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Em obediencia ao disposto no li 14 do art. 2,. do Regulamento da Secretaria da Camara dos
Deputados. de 2 de setembro de 1909. tenho a honra de apresentar-vos. com este relato rio-além da
Synopse dos trabalhos da mesma Camua, referentes á. sesslto do anno corrente-uma ligeira reca-
pitulação do que occorreu durante a 5,' legislatura nesta Casa_do Congresso Mineiro.

De accordo com o estatuido no Rflgimento Interno, approvado pela Rf'soluC;ão n. J4, de 2. de se
tembro de 1906 e na lei n. 1:.?4, de 11 de julho de 18\15, tiveram inicio, em 12 de junho ultimo, as
sessões preparatorias da Camara,

Em sesslto de 15 desse mez, foi paIo sr. Heitor rle Souza remettirlo a MeEa e por ('sta enviado
á commissqo de Constituic;11o, Legislaçilo e Justiça o diploma do sr. Alfredo Martins de Lima Ca.s-
tello Branco. deputado eleito pela 2,. circumscripção.

No dia 17 a citada commissilo apresentou o parecer n. 183, reconhecendo dcputado o sr. Cas-
tello Branco. Esse parecer foi approvado, sendo o mesmo sr. proclamado em sessão rio 19.

"erincando-si! em data de 20 haver na Capital numero IPgal de mfllnhI'os das duas Camaras. de-
signou-se o dia seguinte para a se são solenne dI' installação, ten lO sido feitas, para esse fim, as de-
vidas <'ommunicações.

Sob a presidancia do sr. Prado L:'lpes, foi installado o Congre~so no dia designado, comparecen-
do o exmo. sr. dr. Estev1Io Leite de Magalh1Ies Pinto, Sccretario do lnterior, que. recebido por uma
com missão composta dos srs. senador Souza Vianna e deputados Fredcrico Schumann e João Lis-
boa, tomou assento á direita do sr. Presidente e procedeu á leitura da Mensagem presidencial.

Em sessilo de 22, ainda de junho, foi eleita a Mesa da Camara. que ficou assim organizada:
Presidente, Prado Lopes; vice-Presidenle. Silveira Brum ; 1.0 Secretario, Americo Lopes: 2.0 Se-
cretario, Argemiro de Rezende; supplentes de secI'etario, Edgardo da Cunha " ltaul de Faria.

T,'rminada a eleiçilo da lIIesa. teve a Camara conhecimento de um telegramma dirigido ao sr.
Presidente, em que era transmittida a infausta noticia do fallecimento do sr. deputado João
Barroso.

Immediatamente, o sr. Heitor de Souza, obtendo a palavra, fez o elogio do deputado extincto
e pediu que, em homenagem á sua memoria, fosse suspens'l a se,.;s1[o.A Camara deferiu o pedido
do sr. lIeitor de Souza.

A requerimento do sr. F. Paoliello, houve nesse mesmo dia uma sessão nocturna, em que foram
ell'itas as commissões permanentes da Cas9.

No dia 25 foi lido, em seas1Io, um ofticio em que o sr. Zoroastro Alvarflnga puticiplva ter en-
trado em exercicio do cargo de director de Hygiene do Estado, renhnciando, por isso, ao mandato
<lI' dcputado pela 3.' clrcumscripção.

Nessa occasião foi a Camara informada de haver sido eleita a Mesa do ~enaflo. ql:e ficou com-
posta do seguinte modo: Presidente, Gonçalves Chaves; vice-Presir:tente, Bias Forlps; 1. o ~pcret~-
rio, P. Drummond ; 2.° Secretario, Gomes Freire; supplentes du s('cretarios, Cornelio de Mello e
Camillo de Brito.

Em 27, o sr. Presidente commissionou os srs. João Lisboa. C.mpos do Amaral c F. Schumann
para representarem a Camara na sessão commemorativa do passamento flo Marechal Floriano Pei-
xoto, correspondendo, assim, ao convite dirigido á mesma corporação pelo Club que, na Capital.
tem o nome do saudoso Marechal, ex-Presidente da Republica.

Ainda nesse dia prestou o compromisso re/!imental o sr. Castello Branco, deputado eleito e re-
conhecido pela 2.' circumscripç1Io, o Qual foi recebido por uma commissílo c(\mposta dos srs. Heitor
de Souza. João Lisboa e Arlstoteles Dutra.

Em 19 de julho o sr. José Alves requereu e a Casa concedeu a inserç1Io na acta de um voto de
profundo pesar pelo fallecimento do dr. Viriato Mascarenhas, que, como deputado ú Assembléa
Constituinte lIIlneira, bons servi.;os prestou ao Estado.

Em additamento a essa homenagem, a Camara suspendeu a sessão, a requerin:ento do sr. Igna-
cio Murta.
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Em 1.0 de agosto, a requerimento do sr. ~elson de Senna, a Mesa, interpretando o sentir da
Camara, telegraphou ao Marechal Hermes da Fonseca felicitando-o por seu reconhecimento como
Presidente da Republica, no periodo de 1910 a HH4.

Em 10 do mcsmo mez, em attençll.o ao convite da rcocidade academica da Capital, foram nomea.
dos, em commiss1l.O,os srs. Raul. de Faria, Joll.o Porphirio e Jose' Alves para representarem a Ca-
mara dos Deputados na sessao Eolemne commemoratlva da data da fundaçlo dos cursos juridicos no
Brasil.Nesse mesmo dia foi lido um officio d.) sr. AfflD,o P"nna Junior renunciando ao mandato que
lhe conf~riu o eleitorado da 5.' circumscripção. Nu dia 12 officiou-se ao governo no sentido da re.
nuncia do sr. Penna Junior.r\a sessão de lG, sob proposta do sr. 19na'lio Murta, a Camara resolveu que se inserisse na aeta
um voto de pesar pelo I'allecimento do Conselheiro Andrade Figueira.

Em 22. a requerimento do flr. Heitor de Souza, a Mesa transmittiu, em nome do povo mineiro,
um telegramma ao sr. Saenz Pclta, Presidentc da Republica Argentina, dando-lhe as boas vindas e
felicitando-o por sua \'Ísita ao Brasil.~a mesma data, por indicaçào do sr. Nelson de Smna, foi transmittido, tambem por intermedio
da Mesa, um despacho ao Presidente do Chile, manifestan:lo a essa ;Ilação o pesar do povo de 1>11-
nas Geraes pelo faJlecimento do Presidente Pedro Montt.

Em 5 de setembro o sr. Senna Figueiredo requereu, com O assentimento da Camara, que fosse
a Mesa auctorizada a convocar sessões extraordinaria~.

No dia 6 foi o Congresso convocado para reunir-se a I, afim de dar posse ao Presidente e vice-
Presidente eleitos do Estado.Na sessll.o daQuelle dia foram nomeadas as seguintes commissõlls para reeeberem o exmo. sr.
Bueno Brandll.o. Presidente eleito:

Em General Carneiro, os srs. Aristoteles Dutra, Ignacio 1>lurta e Tavares de Mello;
r\a estação da Capita" os srs. lIlartins da ~il va, Pericles de Mendonça e Heitor de Souza;
~o Palacio do Goveruo. os srs. Senna Figueiredo, Xavier Rolim e Galdino Rio~.
~o dia. 10, a requerimento do sr. Senna Figueiredo, foi convocada para 11 uma ses~ll.o extraor-

dinariaNaquelle dia teve n. Casa sciencia de haver assumido o exercicio do cargo de chefe de Policia
o sr. Americo Lopes, ficando, por isso, vago o logar que o mesmo sr. Occup'.wa como represen-
tante da t.. circumscripção.Em 19, a requerimento dI) sr. Joll.o Lisboa, a Mesa nomeou o mesmo deputado e os 51'S. Nelson
!le Senna, lIeitor de Souza, Frederico Schumann,. Senna Figueiredo, Valdonuro 1>lagalhll.ese Aristo-
teles Dutra. para em com missão, representarem a Camara na posse dos Srl. Presidente e vice-Pre-
siden te da Itepublica.Em sessão do mesmo dia a Camara conse.tiu, a requerimento do sr. Joll.o Velloso. que fosse
consignado na acta um voto de applallso á bem orienta<1a admini!ltrBç'to do Ministro da Viaçilo, dI'.
Francisco Sá, e de agradecimento pelOS relevantl.s serviços pc' s. exc. prestados ao Estado de
Minas.Deferindo um requerimento apresentado p.lo SI' \'aldomiro Magalhll.es, a Mesa telegraphou ao
.sr. dI'. Francisco Sá salientalldo a necessidade de ser iniciado, sem demor .•. o serviço de prolonga-
mento da linha telegraphica de Monte Santo a Passo •.

r\a sessão do dia 20 o sr. Heitor de Souza, indo á tribuna, referiu-se encomiasticamente ,. ma-
neira com que os membros da Mesa se conduziram na direcçll.o dos trabalhos IC'<lislativos, parecen-
do-lhe justo que se consignas.e na acta a admiraçào e o reconhecimento que a C.lmara consagra ao
sr. Presidente e aos dignos srs Secretarios.

O sr. Aristoteles Dutra, ainda na mesma sessll.o, lembrando os grandes serviços que a Minas Geraes
tem prestado o dr. Paulo de Front.in, director da Estrada de Ferro Central, julgava bem interpre-
tar os sentimentos dos habitantes da 1.' circumscripçãO e de todo o Estado, deIxando registrados
nos annacs da Casa os agradecimentos do povo mineiro ao illustre e benemerito engenheiro. O sr.
Presidente declarou que os desejoi dos srs. deputados iam ser satisfeitos.

COMMISSÕES
Além das commissõrs Es~eciaes e Mixtas referidas acima, a Cam!lra elegeu as seguintes Perma

nente., de accordo com o Regimento Int~rno em vigor:

I»olicll.l du Casu (Mesa)

Dr. Antonio do Prado Lopci Pereira (Presidente).
DI'. Antonio da Silveira Brum (vIce-Presidente).
Dr. Americo Ferreira Lopes (1.0 secretario).
Dr. Argemiro de Rezende Costa (2.0 becretario).

SlJPPLEI'1ES DOS EECRETARl03

Drs. Edgardo da Cunha Pereira e Raul de Far;a.

I
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COIl!"itituição, L('~lsh ç:ao e oIustiça

Dr. Heitor de Souza (Presidente).
Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.
Dr José AIves Ferreira e :\lello.
Dr. Pericles Vieira de Menrlonça.
Dr. Valdomiro de Barros Ma~alhães.

OrçSlnellto

de enn" FigueiredoPharmaceu tico Bernardino
Dr. Heitor de Souza.
Coronel Francisco PaolilJllo.
Dr. Nelson Coelho de Senna.
Coronel João de Almeida Lisboa.

c ('outas

(Presidente) .

""Ol"ça Puhllca

Coronel .Tavme Gomes de Souza Lr'mos (Presidente).
Coronel Fre li-rico Schumann.
Coronel Pedro Labornu.

UC))"CSCII tnções c Pctiçõcs
Dr. Carlos dn Silva Forlps (Presidente).
Dr. Antonio Martins ela Silva.
Coronel José Lui7. Campos do Amaral.
Coronel J!rnaeio Carlos Moreira :\Iurta.
Coronel Simeão Stylite Cardoso.

Caunarl\1ól ~lunicil)nf.'S c ~cgocios lo1('1'-l'~tadoocs

Coronel Manoel Alves ele Lemos (Presidente).
Coronel Franciscn Paoliello.
Coronel Garibaldi de Mello •

..\ ""•.icultura. e Indust •.ia!>õ

Coronel .Tuvenal Coelho (le Oliveira Penna (Presidente).
Dr. Edgardo lia Cunha Pereira.
lIIaJor Jose Galdino dos Passos Rios.

Ohl'OIil Puhlicu!!! e Viaç:ao

Dr •. Toão Porpllirio l\!aclla'\o (Presidente).
Dr. Jose' Toeql1eville de Carvalho.
Coronel Edmundo Blum.

