice- 27.
deres. Presidente do Estado, Archivou-se.

pedindo modificação na
lei reIali \'a ás secre-
tarias de Estado,
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lIepr ese nta. Indefere o requerimento Apresentado em 2;, de
ções. I'e-- de Pedl'o lIIaria de maio e apPI'Ol'adll em
queri men Freilas e outro, pedin- 27.
los e peli do privilegio para a Archlvon-se.
r:ões. lunr]a\'ão de um enge-

nho cenlral no lIluui-
cipio de PilangllY.

c On St i lui- ~(anda que sejam remel- Apresentado em 25 de
ção, legis- Iillas á com mIssão de maio e approvado eln
Ja\'ão e po camaras lflllnlcipaes, 27, llala em rplO foram
deres. as reclamações sou ns. remeltidas as reclama-

16, 21, ~8 e 31, vislo çües á commissâo in.
não se enconlrar nas dicada.
mesmas olTellsa á Con.
stiluição e ás leis.

Co n S t.i lu i. Indefcre o relluerimenlo Apresentado em. ~6 ~e
ção. Icgis- de Francisco de Assis maio. Em lhscussao
lação e pe- Pimcnta, pcdindo li. em 29, o sr. C. Prates
deres. cença para proccssar u olTereceu ulIla emenda

sr. Dcpulado )(alloel ([1Ie [oi rejeitada em 30
Teixeira da Costa, lia de maio, sendo, nesla

de
em

(nde[ere o requerimento Aprcscntado em 2f,
de Bernardo Theodoro lIJaio e :tPPl'úl'ado
de Oliveira, 1." escri- 27.-ArchivOll-se.
\ fIO de orphams da
comarca do l\io Prelo,
pedindo a suppressão
da :!.' l'serivan ia rte
orphams alli creada,
por se achar esta pro-
\ ida.

Jusli\'1\ civil
e criminat

í'í:e"ocios in- MaIH!a (rUe se aguarde 1\ Apresenlado em 25 de
a~r-Eslado- a[lpl'Ovação do proje- IJlaio e apPl'Ovado em
acs. cto relativo á avivcn- '27.

lação rle limites desle
com os Estallos IiIlJi-
troplJes, para rcso" er
sohre a representação
dos hahilantes de San-
lo Autonio Ile .Iacutin-
ga, Jledindo a ratifica-
~'ão das divisas deste
rom () Estado dc ~.
Paulo.

I\cp resenla .. )lalllla r[ue se remell~lIJ1 Apresentallo em 25 de
çües. re-- as peças pmtocolladas, maio e approvatlo em
l(uerimen- soh ns. 18, <J1.,16, 51 e 27, se'.ll1o nesta d~la
los c peli-- 5~. acompanhadas de rcmellH]os á commlS-
rC,cs. re1lucrimelllos relali- são inllicatla.
. vos á concessão de cs-

lrallas de [erro, á com.
missão de obras publi-
cas, para emillir sen
parecer.

3G

3.1

Indefere o rCljuerimento Apresenlado em 2;; de
dos profrssol'rs aposrn- nlaio e npprondo elu
ladus, Anlonio Caelano 27.
Xnvi~r e José SalJino Archirou.se.
dc ~ouza Braga. pp_
rtinllo lJ:l[(alncnto da
[(I'alilica\'ão equivalcn-
le ~í5.' partc de sens
u'llf'iulCUlos, Ijuando
enl excrcício, por ser
conlr:lrio;\s disposições
consli luciollaes.

[ndefere? requerilnen[o Apresen[ado em 25 de
de JaclI1tho I\odriglles maio e approvado em
de ~[elJo Franco, sel'- 27.
yenluario de justiça, I\emelteram - se o~ Pll.-
em Caethé. pedindo pa- peis á calnal'a muni-
góllnenlo de cuslas. e e1pal de Caelhl'. pur
UHllllla ([ue s~ rrmet- olJicio 11. 15. de 2!l de
tam seus papeIs ~I ca- maio de 1893.
mara mnnicipal de
Caelhé para lltlrilllel-o
como fuI' de j usl i\':1.

frlem.

Idem.

29

30

31

32



OlJras I'lIbli- Indefere.. o requerimento Aprpsentado em 26 lle
cas. de Alacrino Soares (J maio e approvadu em

José Francisco Hodri- 31.
gues, pedindo privile- Archivou-se.
gio para a conslrllcção
de uma estrada de
ferro de Poços de Cal-
das a. entroncar no
ponlo mais convenien-
te lia Eslrada de t'erro
Central no Eslado do
lHo de Janeiro, perto
da Estação de Hezende.

qualidade de presiden- dala, approvado O pa
le e agente executivo recer.
da camara municipal
de Sanla Luzia do IUo
das Velhas, por não es-
tar provada a allega-
ção do facto delictu.
oso.

D!lefere o requerimenlo Apresentado em 26 de
do engenheiro Adolpho maio e approvado em
Leyret pedindo privile- 31.
gio para a constrllcção Archivou-se.
de uma eslrada de ferro
que I partindo da esla-
ção «~ligllel Ilurnier)),
vá terminar na cidade
de Pouso Alegre.

OBSERVAÇÕES

43

TR.\NSUMPTO

l\lalllla que se remetta o Apre~entalio em 27 de
requerimento do Secre- lIlalO e approvado en
tario!lo Externalo do 31. ::~
GYl\Iuasio l\l t n e ir o, Hernetteu-se ao gover
Candido José da Silva no, porli\officio n. 15
Botelho, pedindo grati. de 31 de maio.

comllssÕEs

Hepresen ta- Indefere a representação Apre~entado em 27 de
ções, I' e- da camara IIlllnicipal maIO e approvalio em
qnerime n - da Bagagem. na parte i\l.-!'\esta data r~mel
los e peli- relativa a auxilio para leu-se á COl.lllOlssaode
çOes. canalização d'agua po- 01lra8 l'ulJlicas a.. allu

lavei daq uella cidade e lllda representaçao.
manda que se remetia
a representação á com-
missão de Oln'as Pnhli-
cas, para emillir pare-
ceI' quanto á parte rela-
li \'a ao resta1Jelecimen.
to do traçwlo da eslra-
da lle ferro «Oeste de
,'tinas)) .

Co n s I i t u i- Manda que se archivem Apre~entado em 27 de
cão, legis- a represenlação d e maIO e approvado em
lação e po- Emvgdio Joaquim de 31..
deres. Oli,:eira Quites, pedin- Arclllvaram-se.

do a suppressão de con-
sethos districtaes, na
séde dos municipios, e
o omcio da camara mu-
nicipal de ltajulJá, re-
presenlando contra es-
sa medida.

Obras Publi- Indefere o requerimento Apre~enlado em 27 de
cas. de Carlos l\lassena. pe- maIO e approvado em

(lindo pri Yilegio para a 31..
constrllcção de uma es- Archlvou-se
trada de ferro de La-
nas a Tres Corações
do Rio Verde.