Cone!ro Fr~neisco Xavier de Almeida Rolim (Presidente).
Dr. Nelson Coelho ele Sennu.
Dr .. Toão Baptista Ferreira Vclloso.
Dr. Jose' Rib"iro de Miranda Junior.
Dr. Raul de Faria.

Saude '»llbliea

Dr. Jose' Tavarl's de Mello (prl'sidente).
Dr. Aristoteles Dutra de Carvalho.
Dr. João Antonio de Figueiredo.

Uedacção de Lei",

Coronel Rdl1urdo Campos Vilhena do Amaral (Presidente).
Coron!'1 Julio de Vasconcellos Teixeira da Motta.
lIIajor Antonio Leão Monteiro de lIIoura.
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Durante a sessão do anno expirante foram, pela Mesa, designados membros interinos para as
commissOes acima mencionadas os senhores:

Galdino Rios para a de Redacç!lo, a requerimento do sr. Eduardo Amaral;
Aristoteles Dutra para a de Camaras Muvicipaei, a requerimento do sr. F. Paoliello;
Castel10 Branco e Julio da Motta para a de Instrucção Publica, a requerimento do sr. Raul de

Faria;
Simeão St;ylita para a de Força Publica, a requerimento do sr. F. Schumann;
Heitor de Souza para a de Petições, a requerimento do sr. Silva Fortees;
Agostinho Pereira para a de Instrucção Publica, a requerimento do sr. Neleon de Senna;
Campos do Amaral e Tocqueville de Carvalho para a de Camaras Municipaes, a requerimento

do sr. Garibaldi de Mello;
Pericles de Mendonça e Pedro Laborne para a de Instrucção Publica, a requerimento do sr.

Castell0 Branco:
Valdomiro Magalhl:.es e F. Schumann para a de Obras Publicas, a requerimento do sr. João

Porphirio;
Jayme Gomes e Abeilard Pereira para a de Redacção, a requerimento do sr. Galdino Rios.

Congresso

- Conforme a convocação re~ularmente feita, realizou-se no dia 21 de junho a installação 80-
1emne do Congresso para o fim de tomar conhecimento da Mensagem Presidencial.

- Em 23 do mesmo mez reuniu-se novamente o Congresso para tratar da apuração da eleição
presidencial do Estado, tendo sido eleita, para esse mister, uma commissão composta dos srs.: An-
tonio Carlos, presidente; Heitor de Souza, secretario: Nelson de Senna, relator geral; Francisco
Paoliello, Souza Vianna, Eduardo Amaral e José Gonçalves.

Nesse mesn,o dia, a requerimento do sr. Camillo de Brito, foi lançado na acta um voto de pe-
sar pelo fallecimento do sr. dr. Coelho de Moura, ex-senador ao Congresso :lIineiro. .

. - ~Ill 2 de jnlho foi convocado o Congresso para no dia 4 ter conhecimento do parecer da com-
nussão Incumbida de apurar a eleição presidencial.

li;m sessão de 4 de julho o sr. Nelson de Senna apresentou o parecer n. 2, que foi a imprill1ir-
se, opinando pelo reconhecllnento dos exmos. srs. Julio Bueno Brandão e Antonio Martins Ferreira
da. ~ilva. respectivamente Presidente e vice-Presidente eleitos.

No dia li, depois de distribuido e de constar da ordem do dia, entrou em discussão, logo depois
encerrada. o parecer n. 2. sendo adiada a votação por falta de numero.

No dia 7 é approvado o parecer. fazendo-se as devidas com .uoicações.
De accordo com a convocação feita em 6 de setembro, reunido o Congresso no dia 'i desse mez,

tomaram posse dos seus cargos com a solemnidade do costume. os exmos. srs. Julio Bueno Bran-
dão c Antonio Martins Ferreira da Sil"a, que foram recebidos - o primeiro pelos srs. lIeitor ele
Souza, Frederico Schumann. João Lisboa. Bias Fortes e 1'\uno de Mello; e o segundo, pelos srs.
Nelson de Senna, Martins da Silva, Juven~1 Penna, I{ibeiro de Oliveira e Antonio Carlos.

Secretaria

A Secretaria da Camara dos Depnhdos continúa a funccionar de accordo com o regulamento ap-
provado pela ltesoluçilO D. 16. de 3 de setembro <Ie JIJ08

Tendo sido pelo governo do Estado concedida, em 3 de novembro ultimo, a aposentadoria que
solicitou o coronel Alfredo Furat, competente e dedicado director da Secretaria, a lIIesa julgou acer-
tado nomear-me para esse cargo em 5 daqucllC' mez.

No curto periodo do meu exereicio. Que data de '7. ainda do m('smo mez, tenho observado Que
os funccionarios que me estão subordinados cumprem satisfactoriamente seus deveres, demonstran-
do intelligencia, zelo e solicitude.

Em uma das salas da Secretaria está installada a Bibliotheca da Camara dos Deputados, confia- .
da aos cuidlldos do sr. offlcial-bibliothecario coronel Antonio Gentil Gomes eandido. Este digno
funccionario, em exposição que adeante se encontra impressa, dirigida á Mesa, por IllC'U intermeaio,
demoostra minuciosamente a applicação que têm tido as verbas destinadas pela Camara á organiza-
çllo da alludida Bibliotheca.

Na qualidade de 1.. Secretario da Camara o sr. deputado Argemiro de Rezende tem determi-
nado e assignado o expediente que corre por esta repartição.

Secretaria da Camara dos Deputados, em Bello Horizonte, 31 de dezembro de lPlO.

O director,

Castort'no Magalhães.

'I

l__----
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Cabe-me li honra de prestar-vos as informações segnintes, relativas á Bibliúthrc:l da Camara
dos srs. Deputados, a meu cargo, no duplo lim de sciectificar-vos do mOVImento ,leste departa-
mento, annexario á Secretaria que t:l.o dil;namente superintendeis, como deJazel-~s subir, por vosso
intermedio, á Mesa da Camara dos srs. Deputados, á qual, ex-vi .10Sarts. 2S e 29 do R"gulamento
expedido em virtude da Res~luçlto n. 16, de 3 de setJmbro de l!lOS, está ella directamcntc subordi-
nada.

Esta Bibliotheca crpada pelo regulamento citado, arts. 2S e 29. foi installada a 4 de setembro
de 11109,quando fui nomeado, tomei posso e entrei no exercicio do cargo de blbliothocario.

Ante$ dessa data. a eommisslio nomeada pelo sr. Presidentl' da Camara dos srs. Deputados, em
J.t de setembro de l!i07, para organiza" a bibliolheca do Congresso Mineiro, então existente, com-
posta dos srs. deputados: Affonso Penna Junior, Nelson de Senna, Heitor de Sousa e Francisco
\'alladares, tinha feito acquisição de diversas obras, de modo a ser a Installaçlt'l desta Bibliotheca
realizaria com mais de setecentos volumes.

Cumpre ficar consignado que a extincta Bibliothpca elo Cnn!!rp~so Mineiro não se fundiu com a
nova Bihliotheca da Camara dos srs. Deputados, continuando, ate' hoje, os livros a ella pertenc"n-
tes sob a guarda do oUlcial-archivista tia Secretaria da Cantara, major Antonio de Suuza Pa-
raiso,

Não ha razilo plausivel quc justifique essa desaggregação, que constitue uma irregularidade
que, penso, deve spr Quanto antes, sanada.

Os rplevantE's serviçns da commissao organizaelora não se limitaram ao periollo j,i referido, con-
tinuaram a ser prest~do~, ap6~ a installaçl10 da Bihliot.heca com louvavel de<1icação, 7.el" e compe-
tencia, ate' que, lindo o mandato legislativo, julgaram seus dignos membros, ipso lilcto, llnda a com-
missão que lhes fôra connada.

Possue a Bibliotheca. actualmel'te, 1 .132volumes encadernados e 246 pm brochura, todos, á ex-
cepção de poucas doações, adquirJdos por intermf'rl1o da cf)mmissAo orgllnitadora, lias li vrarias na-
cionses de Francisco Alves & Comp" do Rio de Janeiro, VJdal Gomes, Jose' t~nacio e Beltrão clt
Comp. desta Capital e nas extrangeiras A. A, Corrlgln, Francisco Vallardi e V, Girard et E. Brie-
re, cujas facturas, tendo o pagamento autorizado, por nota do H. L o SE'cretario da Camara dos
srs, Deputados, nellas exaradas, e mais o rl'spectivo reciho, estlo rpgistradas em livro I"'opriu, per-
manpcendo os originaps, encarlernados por ordem chronologica, archivados.

O exmo. sr •. senador dr. Virgílio de Mellf) Franco, tendo obtido do sr. director da Secretaria
da Camara dos srs. Deoutadns Federaes. a col1ecção dos respectivos annles desde 1823 até 1905, fal-
tando, apenas, os de 1824, 1825. 1859 e lS:}9, generosamente a cedeu a esta Bihliotheca. com o unico
onus de ~e man,/ar recebei-a n" Secretaria daquella Camara e pagar.se encaixotam"nlo, carret.o e
frete, o qne se fez, por intermedio da casa dos srs. Francisco Alves'" Comp., com o despendio mí-
nimo de i7$OOO,

SE'ja-me permittido bem salientar quanto a Bibliotheca da Camqra drs srs D"putallos fica de-
vendo à ~enerosidarl(J de s. exc. o sr. senador Mello Franco, por esta excellente acqubição, que já
enriquece uma de suas estant"s.

O sr. deputado sr. dr Nelson de Senna, um dos mais operosos membros da commissã" organi-
dora. fez 110açào á Bihliotheca de 34 volumE's. em hrochura e, devido a seus esforços, recebeu a Bi-
bliotheca j volumes do Archivo Publico Nacional e 5 volumes da Directoria Geral da Est.atistica.

Por acto do sr. 1.0 Secretario da Camara dos srs. Deputados, constantA da Portaria de 24 de
janeiro de 1910, foi resolvido pa~~arem do Archivo da SecretarIa, para esta Blhliotheca. as ceJlee-
ções-do -Diario Olficial. de 1891a 1905-do Diario do Congresso annos l8U\I, IU05 e 1906. bem
como os volumes seguintes, Que existiam em dl1plicat.a naquel1e Archivo.-Lels Mineiras dos annos
de 1887 a 1889, 189:j, 1894, 18% a 18\1S-l!J00 a 1902 e 1904 a 1907, S:vnopses rio Senafl0, r('/.erentes às
sessõe~ de 1891 a 1900, 1902 a 1906 e Annaes da Caroara /!]stadual -189l, IS!.l2, 1,~!)4a 1901, 1903
a 1907.

A Bibliolheca pOisue um mobiliario, emhora modesto, decente e confortavel, cujo custo está
escril'turado 110 livro proprio, ohedecendo O pagamento li mesma regra e norma adoptarlas pora os
livros: as re<pcctivas facturas, auctorisadf) o vagamento pelo sr. L' Secretario da Canlllra. em nola
nelllls exarada, tendll (I rpspectivo recibo de pagamento. estilo registradas em livro proprio, perma-
necp~do 08 originaes. encadernados por ordem chronologica. archivadall.

Todos os pagamentos, como sabe ••, tem sido etfectuados, por intermedio da Dircc\orilc.., relas ver-
bas orçamen1arias, depois da auctorisaçl1o do sr. J. o :Secretario da Camara.
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Deixo de fazer referencia as excellentes obras de Direito Publico e Administrativo, Sciencia das
Finanças. Economia Politica, Ensino Publico, Historia, Philosophia. Litteratura etc. que ja enrique-
cem as estantes desta Bibliotheca, porque constando eUas do catalogo alphabetico, ora organisado,
neste poderãO os srs Deputados conheceI-as e bem avaliar da utilidade das mesmas.