43 Illem.

42

41

40

OBSERVAÇÕES

•

TRANSU!IPTO

ndefere o requerimento Apresentado em 27 de
do dI'. Felippe Antonio maio e approvado em
Gonçalves Junior, pe- 31.
dindo privilegio para a Arc!livou-se
construcção de lima es.
trada de ferro da cidade
da Itabira á de Sabará e
para a navegação, a va-
por, do!\io Doce, por
falta de dados que pos-
sa ajuiz~r de sua con-
yelllenCla.

CO.llMliSÕE8

37

38 Idem.

39 Idem.



48 Â gricuItura, Indefere ° requerimento Apresenlarlo em 2!J de
minas, co- rle Emvgdio .Joaquim maio e a(lprov;ulo em
Ionização, de Oliveirit Quites, pe- 5 de junho.
t e l' l' a s e (linrlo a decretação de Archivou-se.
bosq ues. lei que obrigue os fa-

zendeiros a arrendar
terras rle sua proprie-
dade.

Obras Publi- Dcclara nada haver que Apresentado em 2 de ju-
caso defcrir sobre o requeri- nho e approvado em 5.

mento da camara mu- Archivou-se.
nicipal da Bagagem, pe-
dindo approvação fIo
traçarlo primitivo da
estrada de ferro da
Darra ~Iansa a Catalão,
por ser ella federal.

OBSERVAÇÕESTII.l.NSUMPTO

Indefcre o requerimento Apresentado cm ~11 dç
da camara municipal maio e remetlldo a
de Uberaba, pedindo com missão de Ob~as
auxilio para a constru- Publicas em 5 de JU-
cçllo de um predio para nbo. em virtude de re-
collegio. querimento do sr. Go-

mes da Silva.

Idem.

Idem.

co:.mlssÕEs

Hepresen ta- Manda (1110 se remella o Apresentado em ~!J (Ie
ções. re- rerluerimento dos em- maio e approvado em
querimen- pregados da secrelaria 5 rle junho.
tos e peti- da Camara dos Deputa- Hcmelleu-se ás com-
ções. rios ás commissões de missões indicadas.

policia e orçamento,
para providenciarem
como fOr de justiça.

Inrlefere a representação Apresentarlo em 30 de
(lo conselho dislrictal maio e approvarlo em
rle Caxambú, pe(lindo 5 de junho.
auxilio para melhora- Hemet!eu-se a representa.
mentos locaes e manlla ~ão á camara muniCipal
que se remetia ;i cama- tle Caxamln\, pqr 01Tl-
I'a municipal rcspecti- cio n. 20 de 6rle lunho.
va, para providenciar
rle confonll idade com a
legishu;ão cm vigõr.

51

52

50
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--
ficação por servi~~os
prestados em bancas de
exames geraes, ao Presi-
dente do Estado, para
pl'Oeeder eomo fUI' de
justiça.

-
4-l Ilepresen t a- i\landa (Iue se arohive o Apresen lado em 27 de(~õ es re- re(luerimento de Houo- maio e approvado em(Íueri;ne.n- rio Esteves, propondo- 31.tos e peti- se a represen lar em tela Ârchivoll-Se.ções. de grandes proporcões

o aelo solemue da J)ro-
mulgação da ConstItui-
ção do Estado.

45 Obras publi- Indefere o re([uerimenlo Apresentado em 29 deblicas. de Joyeux Ilaymuudo, maio e approvado em 3
pedindo para fazer a li- de junho.
gação telephonica dos Archiyou-se.
editicios publicas da
Carilal, por achar.-se
fei o o referido serviço.

46 Idem. Indefere o requerimento Apresentado em 29 dedo capitão Agostinho maio e approvado emJosé dos Santos e ou- 3de junho.
tro, pedindo privilegio Archivou-se.
para a eonstrucç1io de
uma estrada rle ferro
de Congonhas ao ar-
raial do mesmo nome.

47 Idem. i\landa que .e arch i"em Apresentado em 29 de
os requerimenlos de Jo- maio e approvado em
sé Luiz da Costa e ou- 5 de junho.
tros, pedindo privlle- Archil-aram-se.
gio para a funrla~,ão de
engenhos cenlraes em
diversos municipios.
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Repl'esen ta. Manda que se remetta ao Apresentado em 2ú de ju-
c õ es, r e- Presidenle do Estado a nho e approvado em 28.
querimen- representação da cama- Hemetleram-se ao go-
tas e pel.i- ra municipal da Chl'is- verno a representa-
ções. tina e um olIlcio do ção e omcio, em 30 de

presidente da camara junho, por ameia n. 20.
municipal de S. Fran-
cisco. pedindo auxilio
para diversas ohras,
afim de atlendel.os co-
mo fól' de justiça, e
que seja indeferida a
representação na parte
relativa a serviços de
camaras municipaes.

53

55

56

Represenia- "Ianda qUé seja ouvida a Apresentado em 5 de ju-
ções, r e- commissão de o r ç a- nho e approvado em
querime n- menta e contas sobre 28.
tos e peti- os requerimentos de di- Remetleram-se á com.
ções. versos empregados das missão de orçamen.

secretarias do Estado, to e contas, nesta data.
do porteiro e do conti-
nuo da Imprensa om.
cial, pedindo augmento
de vencimentos.

Saúde Publi- Manda que a representa- Apresentado em 6 de ju-
ca. cão dos alull1nos de nho e approvado em 28.

Pharmacia de Ouro
Preto seja tomalla na
devida consideração,
attendendo-se aos inte.
resses do Estado, na
2.' discussão do proje-
cto n. 21 do Senado.

Orçamen to s Manda que se archive a Apresentado em 16 de ju-
e contas. representação do con. nho e approvado em

selho districtal da Ven- 28.
tania, municipio de Archivou-se.
Passos, sobre isenção
de direitos para os ma-
teriaes destinados ao
serviço de canalização
d'agua potavel para o
referido districto.

Camaras mu- Manda que se archivem, Apresentado em 20de ju.
nicipaes. depois de ouvir"a com- nho.-Em 28, em vir-

missão de Constituicão, tude de requerimenlo
Legislação e POderes, do sr. Severiano de Re-
as representações de zende,foram rernettidas
Emygdio Joaquim de á commissão de Const!-
Olheira Quites e ou. tuição, Legislação e
tros, reclamando conin. POderes, apresentando
actos de diversas ca- ella em 10 de julho
mal'as municipaes. um substitutivo ao pro-

jecto n. 9, com refel'en.
cia a este parecer.

57

58

59

Idem.

Idem.

Manda que se remella o Apresentado em 20 de ju-
requerimento de li. nho e approvado em 30.
Francisca da Conceição Remetteu-se ao gover-
Feueira, p r o fe s Sal' a n o o requerimento,
normalista de Ouro por ameia n. 23, de
Preto, pedindo um ano 1.' de julho.
no de licença para tra-
taI' de sua saúde, ao
Presidenle do Estado
para atteudel-a, visto,
segundo as allegações e
"provas, uão ser mate.
ria de deliberação do
Congresso.

Indefere o requerimento Apresentado em 21 de ju-
de ~Iiguel José Barbo. nho e approyado em
sa, pedindo privilegio 30.
para a cOIlstrucção de Archiyou-
uma estrada de ferro
do ponto mais conve.
niente da «Oeste de .m.
nas)) ás fraldas da Ser-
l'a da Matta da Cordà,



60 Heprese n ta- Inrlcfere o requerimento Apresentado em 22 (Ie ju-
- l;óes, re- de :llalloe) (;omes Li- nho e approv:ulo em

f1uerime 11. nhares e outro, !ledin- 30.
tos e peli. do seja modillca< o seu Archimu-se.
çues. requerimento anterior

sobre um cslra(la de
rodagem da Saúde á
Santa Barllara, p o r
falta de orçamento e
planta [jne provem a
sua convollicncia.

Inúefere o re(plCrilllcllto Apreselltallo IIIll 22 de
do engenheiro ,1011 o jllnho e apprO\ado em
Chrockall de Sá I'ereim :~O.
e fastro, pedilldo como Archi, oll-se.
premio 011 indemlliza.
ção, a [j u a n I i a de
BO:ooO$OOO pelos prejni-
zos que sotIreu com a
organização <lo mappa
<lo Esta<lo.

OBSERHÇÜESTRANSmll'TO

Indefere o l'l'ljuerillleulo A)lreseutado em 22 de
de Norllertn Hodrigues junho e approyado CIII
:llon<::10, \scriyão tio ~O.
l'I'ime e (lo Jllry da co- Archi\ou",e.
marca da Búa Yisla do
Trcmetlal. )ledindo )la-
"amelllo de custas na
llllportancia de r é I s
r): 15ü$GO I.

CO)DllSSUES

IIl'prl'sell la- Mauda que s(~ :!rchi\e ol..\.presentado elll22,1e ju-
l'lll'~. r (~ ollkio do prl'slIlenle tia' uhn c al'prll\ado elll
'IUl'rillll'lI- "alllara 1I11111icil'al d(~: :lO.
los e 1'1'1 i- Caellic'J. apl'l'sl'lIlautlo Arl'lih ou-,e.
,"l's. IIll1a iudkaç;io tia. 1111".'\

ma (':ultara. relativa a
auxilio )Iara canaliza-
l'ão d'a~lIa. por ser es~c
;erYiço tia ruiU peten.ci.a
tia:; camaras 111111111'1-
paes.

65 Idem.

61

ODSERV AÇÕESTRANSUJ1PTOcOluIIu6es

61 IdelB.

Consti lui- Dedaram nada haver ..\..prescntadoem22 deju-
ção. legis- 'IlIe resolver sohre unho e approvadu em SUo
lação e po- 1'l''Iucrillwlllu do SI'. -\rchi\'ou.se.
tI,'I'I" ,'('a. Bl'rna I'llino de Lima, I'l'-
luaras IIlU. lalho ,\ resolução tia
nkipacs camara muuicipal de

Ouro Prelo que atlcto-
riza a emissão de bouus
011 titnlos ao portador.

62

63

Idem.

Idem.

Irulefere o re[juerimellto Apresentado em 22 deju-
do <11'•• Ioão Se"eriano nho e approvado em 30.
de Souza 1Ilalla. pe<lin- Remelleram-se os pa-
ria pUJ:(amelllo de 288$ peis ao fwverno. por
por serviços prestados omcio n. '22, rle 1.' de
como perilo eUI exames julho.
meúico-Iegaes, na cio
dade tio Pará. e manda
que sc remetia ao Pre-
sidente do Estado, para
o rcqlleren le reclamar
de conformil!arle com
as leis.

:lIauda que c arcllivem Apresentado em 22 de ju
os papeis da mesa ad- nho e approvado em
ministrativa do hospí- 30.
lal da cidalle de Sele Archivaram-sc.
I.agõas, "islo llgurar
lIOorçamcnto para 18!11
um auxilio a essc csta-
beleclmento.

66

67

[Ilem. ~lau(la 'Iue se sulimelta;i Apresenlado em 2'2 de
apre,:ia~'i'lo d" ~euado u junho e appl'll\"adll em
1'l''I,wrilllclIlll tio tlelt'- :lO.
~atlu de pulicia tlu I'c. Bl'melt,)u-se an ~l'lIa.
~aulla. pcdilllJU meios tio. por ollicio u. :!i.
para foruec~r pal!~is til' 1.' til' jultIo.
ás audVrlI.lac.ies, nst,)
a Carnara não )Joder
IIIa15 pronuuciar.se so-
tIre auxilio a auctorilla-
des policiaes.
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71 Hep~esell I a- Oel'lar~ nada ha\ el' flu(, Apresenlado em 30 de ju-
,; uc~, I'e- defel'll'solJre o I'equcri. ulio e approyado eUl
IJUerIlUCI!. Ulcnlo rio engeuhciro .• dc julho.
t(~S (' pell- agl'ououlO .\nlonio (;0- Archil'ou-se.
I:oes. IIICS CarlllO, 11cdindo

auxilio para puhlical'
l~1lJ cUUlpclHlio reJa-
t 1\'0 á a g r ic u It u r a.
yisto não estar elle con.
feccionado,

OB~ER\'AÇÕES

51

TRAXSUlIPTO

Declara nacla hal'('l' quc Apresentado em 3 ele i~
deferir sobre o I'equc- lho o :lppro\'ado em ;),
rilllento do collector do Archi\'ou-sc.
lIluuicipio do C a I' a n-
goHa, pJdindo restitui-
ÇãO. da fi u a n t i a de
051 "812,

Repl'csen la- ~Ianda (IUC o~ rcqueri- Aprcscnladocm 1.' deju-
"U('S. rc- IHenlo" dos colleclorcs lho e apPI'O\-ado a -J.
.ijllCrillleu- de I'itanguye Catagua- Hemetleram-se os rc-
los e poli. zes, pedindo fixação de querimentos. á com-
çües. ar enado. sejam re- missão indicada, em 5

meltidos á commissão de julho.
de orçamento e contas,
para eUlitlir seu parecer

CO:llIIISSÕES

Comlnf'rcio, Derlara nada ha\er (lUe Aprcscllladoem 1.' de iu-
es tal i s li- deferir sohre a I'epre- lho c approl'ado em 4,
ca, indus. scnla~:1() dos habitantes ArchiyolHc.
Irias c ar- do e1istricto de Sanla
tes. Cruz. pediudo a Iransfc.

reneia e1cste, do muni-
cípio ele S. Sebastião do
I'araizo para o de Pas-
sos.

HCpl'c~cn t a- )Ianela que se rcmella o A]lrescntaelo cm 30 dc in-
('i,os. rc- requerimcntodc,l. I.co- nh~ eapprO\aclo cm .1
queri m('l!- ]loldina Amelia Soarcs dc ]lllho. .
los c pcli- de Gal'\'alho. professora HClllet!ou-sc o requorl-
~iICS. ela cielade de Sanl'Anna m\n!o ao :-:,o\'ol"l!o. p.or

ele FCITos. pedindo um OIlICIOn. 2;>, do;> de JU'
auno ele Iil:cnça, ao lho.
I'l'csideule do Eslaelo,
para at!endel' corno .fd
de jusli,:a.