O catalogo alphabetico, como está organisado, ao menos agora, que a Bibliotheca con1a, apenas
1.618 volumes, presta-se para, de momento, ser attendido o consultante. porquanto, cada volume,
com o carimbo da Bibliotheca, tem adherido ao aviso duas etiquetas, uma com 'o numero de ordem
da lettra a que pertence, outra com o numero de ordem geral correspondente a sua collocação ; mais
~rde com o desenvolvimento que, e' de se esperar, hade ter a Bibliotheca, será conveniente um
catalogo systhematico segundo a classificaçãO decimal de H. Devy.

Devo, finalmente, informar-vos que conforme o livro de conta corrente desta Bibliothec8, ate'
a presente data, tem se despendido com compra de livros, encadernação, mobiliario, carretos etc. a.
quantia de 1l:082i;;950-assim discriminada:

Compra de livros, encadernação, carretos etc •.•..•.••...•....•..•..•..•.
Custo do mobiliario, inclusive installação de luz electrica. .. .... • ...•..

Total. .••.••• " •••.••.•..•••••..•••...• " •. , ...••• '" .•••.•

9:1728950
1:910$000

11:01>2$950

Excluidas as doações, passagens de volumes do Archivo para a Bibliotheca, verifica.se que fo-
o ram adquiridos por compra mais de 1.200 volumes, que em dividendo geral, dispensadas fracções, da
quantia despendida 9:172$950, alcançam o diminuto preço de 7$ôOOpara cada volume.

Ora, sendo como silo todos os livros adquiridos de valor, escrupulosamente escolhidos e de ma-
nifesta utilidade, contando-se entre elles . por exemplo -Larousse com 29 volumes. Dallos com 63
volumes, Encyclopedia Portugueza com 10 volumes, Geographia Universal de Eliseu Reclus, com 19
volumes, Universo ed Umanitá com 5 volumes-Diccionario Bibllographico de Innocencio com 19
volumes-Diccionarios de Historia e Geographia, Lettras e Artes, Sciencias Philosoficas, todos de
preços elevados, ct.ega-se a evidencia de que a commissão organisadora agiu com economia admi-
raveI.

São estas as informaçõ('s que julguei accertado prestar-vos e á Mesa da Camara dos srs. De.
putados.

Saude e fraternidade.
Bibliotheca da Camara dos srs. Deputados, 29de março de 1911.

o Bibliothecario,

Antonino Gentil Gomes Candido.



Serviço Legislativo do Estado e da União.

São os seguintes os tr.lb:llhos impressos que se encontram no archivo desta Secretaria. :

Alagoas
Constituição politica do Estado:

2 volumes de 1891:
1 volume de 15 de junho de 1801.

ANNAES

Da A~sembléa Provincial:
I volume de 1880.

Do Congresso Constituinte:
2 volumes da Constituinte, de 1891: .'

Da Camara:
1 volume da primeira sessão ordinaria da primeira le!!islatura ur 1891.
1 volume da segunda sessão ordinaria da primeira legislatura rie 1892.
1 volume da primeira sessiio ordinaria da segunda legislalur.l d,' 18~)3.
2 volumes da primeira sessão ordinaria da terceira legislatura de 1895.
1 volume da sessão ordinaria de 1896.
] volume da primeira se;s10 ordinaria da quarta lrgislatura ne 18f17.
1 volume da segunda sessão ordinaria nll quarta legi.latura de l8~)S.
1 volume da primeira sessão da quinü legislatura de ISO!).
1 volume da segunda sessilo ordinaria da quinta le2islatura de 19 O.
1 volume da primeira sessilo ordinaria da sexta legislatura de 1901.
1 volume da se~unda sessM ordinaria da sexta legislatura de 1902.
1 volume da prImeira sessilo ordinaria da setima leR'isiatura de H103.
1 volumll da segunda sllssão ordinaria da setima legislatura de 1904.
1 volume da primeira sessilo ordinaria da oitava legislatura de 1905.
1 volume da se6unda sessão ordinaria da oitava lel!íslatura de lfl06.
1 volume da segunda sessão ordinaria da nona legislatura de 1!107.
I volume da segunda sessão ordinaria da nona legislatura de l\10~.

Do Senado:

ANNAES

I volume da primeira sessão legislativa, em continuuçllo fi. Constituinte. de lK91.
1 volume da primeira sessão ordinaria da segunda legislatura de 18'l.l.
1 volume da primeira sessão ordinaria da terceira legislatura de 18!J5.
1 volume da segunda sessão ordinaria da terceira legislatura de 18!<ô.
2 volumes segundos da primeira sessão 'Ia quarta legislatura de tS9i.
1 volume segundo da segunda sesslo da quarta legislalura de I 9S.
2 volumes da primeira sessão ordinaria da quinta legislatura de I '90,
2 volumes da segunda sessão ordinaria da quillb legislatura de 19,.0.
1 volume da primeira sessão ordinaria da sexta legislatura de 1flOl.
2 volumes da segunda sessão ordinaria da sexta I""islatura de l1J02.
1 volume da primeira sessão ordinaria da setima legislatura de Wll3.
.2 volumes da se~unda sessão ordinaria da selima legislatura de 1904.
2 volumes da primeira ses~ão ordinaria da oitava l~gislatura d" 1905.
l! volumes da segunda sessão ordinaria da oitava legislatura de 1906.
2 volumes da primeira sessão ordinaria ,ta 110nalegislatura de 190;.
1 volume 'da segunda sessilo ordinaria da nona legislatura de 11'08.
Leis, decretos e annaes de 1892.
Re-2



Do Senadc :
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ANNAES

1895.
1896.
1896.
1896.
1896.
1 D7.
18t17.
1897.
18!J7.
1898.
18B8.
1898.
1898.
1899.
18!J9.
1899.
18!J\J.
1900.
190 I.
190L.
1901.
1901.
1902.
1902.
1902.
1!l0~.
1902.
190()
19.6.
1896.
1896.
lQ06.

»

"

"

lO

,.

1895.
18t15.

»

»

"

"

"

»
"

"

"

"

"

"

"

"

"

,.
»

»

"

»

»,.

"

,.

,.

,.

,.

"

SYNOPSES

1 volume de 1906.
Actas:

I volume das se3Eões de 1891.

Constituiç~o Política do Estado:
1 volume de 1891.
1 ,. ,. 1892.

2 volumes primeiros das sessões ordinarias, de '20 de março a 14 de setembro de 1891.
2 volumes segundos das sessões ordinarias de 15 de setembro a 23 de outubro de 1891.
2 volumes terceiros das sessões ordinarias de 24 de outubro a 23 de novembro de 1891.
1 volume primeiro das sessões ordinarias de 1892.
1 volume segundo das sessões ordinarias de IF!l2.
1 volume terceiro das sessões ordinarias de 1892.
1 volume quatro das sessões ordinariss de 1892.
1 volume quinto das Sl'ssões ordinarias de liW2.
1 volume contendo os terceiro, quarto e quinto tias ses~ões de 1891 e 1892.
2 volumes das sessõe3 extraordinarias de 23 de dezembro de 1891 a 21 de janeiro de 18\12.
1 volume primeiro das sessões ordinarias de 1893.
I lO segundo" ,. de 1893.
I ,. terceiro ,. de 1893.
1 ,. quarto de 189;3.
I » primeiro de 189-t.
1 ,. segundo de 18\J-t.
1 ,. terceiro» de 18!J4.
1 "quarto" ,. de 1894.
2 volumes primeiros das sessões ordinarias.
:2 »segundos lO ,. de
:2 »terceiros ,. de
2 volumes quartos ,."
:2 ,. primeiros ,.
2 ,. segundos ,.
1 volume terceiro
2 volumes quartos
1 volume primeiro
1 ,. segun;lo
1 lO terceiro
1 ,. quarto
1 " primeiro
1 " segundo
1 " terceiro
1 » quarto
1 lO primeiro
1 » segundo
1 ,. terceiro
1 quarto
1 primeiro
1 ,. segundo
1 » primeiro
1 ,. segundo
1 terceiro
1 ,. primeiro
1 segundo
1 ,. terceiro
1 " quarto
1 » quinto
1 " primeiro
~ segundo
1 terceiro
1 quarto
1 ,. quinto

Ceará

Da Assembléa Legislativa:
1 volume do anno de 1873.
1 lO de 1875.
1 lO" ele 1876.
1 » ",. de 18i7.

Da Constituinte:
1 volume primeiro das sessões de 7 de abril a 14 de maio de 1891.
1 volume segundo das sessOes de 15 de maio a 13 de junho de 1891.
1 volume terceiro das sessões de 15 de junho a 2 de julho de 1891.

Da Camara:
1 volume das sessões ordinarias de 29 de maroo a 31 de agosto de 1891.
4 volumes, 1.°,2°,3.° e 4 o das sessões ordinarias de 1895.
4 volumes das sessões ordinarias de 1896.

ANNAES

1 volume de 1~!J6.

SYNOPSES

Constituição Politica :
3 volumes, promulgada em 2 de julhO de 1891.

Amazonas

Bahia

REGIMENTO INTERNO

- 12

11ENSAGENS

ANNAES

Constituição Politica do Estado:
1 volume de 1891.

J volume da Assembléa de 1891.
1 volume da Camara dos Deputados de 1901.

Da Assembléa Legislativa:
1 volume do anno de 1878.
1 volume dot,biennio de 1880 á 1881.
2 voluml's do biennio de 18~2 á 188~.

Do Congres!O dos Representantes:
1 volume da sessão ordinarla de 1895.
2 volumes da segunda sessão ordinaria de 1896.0
1 volume da terceira sessão ordmaria de 1897.
1 volume da primeira sessão da qu ••rta legislatura de 1901.
1 volume da &egunda sessão ordinapia da quarta legislatura de 1902.
1 volume dos annaes do Congresso de 1907.

Catalogo do Estado: .
1 volume da Exposiç~o Nacional de 1908.

1 volume da primeira sess1l0 ordinaria da terceira legislatura de ••1895.
1 volume da segunda 51'55110 ordinaria da terceira legislatura dellROO.
1 volume da segunda sess110 ordinaria da quinta lel!islatura de 1900.
1 volume da primeira sessão ordinaria da sexta legislatura de ]901.
1 volume da segunda Sl'8s1l0 ordinaria da sexta legislatura de 1902.
1 volume da primeira sessão ordlnaria da setima lell;islatura de 1903.
1 volume da sl'gunda sessão da setima legislatura de[1904.
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ANNAES

Da Assembléa Legislativa:
1 l'olume do anno de 1873.
1 lO lO 1883.
1 lO lO » 18~4.
1 lO lO » 1885.
1 » lO lO 1887.

Da Constituinte:
1 volume de 1892.

Da Assemble'a Legislativa:
1 volume das sessões ordinarías de 1893.
1 volume das sessões ordinllrias de 189L
1 volume das sessões ordinarias de 18~5.
1 volume das sessões ordinarias de 1896.
1 volume da primeira ses.ão orclinaria da segunda legislatura de 1897.
1 volume da seguI!da sessão ord.inar.ia da segunda legislatura de 1898.
1 volun:e da terceira sessão ordlDarla da segunda !eCYislatura de 1899.
1 volume da quarta sessao ordinaria da terceira leg~slatura de 1900.
2 volumes da primeir •• sessão ordiuaria d. terceira leCYislatura de 1901.
1 volume da segunda sessão ordinaria da terceira leCYi~atura de 1902.
2 volumes da terceira sessão ordinaria da terceira 199islatura de 190.3.
1 volume da qu.art~ sesslto ordi~arl~ da terceira le!!islatura de 19["4.
1 volume da prImeira sei são ordlDana da qu&rta legislatura de 1905.
1 lO lO 2 • lO lO lO » de Hl06.
1 lO lO 3." lO » "" » de 1907.
1 » lO 4." lO lO lO" lO de 1908.
1 " ,,1." "» quinta lO de 1909.

REGIMENTO INTERNO

] volume de 1891.

Espirito Santo
Constituição Politica:

1 volume de 1891.

ANNAES

Da Assombléa Legislativa:
1 volume do anno de 1876.
1 lO " " de 1878.
I » " " de 1879.
1 "lO de 1882.
1 " " " de 1885.