75 Idem.

iJ

73

7%

50

TII.\i'iSUJIPTO

Oed:!l'a nada halcr (JI~eApl'csenlado ém 2:l de ju-
delcl'll' solil'co I'cqncl'l- nlio e apPI'(Jladl) eUl
U1('lllo du 2.' sal'geuto 30.
reformado do cxlincto ,\rchil'Ou,sc,
('cll'pU de policia. ,\Ia-
uoel Lopcs da Silla,
rcclamando conlra des.
coulos Ijne solTl'cu CU!
S('U pag:lIJ1cnlo.

comlISSÕES

IdcUl.

Bcp!'cscn ta- "'anda qnc 'c arcliiye a Apresentado cm2:l dcjn-
~.u c~, I' c- pc~'a lI. 15-1, protoeolla. nho c appl'olado CUl
ljuel'lmc n- da soh n. n. pediudo 30.
I~s e peli- auxilio pccunial'io para .\I'chilou-sc,
~oes. um e1uhdraluatil'o por

n:1o lia\'cl' lei Ijuc ~~on-
ceda o [aI OI' solicitado.

CO~I5 I i I ". i- .\Iauda IjIIr SI' l'elllell:1 :i .\ pl'escnlado cm 26 de j 11_
,:ao. Il'gls- (,oJllluiss:io de 1':lIual'as uho.-Em 28. em I ir_
I::ioe pude. Jllllnicipaes a 1'('('lama- tllllc de reljucl'iluculo
I'I'S. 1::10de ;;X cunll'iliuin- dosr.SClcl'ianu de Bc-

Irs do IJlllnil'ipio da zendc, relJlcllcu.sc á
Calupa~llia. I'.elalila:i mesma ('ommis,üo que
I'l'dlll'~ao di' IJllposlclS. elJl 10 de julho apl'c-
para I'lla illll'rp"'l' 5('11 sculou 11msuhsliluli\'o
pal'l'l'I'I', I h,lo. n;1'~ ler ao prnjeclo 11. fi, COIII
'~JlI'ou.ll'a.d,! I I?Jal;~IIJ:l rcferClll'ia a eslr parc-
tonslllul/:ao eas leiS. cer.
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i\) dcm.
-'lanl1a archivar a reprc- Apresenlado em 5 de ju-
senlação dos senenlua. lho e appro\'ado em 21.
rios de justiça da co- Archiyou.se,
marca l1e S. Domingos
tio 1'rata, pctlinllo ven;
cimenLos ou eleyaçào
da taxa no regimento
de custas.

onSIR YAÇÕIlSTIIANsum'TO

Declara nada hayer qne ApresentalIo cml;l de jn-
dcferir sohre as repre- III~ e appl'O\ :\(to IJm 21.
scnLações das camaras Arehlyaralll.sc.
mnnieipaes (Ie Lima
Dnarte c ::l. João Ba-
ptisLa, pcdindo (lil'ersas
mcdidas. rle esLatistica.

Opina )leIa approyação Aprcsentado enl 10 dejll'
da moção do SI'. Ca. lho c a )lIIl'O\';\I!~l na
millo Prales. eOllgra- mcs'}la data.-\ Ide a
IIIIa11l10com a depllta- mo\au.
çfLo mineira ao Con-
"resso Fetleral pclo scn
I,\'Ocedimento rclalim
ao incidcntc oecorrido
em sessão de "do cor-
renle narJllclla Calj1ara,

Deelara (Iue n c n h 11ma Aprcsentado cm:; de ju.
)11'0\ idencia Ilodc to- 1110e apprOl'allo em '21.
mal' o Congresso sobrc Archlloll.se.
o recnrso da compa-
nhia Caellocira de i\la-
caco", com séde CIl1
SeLe LagC,as. eonLra im-
postos lançallos pela
camara mllnicipal, em.
I[lIanto a companhi.a
não pro\'ar a yeraCI-
dadc de snas allega-
ções.

Hepresen 1a- Inllefere o rcqnrrimCJllo Apresentado em 18 de jn.
çües. rc- Ilenaymun(toAly~sdc IIl~eapproy;\(loern21.
f[lIerimen- SOl1Z~.e,scripLlII'al'lo do Arclll\Oll.se.
tos e peli. 1.' (l1s11'lr,to de terras e
çües. cOlonizaçfLo, pCllillll.o

augmcnto 110 y e n c 1-
menLos.

comus ÕKS

Commcrc io,
estalislica,
indllslrias
c artes.

Especial.

Con st iLIl i-
~':10. 11'J!i~-
la~':1oe po-
del'e~.
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52

TRANSUMPTO

Inl1efere () requcrimcnto Apresentarlo em ,'i rle ju-
de Luiz lia Silva e Oli- Ihu e approl'a<lo em:'1.
\()ira. 1.' cscrilão de Arellilllu.se.
orlJllams tle UlJeralJa.
pedindo a revogação tio
tlccreLo 11. 12 de ~2 tle
janeiro de 1890, quc di-
\i(liu OS cartorios de
orpllams do EstarIo.

-'lauda que se rcmella a Aprescutallo em ,j IIe ju
reprcsenta~'.ão lia ca. IlIo.-Em G foi appl'll
luara municipal de S. yal1a uma emenda one_
Domingos <loPraia, pe- recida pelo sr. {;ouçaL
llindo auxilio para con. '-es Ferreira. <leclarau_
strucção l1e uma cadêa. <lo uada haver (lue tle_
ao Presidenle do Eslal10 ferir,
para proYÍllenciar co- Archil uu,se,
mo for de justiça.

cmUIIssUES

Bepresen La. Manlla que sc l'fJl11cllao AprescnLado cm 4 elc ju.
çu c s, r c- requcrimenLo de Frau- 1110e remcllirlo CUI ti ,i
qucril11cn. cbco dc Paula Lopcs commissã(} I1c instl'll'
los c pcli- I1c Azcycl1o, pediudo a cç,10 puhlica para cmil.
ções. quinla parlc dc scus lir scu parecer, eUI vir.

\encimenlos como gra. ludc l1e rcquerimento
lificaç,10. ao 1'resideule 110 SI'. llernarl1iuo de
l1u Eslado para proyi- Lima.
l1enciar l1e ace. r<lo com
a Ici n. -lI <le3 <leagosto
<le 18\)2.

J u.hl:a r,iI il
e criulÍual.

I<lem.

i6

i7
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.'Ianda que se rcmella li Apresentado em IS de jll
rellll()rllnelllu de ..1.1- Ihu e a(JpruI',ulu elll 21.
vam Angusloda I\ocha, Ilelllelleu-se ao Secre
pedindo prililegio para tario(L\grienllura, POI
a cunstrucç:l0 de uma ollicio lI. il2, de :!'2de
estrada de ferro entrc julho.
as cidades de ~a lia1':\ e
Aliae.fé, ao gUI'erno,
(Jara Informar.

l\Ianda que ,ejam remet- Apresentado em 20 c a[l-
til las :\ COllllllis~flO dI' ))('ova(lo 011I 25.
orçamcnto as pc ç a, IIc!lleltcra!ll.~c ,!csla dala
protucolladas soh US, a comuussao 1l11licatla,
56, GÚ v.,66\'.,67\.,
73 I' .. 77, 74 e 88, re-
lali"as a pcdido de au-
!(lIIcnlu de \ CllcilllCIltOS
dc llil ersos fnnrciona-
rios, afim de cIllitlir seu
[larecer.