Do Congresso Legislativo:
1 volume da sessilo ordinaria de 1899.

Minas Geraes

(Todos os volumes são encadernados).
Constituição Politica do Estado:

,rOLUl\IES DIVERSOS

LEIS MINEIRAS

Da Assembléa Provincial:
30 volumes, de 1835 a 1889.:

Do Congresso Mineiro:
20 volumes, de 1891 a 190:1.
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DECRETOS

Do Governo Provisorio :
3 volumes, de 3 de dezembro de 188(1a 13 de junho de 1891.

ANNAES

Da Assembléa Provincial:
]6 volumes, de 1862, de 1872, 18713a 18S9.

Do Congresso Constituinte:
2 volumes, de 1891.

Da Camara :
19 volumes de 1891 a 1009.

Do Senado:
19 volumes de 1891 a 1909.

SYNOPSES

Da Camara:
IH volumes de 1891 a 1909.

Do Senado:
19 volumes de 1891 a H)09.

CONSOLIDAÇÃO

Das Leis Mineiras:
1 volume - Joaquim Cypriano Ribeiro - de ]835 a 1883.

Da Justiça e Processo Criminal:
2 volumes - João Emilio de Rezende Costa.

CONTRACTOS

2 volumes sobre estradas de ferro - David Campista - de 1835 a 1901.
1 volume, 1.' e 2.' sobre estradas de ferro- Pedro .Queiroga - de 1888.
1 volume 1.0, sobre estradas de ferro - Pedro Quelrog& - de 1883.

EPHEMERIDES MINEIRAS
(1664 a 1897)

4 volumes 1.0, 2.',3.0 e 4.°- por Jose' Pedro XavIer da Veiga.

FORUM
4 volumes. 1..,2.0,3 .• e 4.° de 1897.
3 volumes, 5.°, 6.° e 9.° de 1898.
2 volumes, 7.° e 8.' de 1899.
1 volume, 10. o de ]900.
2 volumes, 11.° e 12.° de 1901.

ACTO ADDICIONAL

Do Regimento Interno da Assemblêa Provincial:
2 volumes - Joaquim Cypriano Ribeiro - de 1899.

Saraiva:
2 volumes, de 1898 a 1899.

Balanço e tabellas :
4 volumes de 1891 a 1894.
2 volumes de 1898.
2 volumes de 1900.

Menaagens:
De 1891 a 1894, 1899, 1900 a 1910.

Agricultura no extrangeiro :
1 volume, dr. Theophilo Ribeiro.

Annuario de Minas:
3 volumes, anno 1.0, 2.' e 3.0, dr. ~els)n de Senna, 1906 a 1909.'

Propostas de orçamento:
8 volumes, de 1894 a 1908.

I.



de ]876.
de 1881,
de 1882.
de 188i,
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QUADROS

Dos districtos de paz do Estado :
2 volumes de 1899,

Promptuario Policial e Annotações:
3 volumes, dr. Levindo Ferreira Lopes,

Administração Municipal:
1 volume, dr, Levindo Ferreira Lopes,

Revista da Faculdade Livre ele Direito de B~llo Horizonte:
8 volumes, de 1894 a 1896,1898, 18\:19,1901 e 1902,

REVISTAS

Do Archi\'o Publico Mineiro.
2 volumes, l.' e 2,' de 1896.
1 volume 1.',2.',3.' e 4.' de 189,.
1 VOlume 1.',2,',3 . e 4.' de 1898.
2 volumes 1.',2 " 3.' e 4.' de 1899,
1 volume 1.' e 2,' de 1900,
2 volumes 1.', 2,',3.' e 4.' de 1901.
2 volumes 1.',2, ,3.' e 4,' de 1902.
2 volumeJ 1.', 2,',3,' e 4,' de 1903,
2 volumes 1. " 2.', 3.' e 4,' de 1904.
2 volumes 1.' e 2.', anno X, de 1905.
1 volume 1.', 2 ',3. e 4.' anno, Xl, de 1906,
1 volume, anno Xll. de 1907,
1 volume, anno Xlll, de 1908,
1 volume, anno XIV, de 1909.

Da Nova Capital: /-
1 volume J,' de 1895,

REPERTORIO GERAL OU INDICE DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Da Assemble'a Provincial:
1 volume, de 1835a 1855.

ALMANACK
1 volume de 1865,
1 volume de 18,0,
1 volume - Laemert - de lSflg,

ROTEIRO DA FAZENDA
1 yolume, Joaquim Cypriano Ribeiro, de 18,6.

RELATORIOS
Sobre a construcção da NoYa Capital:

1 volume, dr, Aarão Reis, 1893.
Do Congresso Agricol~ :

1 volume dr. Carlos Pereira de Sá Fortes de 1903.
Do ensino agricola :

2 volumes, dr. Hanri Groceix de 189,.
Do Interior:

1 volume de 1909,
Das Finanças:

1 volume de 190\1.
Da Agrlc'll1ura:

1 volume de 1908.
Da Viação:

] volume do 1908.
Do Procurador Geral do Estado:

2 volumes de ]908,
1 volume de 1909.

Do Sub-Pro urador Geral do Estado:
1 volume de 1901.
1 volume de 1904.
1 volume de 1906.
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1 volume de 1901,
3 volumes de lU08,
3 volumes de 1909,

Valorização do cifá e flxa<:ão do cambio,
1 volume de 1900.

COLLECÇÕES

Do O MinlJs Geraes:
69 volumes, de 21 de abril de 1892 a 31 de dezembro de 1909,

0'0 Movimento:
1 volume 1.' (a começar do n. 160) de 3 de abril a 30 de junho de 1831.
1 volume 2,' de 1.0 de julho a 31 de dezembro de 1891.
1 volume 1.' de 1.' de janeiro a 5 de maio de 18g2,

ACTAS DAS SESSÕES DA CAMARA E DO CONGRESSO

Constituinte:
3 volumes, 1.',2.' e 3.' de 1891,
2 volumes 1.' e 2.' dc 1892.
1 volume da sessão extraordinaria de 1893,
1 volume da sessão ordinaria e extraordinaria de 1894,
1 volume da sessão ordinaria de 1896.

Da Camara:
2 volumes, 1.' e 2.' de 1893,
2 volumes, 1.' e 2.' de lt'fl5.
1 volumc dc 1897,
1 volume de 18U8.
I volume de 1900,
1 volume de 1899.
1 volume de 1901,
1 volume de 1902.
1 volume de 1903.
1 volume da sessão extraordinaria de 1904,
1 volume da sessão ordinaria de 1904.
1 volume de 1905,
1 ,olume de 1906,
1 volume do 1907,
1 volume de 1908,
1 volume 1909.

DICCIONARIO PORTUGUEZ

4 volumes, 1.', 2.'. 3.' e 4.' - Faria.

Maranhão

Constituição Politica :
1 volume de 1892,
1 volume da reforma constitucional de , de março de 1898.

ANNAES

Da Assemble'a Provincial:
1 volume da 1." sessão da 21." legislatura
I » »2."» »23." »
1 » »1."» »24."
1 » »2,"» »26."

Do Congre~so do Estado:
1 volume da segunda sess'Io ord~nar~a da segunda legislatura de 1896.
1 volume da terceira sessão ordmarla da segundl!- legis~atura de 1897,
1 volume da primeira sessão or?ina.ria da ter~eIra I~glslatura de 1898.
I yolume da terceira sessão ordmarIa da terce!ra legl.slatura de 1899.
I yolume da terceira sessão ordinaria da terceIra legIslatura de 1900.

~~===~------------_ ....•....._-----------------
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1 volume da primeira sessão ordinaria da quarta legislatura de 1901,
1 volume da segunda sessão da quarta legislatura de 1902.
1 volume da terceira sessão da quarta legisl'ltura de 1903.
1 volume da primeira sessão da quinta lI'gislatura de 1904.
1 volumtJ da segunda sessão da quinta legislatura de 1905.
1 volume da terceira sessão ordinaria da quinta legislatura de 1906.

MENSAGEM

1 volume de H)OI.

l\fatto Grosso

MENSAGEM

1 volume da Assemble'a Legislativa de 1908.
CatalolTo:

1 volume :Ios productos para a Exposição Nacional de 1908.

Parahyba

Almanack:
1 volume, contendo a Constituição do Estado de 1898.

S. Paulo

Constitlliçllo Politica :
6 volumes de 1S91.
1 volume de 11 de julho de 1908,

AN'NAES

Da Assemble'a Legislativa:
1 volume do 2.° anno da 18.' legislatura de 18~1.
1 ~}.o»» 20.' » cte 1874.
1 » 2 " » 23.' de 1881
1 ~ » 1.° » »25.' " de 1~~4.
1 » ~ 2." » »25.' de 18 ;;.

Da Camara:
1 volume da primeira sessllo ordinaria da primeira legislatura de 1891.
1 volume cta terceira sessllo ordinaria da scO'unda l!'•.•.i~ll.ltura de 1894
1 volume da primeira sessão ordinaria da terceira 1:;'•.•.isla1ura de 1895.
1 volume da segunda sessão ordinaria da terceira le~islalura de 1896
1 volume da terceira sessão ordinaria da terceira leg-\slatura d(l 1897.'
1 volume da primeira sessão ordinaria da quarta legislatura 1-98.
1 volume da sCg'unda sessllo ordinaria <la quarta lelTislatllra de 1899
1 volume da terceira sessão orclinaria d" quarta l.gis1atura de 1900.•
1 volume da primeira sessão <)rllinaria da quinta le•.•.islatura de 1901.
1 volume da segunda sc,são ordillari, da quinta legislatura de 1902.
1 volume da ter~eir~ sessão orllinari~ da sexta lt'gislatura de 1903
2 volumes da primeira sessão ordmana dl sexta leg-i.latur'\ cle 1\104,
2 volumes das sessões extr'lordinaria e ordinuia (2.' sessão da 6.' legislatura) de W05.
1 volume da sessões extraordinaria e or linaria (3.' e 6 • lelTislatura) de 1906
1 volume das sessões ordinarias, I o anno da i' legi8latur~ de 1907. '
1 volume das sessões extraordinaria e ordin>\ria do 2.° anno da í.' lelTislatura de 1908.
1 volume da sessão ordinaria do 3.° anno da 7 • legislatura de 1909.t:>

SYNOPSES
Da Assembléa:

1 volume de 1882.
Da Camara:

18 volumes de 1891 a 1908.
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Do Senado:

ANNAES

1 volume na sessllo ordinaria de 15 a 31 de julhO e de 1.. de "agosto a 28 de nOl'e!Ilbro
de 1891.

1 volume da primeira sessão ordinaria da segunela legislatura de 1892.
1 volume d4 segunda sessão ordinaria da segunria legislatura de 1893.
1 volume da terceira sessão ordinaria da terceira legislatura de 1891.
1 volume da primeira sessão ordinaria da ter~eira legislatura de 1895.
1 volume da segunria sessão ordinaria da terceir, legislatura de 18~G.
1 volume da terceira spssão ordinaria da terceira legislatura de 189i.
1 volume da primeira sessão ordinaria da quarta legislatura <le1898,
1 volume da segund'l sessão ordinaria da quarta legislatura de 1899.
1 volume da terceira sessllo ordinaria da 4uarta legislatura de 1900.
1 volume da primeira sessão ordinaria da quinta lagislatura d" 190L.
1 volume da seguO'ta sas,ão ordinaria <la quinta legislatura de 1902.
1 volume da terceira sessão ordinaria da quinta lel!islatura de Hl03.
1 volume d~ primeira sessão ordinaria da sexta legislatura de 190I.
1 volume da segunda sessão ordinaria da sexta legislatura de 19,.5.
1 volume da terceira seJsM ordinaria da sexta legislatura de Hl06.
1 volume da primeira sessão ordinaria da 8'tima legislatura de 190~.
1 volume da segunda sessão orrlinari" da setima legis atura ele 1908.
1 volume da terceira ses~ilo ordinaria d" setima legishtura de W();/.

SYNOPSES

1~ volumes de 1891a 1906.
2 volumes de 1901.

MENSAGENS

1 volume de 1896.
1 volume de 189!),

ANNUARIOS

:2 ,'olumes, Divisa do Eüado de S. Paulo. liO? {, 1811.
1 volume, Provincia ele S. Paulo. de 181li.
18 volumes da publicação oftlcial de documentos interessantes, de 18[1/;.
2 volumes, A Crise Agrico'a, de ,901
4 volumes da Escola Polvtechnica. de 1901a 1U0:le o de 1906.
1 volume, Estudo das Causa, cta Crise do Gafe', de 1903.
1 volume, Summario do Congresso Legislativo do E~t<l.dode S Paulo, de 190G.

Pernambuco

ANl'AES

Da Assemblea Legislati\'a:
1 volume do anno de IS7fi.
1 » de 1878.
1 ~ »de Ul81.
2 volumes do. de 18g4, 1.0 e 2.",
1 volume ~ de 1885.
2 volume. ~ de 1886.

Do Congresso Constituinte:
1 volume do anno de 1891.

Da Camara:
1 volume da primeira s 'S81l0 da primeira legislatura de 1891.
1 volume da sc!unda sessllo legislativa de 1~!l2.
1 volume da terceira ses81l0legislativa de 189:1.
1 volume da terceiu sessãO1ej!islativa de 11l9~.
1 volume da primeira sessão ordinaria da spgllnda legislatura de 189;).
1 volume da segunda sessão legislativa de 18!16.
1 volume da terceira ses~llo legislativa de 189~.
R -3
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I volume da primeira ~pssão ordinaria da terceira legislatura da 18!JS.
1 volume appendice da primeira ses~1io ordinaria da t, Iceira legislatura de 1898.
1 volume da se~unda S('S5ão ordinaria da tcrceira legislatura de 1899.
I volume da terceira sessão ordinaria da terceira le/,!isll1tura de 1900.
1 volume da primiera sessllo ordinaria da QUbrla legislatufll de 1901.
1 volume da segun,la sessão ordinaria da quarta ICl!islbtura de ]!102.
1 volume da terceira sessão orrlinaria da quarta legis atura de 1903.
1 volume da sessio extrao~dinaria e primeira aessao orninaria ela quinla legislatura de 1904.
1 volume da terc~ira sess110 ordinaria da quinta I~gislatura de UJ06.

Da Camara: . . . I t d ISQ-1 volume quinto da selTunda sessão ordmarJi!. da segunda le~ts a ura e,;).
1 volume sexto da te'rceira sessllo ordinaria da segunda legIslatura lS96.

MENSAGENS

1 volume de ].0 de fevereiro de 1900.
1 de 5 de » de 1900.

SYNOPSES
1 volume de lRP2.
1 volume de 18\13.
6 volumes ele l8\l5 a 1900.
I volume de 1902.
3 volumes de 19u4 a J!1 6.

Do Senado:

RELATORIO

1 volume do Secretario do Interior, de 1903.

ORÇAMENTO DO ESTADO

1 volume de 1898 a l89~1.

ANNAES Estado do Fará
1 volume da primeira ~ess!io ordinaria da primeira legislatura de 18flL.
1 volume da segunda sessllo legislativa de 1892.
] volume da terceira sessão legislativa de 1S93.
1 volume da terceira sessão le..(islativa de 18~4.
1 volume da pritueira sessllo legislatura de 18!'5.
lovolume da primeira se.ssll.o ordinaria da. sel!unda legislatura de 1895.
1 volume da segunda sessão ordinaria da segunda legIslatura de 189ô.
1 volume <la sessão extraordlnaria de 189ri.
2 volumes da sel!unna sessão ordinaria da segunda lpgislatura de lS!l7.
2 yolumes tia primeira sessão ordinaria da terceira ll'gislatura de ]898.
1 volulll" da segun,la sessão ordinaria da tercdra lnglslatura de lS99.
2 volumes das sessões extraordinarias de 7 a 2~ le feVereiro e terceira sessão ordinaria da ter.

ceira legislatura, de ti de março a 3U de junho de 1900.
1 vulu'"e da primeira se~são ordinaria da quarta legislatura de 1901.
1 volumfl da segunda sessllo ordinaria quarla ledslattora de 1\J02.
1 volume da terceira sessão ordinaria da quarta le>!Islaturi!. de 1903.
1 volume da scs,ão extraordinaria e primeira sess110 o.dlDaria da quinta legislatura de 1fl04.=- 1 volume da segunda ses5110 orriinaria da quinta legislatura de ;905.
1 volume da terceira sessão ordinaria da quinta l"giblatura de 1906.
1 yolume da primeira sess9.o ordinaria da lIexta legislatura de 190••

2 volume:; - Exposição :\acional no Rio de Janeiro, de 1908.

Paraná

Constituição Poli tica :
] volume de 18!l1.

ANNAES

Do Congresso Legislativo: .. .,
1 volume da primeira sessll.o ordlllarla da terceIra Ipf!ISlatura de 18!15.
1 volume da segun~a sessão ord!nar!a da terceira le~islalura d~ 1896.
1 ,"olume da primeIra sessll.o ordmarla da quarta legislatura I ~9, .
1 volume da sessão extra"Ordinaria da quarta legislatura de 1898.
1 volume da scaunda ses o ordinaria da quarta legislatura de 18P(I.
1 volume da primeira sessão ordinaria da quinta legislatura de IflOO.

SYNOPSES Hio Grande elo Sul
1 volume de 1893,
11 volulnes de 1~\J5 a 1905.
1 volume de lfl07. Constituição Politica:

-l volumes de 18tl).

Pianhy ANNAES

_I;

1 Yolume de Leis e decretos do anno de }tIOS.

Pará

Da Assembléa Legislativa:
1 volume do anno de 1867.
1 ~»de 1880.
1» "de 18~4.
1 " de 1~87.

Da Constituinte:
I volume do Congresso Constituinte de 1891.

Da Aisemble'a dos Representantes:
1 volume da sess110 extraordinaria tle 18!JI.
1 volume da primeira sessll.o ordinllria l1e 18\11.
1 volume da sessão extraordinaria de 18V2.
2 volumes da sessão extraordinaria de 189.3.
1 volume da sess~o ordinaria de 1894.
1 volume da sess110 ordinaria de IS!!5.
1 volume da 5." sess110 ordinaria fie IS(16.
1 volume da 6." ses3110 ordinaria de 189i.
1 volume da sessão extraordinaria de 1898.
1 volume da 8.' sess1l.o ordinaria de 18!!9.
2 volumes da 9." sessãO ordinaria de 1!J00.

'l ..j ,

ANNAES
Da Assemble'd, Legislativa:

1 volume do anno de IS73.
1 ,,~ de H!74.
1 ~ de 1877.
2 volumes ~ »de 187\1.
1 volume» »de 18í<3.
1 :o» de 1&>6.

Constituiç11o politica do Estado:
2 volumes de 1891 :
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1 volume da lO" seB8ão ordinaria de 1901.
1 volumt' da lI' sessão ordinaria e extraordinuria de 1002 e 1003.
1 volume da 12. sessão ur,linaria de 190;1.
1 volume da 13' sessllo ordinaria de 1904.
I volume da ]4" sessão ordinaria de 1!l05.
1 volume da 15' sess1lo ordinaria de 1906.
1 volume da 16' sessão urdinaria e extraordinaria de 1907
1 volume da 17" sessão ordinaria de 1908.
1 volume da 1B' sessão ordinaria de 1909.

RELATORIO
Da Directoria úeral da Fuzenda:

1 Toltlme de 1881.

Rio Grande do Norte
Constituição Politic~ do Estado:

1. ,'oltlme de 25 de março de )907.

Rio de Janeiro
Conslituição rolitica :
3 volumes de lJ ~e abril rle 1B91
I volume de 9 de abri: de IStl2.

ANNAES
Da Conslituinte :

volume do 1.0 Conj!resso Constituir,te instaUado a )0 de maio de 1891.
1 volume da Assembléa Constituinte instaUada em 1.0 de março e encerrada a ti de abril

de 1!l92.
1 volume da sessão extrsordinaria da Assemblés. eomeçada em 6 de maio !le 1892.
3 volumes da sessão'ordlllaria de 1.0 d~ agosto a 12 de novembro de 18!13.
2 volum. s da sessão extraordinaria de 14 de novembro de de 1892a 12 de janeiro de 1893.
1 volume da sessão extraordinaria de 13 a 26 de janeiro de 1&93
2 volumes da sessilo ordinaria de I. o de agosl0 de le!13.
2 volumes da ses~llo. ordioaria de 26 de julho a 1.° de novembro de 18P4.
2 volumes da ses,llb ordinaria de 3 de set ••mbro 11 15de dezpmbro de 18Hí.
2 volumes da sessão exlraordinaria de lI! de d~z~mbro de J 8P5 a 11 de março de 189u.
1 ,'olume da ses-ão ordinari •• de lu do julh ••a 1.0 de novembro de H'PG.
2 volumtJs d3 fcssão ordina' ia de 9 de setemhro a )() do dezembro de 18Ud.
1 volume da ses.ão ordilJaria de 9 de seteu,bro a 15 de dezembro de 1897.
1 volu me da sessão ordinaria :Ie 3 de setembro a 19 de dezembro do 1898.
:! volumes da sessão extraordJIIllria de 4 de abril a 8 de julho de 18911.
2 volumes de 9 de setembro a 16 de dezeuJbro de 1899.
2 volumes de 23 de fevereiro a 12 de maio de 1900.
1 "olume da sessão extraordinaria de 22 de ago>to a 14 de seteml,ro de 1900.
2 volumes da seHào ordinarill de 15 de ,eteu,hro 11 2;; de dezembro de 1(100.
1 volume de 3 de set •.m ro a 16 de dezembro de 1901.
1 ,'olume da sessão extrar.linaria de 9 f1e julho a 2 de agosto de 1902.
1 volume de 3 de setembro a 22 de dezembro de 1902.
1 volume da Constituinte de 1903. . .
2 volumes da sessão ordinaria de 20 de jull.o a 31 de outubro de I!104.
1 volume da sessão ordinllria de 26 de jUlho li 31 de oUlubro de 1905.
1 volume da fll>sllo t'xtraordinaria de 26 de maio a 9 de iunho de 19l6.
I volume da s,~ssãoordinllria de 20 de lulho 11 31 de outubro de 190i.
] volume da sessão extraordJllaria de 1'5 a '26 de janeiro d•• 1908.
1 volume da sessão o, dllJari" de \16 de julho a 31 de outubro de 1908.
1 volume da sessão ordioaria de 26 de julho l> 1.° de novem bro de 1PCti.

SYNOPSES
1 volume da Assemblca Legislativa de HJ05.

RELATORIOS

1 volume da Assembléa Legisla1iva 'do Estado.
3 volurr,t'. apresentadOs pelos Secretarios de Estado, do Interior. Finanças " Obras Publicas.
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Sergipe

~rE~SAGEl\I
Do Governador :

1 volume da 1.' sessão da 1.' Legislatura de 1891.

Santa Catharina

CONSTITurçAO POLITICA DO ESTADO
1 volume de 1891.

CONGRESSO N ACION AL
(TODOSos "OLU)JES s,i;o E;>;C.~DERNADOS)

ANNAES

De 18'JO
Das scssões prepara t.orias e da Constituint~ :

2 volumes prirceiro de 14 de novembro e de 15 de novemhro a:n de dezembro de 181:'0.
2 volumes sej!unrlo da Constituinte de 2 a 30dpjaneiro de 1881.
2 volume. terceiro de 2 11 2iJ de fevereiro de 1891.

Da Camara:

De 1891

5 volumes, 1.0 a 5.°, das ses~ões ordillarias do lO de junho a 3 de novembro de ]891.
1 volume da sessão extraordinarh de 12 de dezembro de 1891 a ::?2de janeiro de 1892, encaderna-

do com o 2." volume de 1892.
5 volumes, 1.0 a 5.°, das sessões de 10 de junho a 3 dJ novembro de 1891.