)Ianda que sejam archi- Apreselllado em 20 dejn-
\adas as peças proto- lho e apPI'Ovado em '.!S.
colladas soIJ ns. 1-10 e Archlvaram'se.
1.13 de lSn, - S, 2'2, 21
82, 101, 455 c 46!J de
18!J'.! , c 74 e l!)7 dc
ISa:I, "isto ler sido re-
sol "ida pela Camara,
quer IlO [lrojecto tle 01'-
~'aIllentu, quer cm ou-
Iros, a materia tle qne
traiam.

55
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88 Ohras puhl i- lnd •.r•. re a prel •.nl;;\o lia \presenlatlo em 22 de ju-
companliia E. de F. . lho e apprlllano em 2~).

l'êl;:,.
({O•.~te ,Ie )1inas». pe- Communieou.,e ao. dI'.
diudo :~OO:UOúSouú para Secrelario da Agl'Il'ul.
a l'on,lnll'ç;\o do ramal tura por ollicio 11. il~)
d(~ l'i1angu y, e manda de 26 de julho.
que sejam illlpre:,sos e
dblriliuidos os ,IOCI!-
menlos que instnu-
r<lm este parecer.

--
S!J Constitui- Deda ra nada h:1\ er (Ine Apresentado a 2,1 de ju:

çflo. legi:5- deferir :,olire o recurso lho e ap[l1'O\allo t~11l2G
assign:ulo por 11~)c~n- de julho.lação e po. Archil aralll-se.deres. Iribninlcs do munlCl'
piode Grão Mogol e o
de Olympio tle Freitas
Lima rec\al1lalldo con-
tra impostos lau~'atlos
pela respecli V!' callla ~a
Illunicipal. \ Islo nao
ser o ,"'U assnlllpto da
competencia ,dO Con-
"resso. lllas snn tio po-
~cr jl\lliciario.

OllSERYAÇÕESTll.\l'íSUlII'TO

lIaIlda .que sc ,Ielt)l\-a a .\preselllado em 22 dc jn.
pctlçao dc LllIlI!.!lpllll IlIo c ap[lrúl:\llo a;';, .•
Angllslode Qnrlroz Dc\ol"en.se a pelir;io
PTocllI'adoT !Io pomi- ao rccorrcIlle, por ({m.
CtallO .Juse C01'l'1'a rc- cio n, ::6, de 26 do jn.
corrclltlo da dccis:1o lho,
da camara mUIlieipal
do Tnr"o qne o e:--
clnin do cargo de IC-
rrador, ao recorrente,
pilm snlnncllel-a ao 1'0-
tler compctClllc.

COJDIISSÕES

Ohras Jluhli .
caso

OrplIlento e
coulas.

Heprese n ra.
~~õe s, rc-
querimen-
los e peti.
ções.

Camaras lIlH.
nidpaes.

Sel
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Pal'CCere!!l de lB02 (lue UVt~I'llm andamento em 1U03

COH}lISSUr.S TII.I:'iSUlIPTOS OBSEIIYAÇÔES

Sli lIeprese IIla-
oI:ÜCS, re.
I[lIcrilllell-
los c peli-
rücs.

.\Iallda qlle se 1'l~IIIl~lIaao Appror:Hlo rm 1 de maio
~()\'prIlO o rCl[lIt'I'illl£'II'1 I) rernellido ao gorerllo
lo do £''\.alfl1l'1)sdo ror. por ollicio 11.3.
P" de p"licia ,Ioão 11i-
has, petlilldo rcflll'ma,
para proceder 1'''111''
prcceillla a I£'i.

87 COlIslilll i(.'ão, Acccila a n'ullllcia dos Appl'IlYad" em 29dea1JriJ.
Jegisla~'ão respeclil'"s malldal"s - AI'l:liiloll.se,
e poderes. feita pelos 81'S. De[lll.

lal!.)s Arlhllr lIahir:lIIo
de Mellezes c 1,lIiz lIar-
hosa da r.allla Cerl[lIei.
ra,_._-

18 Ol'l:alllelllo e }Iallda I[lIe se areliivc fi App1'IJl':1I10em 1 tle maio,
('0111[18, pal'l'cer n. ,18, por IpI' -AI'I:hivoll-se,

sid" l'l~jeil:lIla IIll1a
elllt'lllla solire o mesmo
asslllll[llo,

Ui

lleprese IIla.
~'ücs , re.
1I11eri11I1'11'
los c peli-
(ües,

JIIMit:a riril
e crimill[l]

.\1ali tia <illl) se remella ao Ap[ll'Ovadu ell1 1 Ilc maio.
gOl'l'rIIo o rel[lIcrilllt'lI- - IIcmeller:un.sc ore-
lo d.: ,José Coelh" Li I[IICrilltenlo e iuforma-
nhal'l's, prtlilldo ~rali. (:eles ao goremo, nesta
Iic:lI:àu, [lara alklltler. dala, por olllcio n. ~.
d£' ::rrôrd() ('()IIIa I"i.

Indefere a rcpresenlação ApPI'O\ado em 1 de maio,
dos haliilanles da rilla - ArchivolI.se,
de Petlra Branca, pe.
clilHlo a crea~:ãr) tlu fÓro
ci I'il tI:ul'wlle mllniei.
[lio.



Indefere a represclIl.aç:ío Approvado CIII 1 de maio.
da camara Jllllllieipal - Archirou.se.
fie .Ianuaria. pedilldo
aucloriza~':lo para emis-
são fie hilheles de 100
a 1000 réis, por uão ser
dacompctcncia doCon.
gresso.

RcquCl'imentos apl'cscntados em 1393

Bequcl' se rcquisitem (lo Apresenlado em 4 de
~oreru" esclaree.imell- maio e adiada a diseus.
los, relativamenle ao são. por haver pcdido
mUllo pelo llllal I-ão a palana o sr, Oclario
[l1l1cciol1al1do as ac- Ollolli.
luacs camal'as lllUllici- Em discussão em G
pacs quanlo :\ oliscr- tlc maio, foi relirall0
vallcia da conslitui\'ão ]lclo auclor,
c rias Icis.

OBSERVAÇÕESTI\ANSU.lIPTOS

[lcquer. por parte da Apresentado em 12 fie
cOllllllissão t1e camaras maio, seudo :tpprorado
uluuicipaes. se solicite lia lI1esuw data.
copia das aelaS da as- Olliciou-se :\ l:e~pectiv:
semliléa municipal de camara mUl1IcIP.al, .Ia
ltajllh:í, alim lIe poder zenllo-se a rClJlllslçao
melhor julgar sobre a Jlor oflicio lI. 10, [te 12
rcclamação procellente lIe maio.
tlaquelle ll1unicillio.

!lequer se rC(juisitcm fio Aprcsenladoern !lLlellwio
govcruo, para serem c approl':ulo ncsta data.
prcscntcs Ü wlI1missão Olliciou-se ao gOl'er
Ilc jusl.iça c ir-i! c erimi- JlO elI1 10,.. ~azeIl.
nal. os rclatorios apre- lIa-se a rcqlll.slçao.
scu taflos pelos j uizcs de Foram rClllellI(l~s. pele
direito elJI CUIIJ]lriIllCII- ~overno, por 91l1ClO 11
to do artigo 105 da Ici ;l, de 19 de maIO. selldo
n. 18 fie 28 de Ilorclll- devolvidos [lorollicioJl
Iim de 18(11. 24. de ~ lle julho.

[lcqucr, !l,or parle da Aprescntado cm G dc
cOlllmissao de rcpre- maio c na lllcsma data
seutações, rC1luerimcn- apPl'Ovado,
los e petiçõcs quc, so-
bre a pretellção da Es-
trada dc Ferro "alie do
:;apucahy, scja ollvida
a COlllllllssào dc ohras
]lllblkas. para clI1itti.
rClll coujunctamcnle
scu parecer.

Levi lido Fer-
reira Lo-
pes.

AUCTOIlES

)Iariallllo de
Alireu.

SiI ra Fortes.

BCl'nal'dino
de Lima.

.1

3

OBSII\VAÇUES
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TIIANSUlIrrOScomIl~SÕES

.J ustiça civil
e criminal
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AUCTOI\ES ITIIANSUJlPTOS OBSERVAÇÕIS

8 Berna,rdino Hequer se solicilem (lo Apresentado e approva.
de Lima. gove:no illformações do em 18 de maio.-

relahvas ao modo por Solicitaram.se do go-
que estão sendo explo- verno as informações.
rados. os tcr,renos dia. por ameia n. 11, desla
manlmos cUJa adminis. dala.
traçflO especial foi ex.
tincta pelo governo da
União.

)[ariann. de (leque r, . por parte da Apresentado em 15 de
Abreu. com missão de camaras maio e approvado nesta

Illunicipaes, se solicite data.
da call1ara municipal Solicitou-se a certidão
do I1?-julJ;í r:erlidão si por ameia n. 12, de 15
os slgnatarlOs da re. de maio.
clamação enviada ao
Congresso são ou não
contribuintes municio
paes.

12 Silva Fortes. Ilequer, por parle da Aprcsenlado e approvado
com missão de repre- em 31 de maio.
sentaçúes, rcquerimen- Solicitaram.se as informa.
tos e pelições, se soli. ções por omcio n. 14
citem do goremo di- de 31 de Illaio e foram
versas informações so. prestadas por ameia do
bre o collector do Sa. dr. Secretario das Fi.
cramento, Daniel Gon. nanças, datado de 13
çal res Castaneira. de junho.

I
We n ces lau He(luJr se requisilem do Apresenlado e approvado
Braz. "Ovemo os (locumclI- em 18 de maio.

los relati I'OS aos limi. Hel[uisilaram-se tio go-
tes desle Eslado com o vemo. por ofik.io 11.12
de S. Paulo, o as rcs. do Hl de maio.
poslas dadas pelas ca. Por omcio do dl'. Sccrela.
maras municipaes aos rio do Interior foram re.
lluesitos formulados pe. meltidas, por copia.
lu (Ir. Secrelario da .1gri- respostas de algumas
Gultura, Gom referen. call1aras municipaes do
da aos mesmos limites. sul.

Gomes Frei- Hequer se solicitcm da Apresentado. em !lO de
re. camara munidpal de maio, o adiada a dis.

li uarará copia da acta cussão, por ter pedido
da rcspecliva assem. a palavra o sr. Bernar-
bléa IIlunicipal de 31 diuo da Lima.
de janeiro proxirno pas- Em discussão em 22 de
sado e bcm assim infor. maio, foi retirado pelo
mações sobre uma re. auctor.
presentação apresenta-
da áquella assembléa
para ser encaminhada
ao Congresso, conforme
llisJ1õe a lei.

Augusto Cle- HCllllcr. pur parle (la Apresenlailo c approrado
menlillu. cOllllllititiüo de consli- eUI 24 de maio.

tuição, legislação e po- llequisilou.so por omcio
dere . se requisite com n. 14 de 2:'> de maio.
urgencia UIll exemplar
hos estatutos da cama-
ra municipal deSabará.

11

10

Hoquer,. J.l0r parte da Apresentado om 17 tle
COlllllllSSao de obras maio e approvadu na
publicas, ((UO sejam re- mesma data.
lIletlitlos todos os pa- Hometleralll-se os papeis
pcis aITeclos a esla com. á commissão indicada.
missão á de rcprescn-
tações, rC(lllCrilllenlos
e petições para inlerpor
seu parecer conjuncla.
menle com outros (Ia
mesma nalurcza que
lhe foram remeltidos.

HC.~luer se. solicite do (11'.Aprescntado em 17 de
::lec!'elano (lo Interior maio e adiada a discus.
copia (lo decrelo ql!e são, por ter Jledido a
annexo.u.ao 2.' omClo palavra o sr. Camillo
de escn\-ao de orphams Prates.
de Uberaha o de 1.' Ia. Em discussão em 18 de
bellião do .iudicial e maio, foi retirado pelo
notas, exorcHlos amhos auctor.
pelo cida(lão Manoel Fi-
Iippe de Souza.

OleB"ario 1IIa-
CIO!.

Gomes da
Silva.

G

7



13 llerllard i no l\equcr que 'as commis. Apl'eselllal1o e apPl'ol'al1o
lIe Lima. sões reunillas lIe WIJ- em 1.2lIe jnnllo. scndo

slitnição. Icgisla\'ão e nesta lIala relllellido o
]lodercs c camaras mll- reqnerinlenlo ás eom-
niripacs, tomando 1'0- nlissücs indicAtlas.-
IIheeimento tia rcsoln- \'idc o pareecr n. 67. de
\'ão tia eamara mUlíiei- 2:! tlc junhu.
]lal tle Ouro Prelo, de
23 tle maio ullimo. que
aucloriza a emissão tle
litulos ao portatlor, so-
hre elJa sc malliles!e1lJ
para o 11m tios artigos
75 n. 7 tia Conslilui~'ão
do Esl:ulo e 43 da lei
11. 2 tle 1891.