De 1892
ti volumes, sendo do 1.0 a 6." (faltando o de n. 2 do mez ,de junlJO) de 27 de abril a llde no-

vembro.

De 1893

5 volumes, de 1.0a 5.0, de 2i de.abril a25 de setembro.

De 1894
8 volumes (sendo um de apuração de eleições de presideüte da Repulrlica), de 18 de ahril a 20 de

dezembro.

De 1895
8 volumes das sessões ordinarias, I. ° 11 8. ", de 27 de abril a 30 de dezemhro.

De 1896
8 volumfs, ).0 a 5."0,de 2, de abril a 10 dedezembr;l.

De 1897
l! volumes, 1.0 a 8.°, de 18 dc.ahril:a li) de de7emhro..

De 1899
6 volumes, 1. o a 6.°, de 27 de abril a 31 de outubro.
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De 1900

5 volumes, 1.0 a 5.", de 13 de abril a 29 de setembro.

De 1901

8 volumes, 1,° a 8.', de 2~ de abril a 28 de dezembro.

De 1902

li yolumes, 1,° a 11.° (contendo este .ultimo discursos), de 19 de fevereiro a :31 de dezembro.

De 1903

1 volume de 1.0 de 18 de abril a 30 de maio de H)03.
1 volume 2.° de 3 a 30 Jejunho de 1903.
1 volurr.e 3.'de Lu 30 dejuLho de 1903.
1 volume 4.ode 1 a :11 de agosto de 1903.
1 voLume 5.° de 1 u 30 de setembro de 19"3.
1 volume 6." de 1 a 31 de outubro de 1903.
1 volume i. c de 1 a 30 de novembro de 1903.
1 yolume S.O de 1 a 29 de dezembro de 1903.

De 1904
1 volume 1.0 de 31 de dezembro de 1903 a 25 de fevereiro de 190".
1 volume 2.° de 27 de abril a 30 de julho de 1904.
1 volume 3.° de 1 a 30 de julho de 1904.
1 yolume 4.° de 1 a 31 de agosto de 1904.
1 volume 5.° de 1 a 30 de setembro de 1P04.
1 volume 6.° de 1 a 31 de outubro de 1904.
1 volume i. ° de I a 30 de novembro de 1901.
1 yolume 8." de 1 a 29 de dezembro: de 190L

De 1905

1 volume 1.õ de'2i de abril a 31 de maio de l!:li);j.
1 volume 2.' de 1 a 30 de junho de 1905.
1 volume 3.' de 1 a ::lI de julho de 1905.
1 volume 4.0 de 1 a 30 de agosto de l!l05.

RELATORIOS E SYNOPSE
1 vohlme de 1891.
1 volume de 1892.
1 volume annexo ao Relatorio e Synopse de 1892.
2 volumes annexos ao Relatorio e Synopse de 1893.
1 volume Relatorio e Synopse de 189L
1 yolume annexo ao Relatorio e Synopse de 1~94.
1 volume Relatorio e S.rnolJse de 1895. .
1 volume annexo ao Relatorio e S.rnopse de 18!15.
1 volume R!!latorio e Synopse de J89ti.
1 volume anflexo ao Relatorio e Synopse de 189(;.
1 "olume Relatorio e Synopse e annexo de 1~9~.
1 volume Relatorio e S,ynopse de 1898.
1 volume annexo ao Relatorio e Sj'nopse de 18fJ8.
1 volume Relatorio e Synopse de 1899.
1 volume annexo ao Relatorio e Synopse de 1899.
1 volume Relatorio e Synopse de HJOO.
1 volume annexo ao Relatorio e Synopsc de 1900.
1 yolume Relatorio e Synopse de U)OI.
1 volume annexo ao Rt'iatorio e Synopõe de 1901'1
1 volume Relatorio e Synope de 19 12,
1 volume annexo ao Relatorio e Synopse de 1902.
1 volume e Relatorio e Synopse de 1903.
1 volume annexo ao Relatorio e Sj'nopse de 1903.
1 volume e Relatorio e S,\'nopse de 1904.
1 volume annexo ao Relatorio e :;.vnopse de HlO I.
1 voluu,e Relatorio p S.vnopse com documentos, de 1905.
1 volume Relatorio e Synopse de 1906.
1 volume annexo ao Relatorio de 190a,
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Do Senado

A N N AES

De 1891

5 volumes sendo estes encardenados, de 1.° a 5.°, de 5 de junho a 3 de noven.bro de 189l.
4 volumes', de 1.0 a 4.°, de 5 de junlJo a 3 de novembro, faltando o segundo. volume de agosto.

De 1892

6 volumes, de 1.' a õ. n, de 28 de abril a 12 de novembro.

De 1893

4 volumes, de 1," a 4.", de 28 de abril a 25 de setembro.

De 1894

õ volumes, de L' a 6.°, de 18 de abril a 20 de dezembro.

De 18%

6 volumes, ],°,2.°, 3,", 5.", i.o e 8.0, de 2i 11 30 de dezembro.

De 189ú

i volumes de 1.', a i,', de 28 de abril a 10 dezembro'

De 1897

3 volume de 1.°,3.1) e 4.°, de 18 de abril a 10 de dezembro.

De 1898

4 volumes, de_l.O a 4.°, de 28 de abdl a 30 de dezembro'.

De 1899

3 volumes, de 1.° a :;.", de Z8 de abril a 22 de novembro.

De 1900
4 volumes, de 1.' a 4.', de 18 de abril a 30 de dezembro.

De 1901

4 volumes, de 1.. a 4.', de 28 de abril a 30 de dezembro.

De 1902
2 volumes, de 1.' e 2.', d~ 3 de maio a 31 de outubro.

De 1903

1 volume 1.0 de 18 de abril a 31 de julho de 1903.
],volume 2.0 de 1.' de agosto a 31 de outubro 1111 1903.
lcvolume ::l.' de 1.' de novembro a 29 de dezembro de 1903.
1 volume 4.0 de 30 de dezembro de 1903 a ~G de fevereiro de !!lO&.

De 190t

1 volume unico _ Appendice das sessões de 30 de dezembro de 1903 a 25 de fevereiro de 1904-
1 volume 1.' de 28 de abril a 2'J dejulho de 1\101.
1 volume 2.' de 1.' de agosto a 31 lIe outubro de 1904.
1 volume 3.' de 1. ° de novembro a 30 de dezemhro de 19040

De 1905

1 volume 1.' de 28 de abril a 3) de julho de 1905.
1 volume 2.' de I.u de julhO a 31 de agosto de 1905.
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1 volume 3.' de 1.' de set.'mbro a 31 de outubro de 1905.
1 volume 4.' da terceira sessão, da quinta legislatura, de 1.' de novembro a 30,de dezembro

de 1905.

Relatorio do Presidente do Senado
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DO GOVERNO PROVISORIO
1 volume de 1889 a 1891.

DO GOVERNO DA REPUBLICA

,
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REPERT01UO GERAL
Das leis do Imperio :

3 volumes, A- E F -O R- Z, de 1"O~a I,~)(\, (mais ou menos).
Ilas leis extravagantes:

1 volume de 1,~43.

DAS ORDENAÇÕES

3 volumes, 1.0, 2.• c 3.°, de l,~N.

CODIGOS
1 \'olllme do Codigo do PrOca,so - JJsino ,lo ;-;asc'imcnto e ~ih'a:
1 volume do r:odigo Criminal - .103inodo Nascimento o Silv.t;
1 volume do Codigo criminb! - Araujo Filgueirâs JlInior ;
1 volume do Codigo do Processo Criminal em 1.. lnstancia, de lSH.

RELA 'l'ORIOS

CORRESPO .•..:rDENCIA OFFICIAL

Do Reino d•. Portugal:
4 volumes, 1.",2,°,3.° e 4,0_ A-C, O-Ir, 1-P. A, T E-Z, de I,S6.

1 volume - Josino do Nascimento e Si!va - de 1,~:3.

GUIA ELEITORAL

4 volumes de 1891 a 1891.

ORDENAÇÕES E LEIS DO REI:\O

I volume da repartição dos no cios do Imperio, de 1~57;
I volume annexo do ministerio. do Imperio da segunda sess!lo da de~ima primeira leg!lllatura:

de 1862;
1 volume do Ministerio dos Negocios do Imperio de 18.10;
1 volume da decima sexta legislatura de 18/i ;
1 volume da d('cima setima legislatura de 1,~79;
1 volume de relatorio e projecto de lei da commissão encarregada de rever 'O classHlcar: a~

rendas ",eraes, provinciaes e municipaes do Imperio.
Do l\Iinisterio do Interior :

1 volume de 18\15.
Parecere~ :

2 volumes da collecç1io dos parceres d~ Mesa do ~enado, nas duas sessões legislativa d.e H!,3.

Pela Secretaria da Camara dos Deputados forl\.m expe:Iidos em !{l10:
38 orticios ao Senado.
lOS officios ao governo. 'l . (

42 officios a diversos. Jr,4 'felegrdmmas. , ,
Ale'm destes, foram expedidos cir..;ularcs aos Presidentes e Agentes Executivos das Can1!lra~

101uniei paes' do Estado.
Foram ceeebidos :

103 Omeios.
9i Representações.
(1) Requerimentos.
::'3Telegrammas.
2 ~Iensagens.
2 DL,cumentos.
2 Copias.
4 Cartas.
I AUé'stado .
1 Recurso.
1 demoria!.
R -4,.

SYNOPSES

F ALLA DO THRONO
1 volume de 1823 a 18i2.

1 volume do relataria e s~'nopses de 1882 ;
2 volumes do relatorio e synopses de 1803;
1 volume do relatorio e synopses de 1884.

DECISÕES DO GOVERNO IMPERIAL
I:>volumes, de 18i2. líii3. 18,4,1875, 1876, 18,i, F'til, 1883, 1885, 1886, 18,~i e IS8S.

83 volumes de UK'8a 18~, 1882a 1889.

LEIS DO IMPERIO

DECRETOS

DA REPUBLICA

Do Imperio:
16 volumes, de 1826, 1857a 1870, c 18!J5.

Da Camara:
1 volume do 3. ° anno da primeira legislatura de 1828;
1 volume do 3.° anno da quarta legislatura de 11<38.

Da Escola de Minas:
1 volume, 3.• e 4.° de 1834 a 1885.

Do Senado:
1 ,'olume da seg~nd!1 sessão da deci~a. sexta legislatura do me7.de junho de 1877 ;
1 volume, da primeira sessilo da deClma setima leo-islatura de 1 a 31 de março de 1879.
1 volume da primeira sessão da vigosima leo-islatu~a de 1 a 31 de a"'osto de 1886. •
2 volumes da terceira sessao da vigesima legislatura de 2i de abril 'à 31 de maio' de 183-3'
1 volume da terceira sess~o da segunda legislatura de 1 a 31 de agosto de 18~8. •

J=>.A.RL.A.JY.[ENTO BR.A.SILEIRO

Do Governo Provisorio :
15 volumes, de 15 de novembro de 188\1a 23 de fevereiro de ISOI.

ANNAES

(TODOSos VOLUMEss10 t:"'CADERNADOS)

34 volumes, de 18!ll, 1893 a 1907.

volume, na sessão de 18U2.
1 volume, na sessão de 1~13.
1 volume, na sessãO de 1895.
1 volume, na sessão de 1896.
1 ,'olume, na sessão de 1897.
2 volumes, na sessão de 18?!!.
1 volume, na sessão de 1900.
1 volume, na sessão de 1901.
1 ,'olurne, na sessão de 1902.
1 volume, na sessão de 1903.
1 volume, na sessão de 1901.
1 volume, na sessão de Hli'5.
1 volume, na sessllo de 1906.
1 volume, na sessão de 1907 e S~'nopse.
1 volume, na sessão de 1908 e Synopse'
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SESSÕES DA CAMARA E DO CONGRESSO
Durante o corr,'nte anno realizaram.se as seguintes sessões:
U preparator' s de 12 a 20 de' junho;
8 do Congresso nos dias 2l e 23 de junho; 4,5,6 e 7 ~I> julho: 7 e 21 de setembro.
S extraordinarias da Camara nos dias ;?? de junho; 11 e 11, 14, 15, 16,1, e IS de setemhro :
ti4 ordinarias nos dias 22,25 27 e :?S tle jnnho; 4, 5, G. " 8, a. 11, 13, 15, W, 18. [(l. 20, 2J, 2:!,2:<.

25, 26,2,. 28, 29 e 30 de julho: I, 2, 3, 4, 5, 8, (l, lO, 11, 12. 13. 16,11, 18, lU, 20. 22, ~3, 2t, 25,
26.27,30 e 31 de agosto; 1,2, 3.5,6, 10, 11, 13, 14,15,16. 11, l.9 e ~I) de setellJbro.

Total 80.
Sendo 81 da Camara e 8 do CongrE'sso.

TRABALHOS DA CAMARA E DO CONGRESSO
Foram apresentados á Camara no. Depatados uurante a 4.' ,es,ão ordinaria da 5.' legislafur:..

quarenta e sete pfC\jectos, sob ns. ~5 a 131; qllarenta c oitu par •.~eres de ns. J.3:3a 330 c o parecer
n. 2, reconhecenuo e proclamanuo o Presider.te e vice-Presidente do Estado para o qua trieunio tle
1\IIu a all.1

Além destes, a Camara oecupou-se tambem COi•• as discnssões dos seguinks projectos dos annos
anteriores:

N. 2H, de 1903, e n. 83, de Hi09: e com a do psrecer n. iS2. de 1£00.
Do Spnado foram remettidos á Camara dos srs. Deputados as proposições dos de ns.165 a li2,

do CNrente anno, tendo a Camara tambem se occupado com as discussücs dos de ns. 160, 162, Im
e 1~4, de 1\109.

Lei::; .sullccionllc1as e promulgadu~ cm 1910

Lei n. 514, de 26 de agosto, auctorizando o goyerno do Estado a concorrer com cem contos d~
réis psra a subscripção em faTor da acquisição do novo couraçado «Riachuelo».

Lei n. 515, de 26 de agosto, auctorizando o governo do Estado a entrar em accordo com a C.l-
mara Municipal de Juiz de F"lra para o fim de consoltdar a divina do municipio.

Lei n. 516, de 31 de agosto, restabolecentlo a Secretaria da ,\gri~ultl:ia, Com~ercio e Ohras Pu-
blicas e auctorizando a suppressão de cargos tlesnecessarios nas cemai. i:iecretarias e contendo ou-
tras disposições.

Lei n. 517, de 6 de setembro, fixando o subsidio dos membros do Cocgresso Mineiro e do Pre-
sidente e viee-Presidl'nte do Estado.

Lei n. 518, de ti de setembro, concedendo a \'ieira Martins Comp" ou a quem mais vantagens
oflerecer, o uso e goso de uma estrada de ferro.

Lei n. 51a, de 13 de setembro, concedendo licença a diversos funccionarios publicos de ordem
judiciaria e administratiya.

Lei n. 520, de 13 de setembro, auctorisando a abertura de varios creditos supplementares.
Lei n. 521, de J3 de setembro, creando em cada secçi1:odo Gymnnsio ,\[jneiro uma linl,a de tiro

Q contendo outras disposições. _'
Lei n. 522, de 13 de setembro, perdoando o reu Francisco Jo,é ue Araujo.
Lei n. 523, de 13 de setembro, perdoando o reu ~ecundino Antonio de Oliveira.
Lei n. 524, d~ li de setembro, mandando contar tempo, pam os fins dI' reforma, ao tenente co-

ronel João IgnaclO da Costa Santos e ao tenente José i\icodamos da Sill'a.
Lei n. 525, de 17 de setembro, auctorizando o Presidente do Estado a entrar em accordo com o

governo da União sobre a applicação das subvenções e auxilios decrdados pelo Congresso Na-
cional.

Lei D. 526, de 11 de setembro, adiando as eleições das Camaras i\Iunicipaes, de juizes de paz e
dos membros dos Conselhos Deliberativos.

Lei n. 527. de 11 de setembro, designa no o dia para se realizarem as eleiçi)os de sonadores e
deputados ao Congresso Mineiro.

Lei n. 528, de 20 de setembro, creando o ~Iuseu Mineiro.
Lei n. 529, de 20 de setembro, concedendo licença a diversos funccionarios publicos de ordem

judiciaria e administrativa.
Lei n. 530, de 20 de setembro, auctorizando o governo a conceder um premio de viagem ao alu-

mno que mais se distinguir na Escola Agrieola de Lavras, ou em outro instituto ~e ensino protlssio-
nal-technico-agricola.

Lei n. 531, de 24 de setemhro, declarando que ao provimento dos cargos de coUectores e (,5cr1-
vães podem concorrer quaesquer pessoas idoneas, alterando o art. 3.' da lei D. 496 e contendo ou-
tras disposições.

Lei n. 532, de 24 de setembro. approvando as contas do eXI'rcicio de 1909 e contendo disposi-
çiies <obre as dividas actil'a e passiva do Estado.

Lei n. 533, de 24 de setembro, orçando a receita e lixando a despP3a do Estado para o exercicio
de 1911.

.Lei n. 534, de ,27 de sete.m.bro~ concedendo ao cidadão Lucas Tobias d.e l\IaCTalhlles, ou a quem
DlalS vantagens otlerecer, prIVIlegIO para const!:ueção de uma estrada de terro, da cidade de Passo'
à se'de do districto de Arcos.

Lei n. 535, de 27 de setembro, lo.uctorizando a concessão ao sr. Antonio Vieira dos Santos de
pril'ilegio para estabelecer, no rio ArassuahJ., O serviço de barcos captivas, e aos srs. Ilermelino da

~ 2')-

Sill'a Gusmão e Antonio J\~osfin!lo Lop3s, para e.tabeleceram, a'lu('Ue no rio Jcquilinhonl,a, e.te
no rio Sapucaby, O ser\'i~ú de b:lrc~ preza a c:J.bo de arame.

Lpi n. 536, de 2i de setembro. instituindo um premio de 50:000::<'00para ca,b uma das tres !'a-
bricas de banha de llor~O que torem fundadas com capital minimo de 500:0(10,.:000.

Lei n. 53" de2j de setembro .• )Ilcedendo a nUela Fonseca "". Comp .• ou á empreza '1ue .orga-
nizarem. pri.ilegio para exploI'Jção de mangancz. ferro, ouro, areia. monazat!<'as no n,ulllclp:O de
Tiradentes.Lei n. 533, de 2i de s3tembro, sobre peclllio k~al dos funccionario. puhlicos do Estado de :)li-
nas Geraes.Lei n. 53~. de 2i de setembro. auctorizando o goyerno do E"tado a garantir o juro annual de
ti %, ouro, ate' o capital de " milhões esterlinos, a um banco para operar sobre credito hypotheca-
rio e agricola.

Lei n. "tO, de 2j de setembro, auctoriza:do o goyerno a innovar os contractos celebrados com
o Banco de Credito Real de :)linas Geraes.

Lei n. 541, de 2i de setemlJro, (.• tahelecer.do prazo para o plgamento do impo.to de industrias
I' profiesi,es e consignando outras proyj,lenCias. .

Lei n. G42, d" 2, de setembro, auC'lorizanull a creação, nas immeutações de3ht Capital, de um
instituto de inyalidos, sob a denominaçiio -«As,l'lo Alfonso P••nna-.

Lei n. 54l, de 2i de setembro, mudando a tlenominaG1lO de distrietos de paz.
Lei n. ;;H, de 2j de seteml,ro. I.uctorizando a fundação de duas eollonias correccionaes.
L('i n. 415, de 2j de setembro. auctorizando u pagamento d,. custas aos funccionarios (lo (óro de

Baependye concedendo dois ann, s de licença ao contador da comarca ,le Altenas.
Lei n. ~146,de 2i de setembro, auctorizando ao Presidente do Estado a promover obras de sa-

neamento e outros melhoramentos nos municipios.
Lei n. ,di, de 2i de setembro declarunllo 'Ple para o julgamento das causas sohre ~ivisiiO e

demarcação dl:l terras particulares torna-se pruis J a prova do p:Jgamento do Imposto terntonal, e
contendo outras disposiçiles relativas a diflerentes serviços.

LI'i n. 518, ue 2i de setembro, dantlo nova organização Ú Assisteneia a Alienados.
Lei n. 51D, de 2, de setembro, fixando a fOI'(;a puhlica do Estado de ~Inas Ger:tes para o exer-

cicio de HHl e dando outras providencias.

Leis rcmettidas;i sancç'ãO pclas (1n<1:-<ea:sas (lo (:ollgre,.so Mineiru

PELA CAMAl~A

X. 3,', iniciada sob n. 8:>, creanuo em catla .-ecção do Uymnasio :)1ineiro uma linlta ue tiro e
contendo outras providencias. _ .

,'. 39, iniciau:l sob n. LU, fixando o subsidio dos membros do Congrcil.o :)1111,':roe UOPresidcn-
te e vice-Presidente do Estado.

N. 40, iniciada sob n. ;)6, creando o Museu Mineiro.
N. 41, iniciada sob n. 106, concedcauo licença a diversos fllnccionarios de oruem auministratil'l1.

c j udiciaria. . .
N. 42, iniciada sob n. 92, auctorizando o f'OI'cr:J.o a conceder u~ premIO de \ L~gem ao ~lt~mno

quc mais se distinguir n:l E::cola Agricola de Lavras, ou em outro lllstltutO de ensmo prollsslOnal
technico. agricola.

N. 43, iniciada sob n. 62, uesigrrando tli.l para realizarem-se as eleiçüe. de senadores c dep:.lta-
dos ao Congresso Mineiro.

N. 44, iniciaua sob n. 165, do Senado, adiando as eleições das camaras municipaes, de juizes ue
paz e dos membros dos conselhos deliberativos. . .

N .. 15, iniciada sob n. 1,1, do Senadu, concedendo ao cidadão Lucas TobIas de :).Iagalhães,. ou a
quem mais vantagens offer('cer. privilegio p Ira a construcçlo de uma estrada de terro da Cidade
de Passos á sé le do districto de Arcos.

N. 43, originada da proposiçãO n. 1,1, do S.'nado, concedendo a YilI,.la Fonsl'ca "" Comp ... ou a
empresa quc organizarem, pri\'ilcgio para exploração de manganez, ferro, ouro I' areias monaZlT1ca~
no municipio de Tiradentes.

N. 4i, iniciada sob n. ~5, mudando a denominaçilo de di~trictcs de paz. . .
N. 4S, iniciada sob n. ,2, auctorizando o p.lgamento de custas aos funcclOnarlOs UO fóro de

Baepentll' c concl'dendo dois annos de Iiccnça ao contador da c)marca de Alfenas.
X. 4(1, iniciada sob n. li2. do S~nado, e.tabelecendo o pecnlio legal dos flluccionarios publkos

do Estado de Minas Geracs.
N. 50, iniciada sob n. 8i, lixando a I'orça publica do Estado pua 1£111e uando outras proyi-

deneias.
X. ;>1, iniciada sob n. IOf!. orçanuo ti rc;eita e Jixan:lo ti tlespeaa do Estado de :)linas Geraes

lI'a o exerci cio tle 1()11.
X. ,,2, originada do projecto n. 109, auctorizando o guverno a garantir juro- de C "/0' ao anno.

ate o capital de 4 milhiles esterlinos, a um banco para operar sobre crcJito h.-,-POti,ccMIO agrl-
cola. .

~. 53. desdobrada do projocto n. 10D, instituindo um premio de 50.0JO.3í'ü). ]Jara clvla U!l:J tI,l"'
tres fabl'l'::ls de banha de porco que forem fund,ldas com c'lpital minimo de :),,(j:'):W:i;lCO.