~4 )Iarianno de !lequer, )lo!' parle tia Aprescntado c approrado
.\hrCll. eomlllissão ue eamaras em;'O de junho.

municipacs, se solici- Em 21, rcqnisilaram.sc as
tem dosagcntes cxecuti- copias. sCllllo : da cama.
,"os ,Ias camaras muni. ra IlInllicipal tia Dia.
eipaes da Diamantina, manlina, por omeio n.
S. .Juão Nepomucello, 21; de S. .João J\'epo-
Ilahira c Ouro Fiuo. 1'0. lIJuceno. por ameia n.
pia das aelas das rcspc- n; dc Ouro Fino, por
!'liras asscmhléas IlIn- omcio n. 23 e da de
nicipaes e ccrlid~io pc- Ilahira, (lar ameia n.
las quaes se reril1qllC ;'.1.
serem ou não contri-
buintes municipaes o
signatarios das recla-
mações procedentes
desses municípios con-
tra diversos impostos. e
bem assim, copia das
resoluções que moti\-a-
ram taes reclamações.

e
o

e

o

Indicaçõcs aprescntadas em tUOa

cf}

~ TII.\I(~mlI'TOS Oll8EllOÇUES:-: AUCTOIIES
.9
:<:

1 Call1illu I'ra- Indica que a Call1ara lias Apresenlada eln Hl de
leso Deputados ~e dirija ao maio.

Con"rcsso Nacional. [a- l\emelleu-se ~í commis-
zenllo wr a necessidade são de negociosi nler-e8'
de não ser lIeferilla a ladoaes que apresentOl
indicação do Congresso em 22 Ite maio opa.
lIe S. I'anlo relalil'a ao recer n. 22, opinandl
lIeslllemhranlCnlo 11e pela sua appro\'ação.
grande lerrilOl'io do sul Em discussão a rellacçã
Ile -'li nas. \'i~lo n;lo ler final. em 'n de maio
fundalllento a allega- foi ella approrada.
ç;lo de sercm lIu\'idosos Communicou-se ao Con
os limitcs entre o~ dois r'resso "'acionaI, ]la!
Estallos, sinão em pc- amcio 11. 16. de 2\1 d
queIJos c insignilican- maio.
les del,tllles. (flle n;lo
a!Tcclam as linhas ge-
racs lIe lIemarcal:ào en-
Ire ellps.

2 Bcrna rd inu Indica que as ('uJllmissül'~ .\pl'esl'nl;lIla elll 10 II
lIe Lima. reunidas ,lI' constitui- junho e rctirada [leI

ção e canlaras munici- auctor em 12
paes, tomando em con- Vide o requerimenlo n
si,Ieração a resoluçiio 13.
lIa camara municipal
de Ouro Prelo que au-
cloriza a emissão de
litulos ao portador, da-
lada Ile 23 de maio, so-
l.Ire eUa se manifeslem
para os elTeitos dos ar-
tigos 75 n. 7 da Cou-
stituição do Estado e
43 n. 3 da lei n. 3~ de
1891.

onsin\'AçUEsTn.\1'iSUMPTOSAUCTonEs



AliCTORES TRA~SU!lPTOS OBSERVAÇÕES

l\loc:ão apresenladll em 18H3

•

AUCTOR T1U:'\SUMPTO OBSERVAÇÃO

D?I~~ll"guOe~ In\~;aIS'I~lude OS presiden- Apresentada em \/4 de ju-
V' t .'" . uas camaras lho e approva(h
t .10 lieou- con~'oqu~m ~!ma sessão Foi remetlida ~o '~enadl
lOS. extIaorrlmalla do £on- por omcio 11 45 J;

egsrtesso,.r.1.e.,Minas para a approvou u~ ;n'es;::~
,a Cluaue ou para data.

qualquer outra, si jul.
~arem couveniente, no
JIltCl:valIo desta para a
seguJllte sessão ordiua.
ria, allm de resolver
sobre o artigo 13 e seus
p.ar:'lgraphos das dispo-
slçoes transito rias da
Constituição do I.:slado.

1 Camillo I'ra. Declara que a Camara Apresentada em 8 de ju-
leso dos Deputallos congra- 1110, foi nesta data re-

lnla-se com :Illeputação metlida a uma commis-
mineira do Congresso sào especial que apre-
Fcderal pela maneira sentou, em li', o pare-
nobrcmcnte altiva com cer n. 81, opinanllo pela
que souhe represeutar sua approl'açüo.
os hrios deste Estado Approvada nesta data. r~.
lliante do triste aconte- melteu-se uma copIa
cimeuto que tentou authentica, por omcio
marcar a soherania na. 11.28, ao OXI11. sr. 111'.
danai em;; rio corrcnte .Iosé da Costa Macllado
IIICZ. e alfirllla a sua c ~ouza, afim l!e leval.a
so I i IIa r i ed a de 1'0111 ao conhecimclltn de 10-
aflucUa dcputaçào. lia deputação millcira.
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,RECAPITULAÇÃO

Pro!ecto8

Foram apresentados em 18\)3, 47, sendo: sobre navegação e de~'
obstrucção de rios os de ns. 1 e 39; sohre camaras municipaes os
de ns. 2, 9, lO, 15 e 45; sobre hospicios de alienados e casas de cari-
dade os de ns. 3 e 17; sobre leis annuas os de IIS. 4 e 12; sobre
interpret,\Ção e alteração de leis os de ns. 5, 6. 7, 28, 37 e 41 ; sobre
instrucção publica os (le ns. 8, 18, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43 e
.16; sobre academia de direito o de n. 13; sohre estradas de feno
os de ns. 11, 21, '17, 30, ,10 e 44; sobre creditos ao governo os de
ns. 16 e 32; sobre vencimentos (le lunccionarios os de ns. 14 e 19;
sobre nova denominação lle cidades os lIe ns. 20 e 24; sobre mora'
toria a collector o de n. 25; sobre o ([uadro das distallcias o de 11.26;
sobre revogação de lei, o de 11. ~!Je sobre o regulamento da Secretaria

a resolução n. 5.
Iniciados em 1892-que tiveram andamento em 1893 - 16, sendo:

sobre privilegios para estradas de ferro, exploração de arêas aurileras,
engenhos centraes, charqueada e escola profissional os de ns. 40, 36,
37, 38, ')8 e 10; sobre regimento de custas o de n. 41; sobre revoga-
ção de leis os de IIS. 39 e 21; sobre isenção de direitos o de n. 27 ;
sobre indulto 'de pena o de 11.17 ; sohre creditos os de ns. 29 e 12;
sobre limites o de 11. 8; sobre satesianos o de n. 19, e sobre L)'ceu
de Artes e Ollicios em Ouro Prelo o de 11.23.

Iniciados em 1891- que tiveram andamento em 1893- 5, sendo:
sobre eslradas de fenO os de ns. 38, 48, 43 e 40 e sobre a,xi\io a colo
legios de orphams o de 1\.2\.

Pl'o!eclOli do Senado

Remettidos em 1893, 18, selido : sobre poder judiciario os de
ns, 24 e 30; sobre junta commercial o de n. 25; sobre premios o de
1\. 26; sobre inslrucção publica os de ns. 27, 28, 34, 35, 37, 3!J e 41 ;
sobre estrada de ferro o de 1\. 29; sobre credito o de n. 31; sobre
convento os de ns. 32, 33 e 38; sobre licença 5 o de n. 36; sobre sub.
sidio ao Presidente do Estado o de n. 40.

Em 1891 e 1892_ que tiveram alldamellto em 1893- 5, sendo:
sobre caixa economica o do 11.16; sobre modificação de lei o de
n. 22 j sobre premios o de n. 23; sobre serViçO sanHar[o o de n. 21;
e sobro aula de tachygraphia o de n. U.



l'areccres de Commis!lões

Foram apresenlados em 1893, 89, sendo: pela commissiío de con-
stituição, legislação e podercs os llc ns. 1, 2, 21,28, 2!l, 36, 41, 70, 80
e 89; pela de represenlaçõcs, requerimenlos c petições os de ns. 3,
4.5,11, 18.30, 31, 32,33, .12,4:1, 4J, 4!l, :)0, ;'1, :,3, ;.7, ;'8, 5!l, 60, 61.
62, 63, 64,65, 66, 68. 69. 71. 72. 74, 75, 76, 77, 83 e 86; pela de com-
mercio, eslatistica, indugtrias e artes os de ns. fi. 7,8,!l, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 73 e 82: pela de inslrncção publica o de n. 17;
pela de negocios inler-esladoaes os de ns. 22 c 34 ; pela de orçamenlo
e conlas os Ile ns. 23, 55 c 85; pela lle justiça ciri! e criminal os dc
ns. 24,2", 3:•. 78 e 7!l; pela de Olil'as pulilicas os de ns. 26,27,37. 38.
39, 4u.. I~),.16, 47, :,2,84 c 88; pela de agricultnrn, minas, colonisação.
terras e bosques o de n. 48 j pela de saúde publica o lle n. 5.1; pela
de camaras municipaes os de US. 56 e 57; pelas reunidas de consti
luição, legislação c pOlleres e camaras municipaes o de 11. 67 (' pela
especial o de n. 81.

Pareceres de 1892- que liveraln andamenlo em 18!l3- 6. s(,lIdo :
da commissão de represcnlações, requerimcnlos e pelições os de
IIS. 86 e 89; da de orçamenlo e contas o de 11. 88: ria rle jusli~'a
civil e crimiual os dc ns. !l,£e !lá e da de cOllstiluição, legislação e
poderes o de n. 87.

RC1luerimentos

Foram apreselltados, em 1893, 14, sendo: pelo sr. Bernardino rle
Lima os de ns. 1. 8 e 13; pelo sr. Silva Fortes, por parle da cOlllmis'
são de represelltações. reljuerimClllos e petiçOes os de llS. 2 c 12:
pelo sr. Le\'indo Lopes o dc 11.3: pelo SI'. ~(ariallllo uc AlJrcu, por
parte da comrnissão de call1aras IIlnnkipacs. os de IIS. 4, 5 e 1-1: pelo
sr. Olegaria Maciel. por parle da COlllll1issiío de obras pu!Jlicas, o de
ll. C: pelo SI'. Gomes da Sill"a u de 11. 7: pelo sr. Wenceslau Braz
o de 11.(); pelo sr. Gomes Freire o .le n. 10; e pelo ~r. AuQ"ustoCle-
UJ~lltillO o de n. 11. •.

Intlicações

Foram apresentadas 3, sendo: pelo sr. Camillo I'rales a de 11.I;
pelo sr. Bernardino rle Lima a de 11.2' e pelo sr. Domillgos I'iulli e
outros a de n. 3.

IloçUo

Foi apresenlada uma pelo sr. Camillo Prates.

ANDAMENTO
l' r o !e e tos .1 e 1 8 9 3

Foram remellitlos li sancçiío :

Pela camara. os de ns. 3. 5. 7, 12. 13, 19 e .12.
Pelo Senado. os lle ns. 1, 4, 16, 26, 32. 40, 14, 39 e 33.,.
Foi puhliC:\lla [ll'la f:alllara a resolução 11.:l (regulamenlo da ;,e.

crelaria).

Acham.se pcndenlcs :
De deliheração do Senallo, os de ns. 15.25. 28, 31, 37, 38 e 27.
De parecer, para 3.' lliscussiío, os de IIS. 29 e 41.
~ ~ ~ 2.' II os de ns. 17. 18. 21. 22. 36, 44 e 46.
De 1.' discussão, os de ns. 20, 2.1. 43 e 45.
De 3.' discussão. o (le n. !lo
Acham.se reproduzidos 110 projeclo n. 4i os lle llS. 23. 34 e 35.

Foram rl~jcilallos :

Pela Camara, os de IIS. 6 e 11.
Pelo Senado, os Ile ns. 2, 8 e 10.
Foi relirarlo e archivallo o lle n. 30.

De 189::

Foram remeltillos ,í sancção :

Pela Camara, os dc ns. 3!l c 8.
Pelo ~cnado. ns de IIS, 21. 1!l e 23.

Acham-se pendentes :
De IleliIieraçiío do Senado, o Ire n. 38.
De rellacção !inal. o llc n. 41.

Foram rejeitados :

Pela Camara, os de ns. 36, 37 e 28.
Pelo Senado, os de IIS. 27 elO.

Prejudicados no Senado

Os l\e ns. 17. 29 e 12.



'70

De 1891

Foram remettidos â sancção :
Pela camara, os de ns. 38, 21 e 40.
Pelo Senado, os de ns. 48 e 43.

P,'ojectos cio Senado de 189a

Foram remetidos á sancção :
Pela Camara, os de ns. 26 e 32.
Pelo Senado, os do ns. 25, 29, 36 e 31.

Acham.se pendentes:
De parecer, para 3.' discussão, os de ns. 37 e 38.
)l li »2.' li os de ns. 33, 35, 39 e 40.

Foram rejeitados :
Os de IIS. 24, 27, 28, 30 li 34.

De 1891 e 1892

Foram rem~ttidos á sancção :
Pela Camara, o de n. 23.
Pelo Senado, o de n. 22.
Pende de parecer, para 3.' discussão, o de 11. 21.

Foram rejeitados :
Os de ns. 16 e 14.

Foram apresentados, em 1893, 89, sendo todos approvados, com
excepçào dos seguintes: ns. 2, 17 e 27, que ficaram prejudicados
lIS'. 51 e 76, que foram remellidos, aquelle á commissão de obras pu.
blicas e este á de illstrucçào puhlica ; IIS. 56 e 70, que foram remet-
tidos á commissão de constituição, Jegislaç.ãoe poderes e serviram de
base para o substitutivo ollerecido por esta ao projeclo li, 9,r.cle1893'

J
I

j

"]':.

De 1882

Foram approvados os de ns. 86, 87, 88, 89, 94 e 95.

Requerimento.

Foram apresentados 14, sendo lodos approvados, com excepção
dos de IIS. 1, 7 e 10, que {oram retirados pelos seus auclores.

Indleaçõe.

Foram apresentadas 3, sendo approvadas as de IIS. 1 e 3, e reti.
rada pelo auclor a de n. 2.

Moção

Foi apresentada' uma, sendo eBa approvada,

Secretaria da camara dos Deputados do Estado de Minas Geraes,
aos 26 de julho de 1893.- O Direclor, ALFI\t:DO FURST.
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