X. 51, de.dobrada do projeeto n. lO}, dando nova organisaçao:t As.ist,'ncia a Ali~1l:l10s.
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N. 55, originada do proj,'cto n. 109, declarando que ao provimento dos cargos de collectores e es-
rivães podem concorrer quaesquer pessoas idoneas, alterando o art. 3.0 da lei n. 49Ge contendo ou.

tras disposições.
N. 56, desdobrada do projecto n. 109, auctorislnrio o Presidp.nte do Est!ldo a promover obras

de saneamento e outros melhoramentos nos municipios.
N, 57, iniciada sob n. 9\1, declarando que. para o julgamento das causas sobre divisão e demar-

caç1io de terras particulares, torna-se-á preciso a prOVa do pagamento do imposto territorial, e con.
tendo outras disposições relativas a dill'erentes serviços.

PELO SENADO

N. 251, iniciada na Camara sob n. 88, auctorisando o go"erno do Estado a concorrer com cem
contos de réis plra li subvenção em favor dli acquisiçllo do novo couraçado «Riachuelo>,.

N. 2~>2,inici'lrla na CaIT'Ma wb n. 104, auctorisando o coverno do Estado a entrar em accordo
com a Camara Municipal de Juiz de Fóra, para o 11mde consolidar a divida do municipio.

N. 253, iniciada no Senado sob n. 164, ri stabelecendo a Secretaria da Agricultura, Commercio e
Obras Publica~. auctorisando a suppressao de cargos desnecessarios uas demais Secretarias e con-
tendo outras dlsposiçues.

N. 251, iniciado na Camara sob n. 108, concedendo a "ieira Martins e Comp., (1U a quem mais
vantagens offefl'cer o uso e goso de urna estrada dr ferro que partindo da Estaçao de Anna Florença
"á a séde do districto de Jequiry.

N. 255, iniciada na Camara sob n. 106. concedendo licen;;a a diversos funccirnarios publicos de
ordem judiciari& c administrativa.

N. 25ti, iniciada na Camara sob n. 105, auctorisando a abertura de diversos creditos supplemen.
tares.

N. 257, iniciada na Camara sob n. 110. perdoando o reu Francisco José de Araujo.
N. 258, Jesdohrada da proposição n. '1, da Camara (projecto n. 110), perdoando o reu Secundino

Antonio de Oliveira.
N. 259, iniciada n3 Camara sob n. !l7, auctoris'nrio o Presidente do Estaelo a entrar em accor-

do com o governo da União sobrl' applicação das subvençi,es e auxilios decretados pelo Congresso
Nacional.

N. 260, iniciado no Senado sob n. 168, manrlallflo contar Ü>mpo, para os fins de reforma, ao te-
nente-coronel Jollo Ignacio da Costa Santos e ao tenrnte Jo~ó N:codemos da Silva.

N. 261, iniciado no ,.;enado sob n. 162, auctorizando a fundaçllo d•. ,luas colonias correccionaes.
N. 26í.', iniciada na Camara sob n. 102, estabelecendo o prazo para o pagamento do imposto de

industrias e profissões e consignando outras providencias.
N. 263, iniciada na Camara sob n. 116, approvando as contas do exercicio de 190a e contendo

disposições sobre as dividas activa e passiva do Estado.
~. 26.1, iniciada no Senado sob n. lü3, auctorizanrlo 11 c~eaç1 nas immediações desta Capital,

de um Instituto de invalidos, sob a denomina,;ão cAff",nso Penna ••
N. 265, iniciada no Senado sob n. 16J, auctorisando a concessão ao sr. Antonio Yieira dos Sano

tos de privilegio para estabelecer no rio Arassuahy, o sP.rviço dil blrcos captivos, e aos srs. Rerme-
lino da Silva Gusmão e Ant.:>nioAgostinho Lopel, para estabelecerem, aquelle no rio Jequitinhonha,
este 110 rio Sapucahy, o .ervico de barca preza a cabo de arame.

N. 266, iniciada sob n. 1.U, no Senado, auctorizando o governo a innovar os contractos ceie.
brados com o Banco de Credito Real de Minas Geraes.

Proposições remettidas ao Senado

N. 55, iniciada sob n. 88, auctorisando o governo do Estado a concorrer com cem contos de
réis para a subscripção em favor da acquisiç:lo do novo couraçado «Riachuelo».

N. 56, iniciada sob n. 86, creando em cada .ecção do Gymnllsio Mineiro uma linha de tiro e con-
tendo outras disposições.

N. 57, iniciada sob n. 87, fixando a força publica do Estado para 1911 e dando ol,tras providen-cias.
N. 58, iniciada sob n. 90, abrindo o credito de quinze contos de re'is para conclusllo da opera

lyrica - Tiradentes - de Manoel Joaquim de Macedo.
N. 59, iniciada sob n. 119,concedt'ndo e prorogando licenças a funccionarios de ordem judieiaria

c administrativa.
N. 60. iniciada sob n. 101, auctorizando o governo a.entrar em accordo com a Camara .Munici-

pal de Juiz de Fóra, par<l o flm de consolidar a diviua do municipio.
N. 61, iniciada sob n. 114, (resultante do projecto n. 164 do Senado), fixando o sub.idio dos mem-

bros do Congresso Mineiro (' do Presidente e vicc-Presidenle do Estado.
N. 62, iniciada sob u. 92, auctorizando o gov('rno a conceder um premio de viagem ao alumno

que mais se distinguir na Escola Agricola de Lavras, ou em outro instituto de ensino profissio-
nal technico-agricola.

N. 63, iniciada sob n. 95. mudando a denomina"ão de districtos de paz.
N. 64, iniciada sob n. 106, concedendo licença a diversos (unccionarios de ordem administrativa

e judieiaria.
N. 65, iniciada sob n, 96, considerando instituição dt, 'utilidade publica a Academia "!ineira de

Lettras, fundada em .Juiz de FÓra. •
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l\' 66 iniciada sob n. 105. auctorizando a abertura de diversos creditos supplement~res.N: 6< iniciada sob n. lUK, concedendo a Vieira Martins ,\: Comp. ou a quen: mais v~ntag~ns
o/rerecer, uso e go~o de uma estrada de ferro que paltmdo da EstaÇllo de Anna lilorença va a se de
do districto de Jequerv. . , d

N. 68. iniciada sol; n. 9\1, determinando que para o julgamento das cau8a~ ~e dlVIsllo e emar-
cação de terras partlc~lar.es, soment •. dos promotores ou requerentes se eXigira a prova de paga-
mento do imposto terntorw 1. '"

1\. 69. iniciada sob n. tli, auctorizando o Presidente.do Estado a entrar em acco,rdo, com ,o ..,0-
verno da União sobre applicaçao das ~ub\"ençf>es e auxllIos decretad,?s pelo Congres,o "'acIOnai.

N •• 0, iniciada sob n. !13. institllindo no Estado de Mmas '? ensIDo ~grlcola !!:mbulante.
N. il, iniciada sob n. 110, concedendo perdão ao rcu FranCISCO Jose de A~aIlJo: •
N. i2 iniciada sob n. 115, auctorizando o pagamento de custas aos fllncclOnarlOs do foro de

Bae endy' c concedendo dois annos de li:euça ao contador da comarca de Alienas. . .
~. "3, iuiciada sob n. lO!'. orçando a rec •.ila e I1xando a pespe~a do Estado pHa o exerClCIO dt'

1011. d' t d . d t. eN. i4, inieiada sob n. 102. est~bel~c(~ndo o prazo para o pagamento o Impos o e ID IlS rias
profissões e consio-nando oulrJ.s dISPOSI\'oes. d

X. i5, iniciau'à sob n. 116, approvanuo as co~tas da rectita e despesa do Estado e prccessa o.,
pela Secretaria das Finanças. referentes ao exerClCIO de 11)\1.'. . .

N. i6, iniciada sob n. 117, creando na CalJltal o lagar de mediCO .Iegu~a. _ , .
N ii iniciada ~ob n. 11~ sobre "onstruc,'ão df' casas paro. funcclOJ,anos do Estado, da Prefei-

tura ~ op~rarios do Imprensa 'Oftlcial, com rl'sidencia na. C.al'ital. .', ,"
N. 76, iniciada sob n. i8. auc'ori7ando o goverllo a ,hvllhr u Estario em ~uahJ regiões lar~

dentro de cada uma dellas fundar escolas norlOaes ue accordo <"oma lei n. 439, de 28 de setembru
de 19(,6. 'd d bl"N. ifl,-iniciada sob n. l[!l, sobre estradas que devem ser consl era as pu Icas.

(1) Papeis pendentes de solução de ciiversas commissões
permanentes e mixta J

Da de Policia

1 - PareCl'r n. ~02, ele li de agodn ele 1!.1)(j.snhre a prett'nç!io de rlll,ccionarios desta Secretaria
2 - Projecto 2\/, de 22 de ago.to de IVUi,suhre disp)~içÕes do j{rgIUlenlo.

Da de COllstitni\~ão, LegislaçãO e Justi<;a

RECURSO
(.) 5- Da Camara Municipal de Pium!Jy, de !K de maio de 18!J3, sc.1>re conl1ictcs entre esse-

municipio e o de Passos.
OFFICIOS

7 - Do Senado, de 21;de maio de lSV3, remettendo uma represen.taçllll da Camara. Municipal do
Pomba, pedindo interpretação da lei, sobre sello do Estado, em papeis meramente de mteresses n.u-

nic~~a::'Do Secretario da Aoricultura. de 5 dejulho de 1~94,enviando informada uma representação
da Camara Municipal de Ca~atinga, contra disposições da le~ n. 2í, de 1892. _ •

(.) 31- Do a"ellte executivo de Ilahira de Call1l>", de 1ü de )un!Jo de llo'!J" reclamando contr~
prejuizos que dá ~ •• mesmo districto a Camara MUDlclpal de Ouro .Preto. .

145- 00 Secretario d" Interiur, de !J de de julho ae 19U6,en\"lando papeis sobrf' questões de H.
mites entre Cataouazes P. S. Paulo de Muriahe'. .

(0) 1- Da C~mara Municipal de Carangola, de 2~) de junh •• de 1898, sohre rt'stabeleclmen1<., da3
ap<,sfntadorias dos funceionarios publicos.

(') 2 - pa Camara dn M~lDicipal do Pira~ga, de lti de julho de 1898, sobre mudança' de nome da
respectiva. Cidade -(I"lde proJecto 4UI, de J.lO~).

(1) A numeração á margem representa o numero de ••r~em eO? que se acham lançadas as p~-
ças nos prot'lcoll ••, parciaes, e o asterisco deulIta que a peça. Junto a '[ual se acha e nao ,oltou a.
:Secretaria.
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(') 162- Da Camara Municipal de 1\1')ute Santo, de 2"; dejuuho de 1907, sobre repre3entação de
contribuintes contra a lei 38, daquella camara.

73- Da C!lm~ra l\1unieipal de C~t~g~azes, de 21 de julho de 1902, pedindo interpretação da lei
que ~:ou as dlvls'ls ~ntre esse mUlllcIplO e () de S.João X,'pomuceno.

22,- O~ SecretarIO das Finanças, d~ ~!de setembre de 1910, enviando inlurmando o requerimen-
~u de FrancIsco A~gusto Fern~n.des, l.~ JlI\Z de F!az da c"marca de Ouru Fino, pedindo pagament •.
lntegral dn. venCimentos di' JUIZ mUJllclpal, cUJo cargo exerceu interinamente.

(2) REPRESENTAÇÕES

. (') 1.- [)~ Fortu~ato d~ Som:a ~eraira e outros e2crivães d09 processos e execuções criminacs
de 20 de Junho de J£103,pedindo medida de mellLorament03 para 05 funccionarios da classe a que
perten('em.

.(') 2- Do dr. Francisco de Paula Ferr'ira e Costa e outros, juizes em Juiz de Fóra, sem data,
pedllldo a creaçlo do logar de porteiro dos auditorios no f(,ro d,lfluella comarca.

(') 3.- D~ F<!rnando de Mirania Hibeiro e outrol, es.:rivles dos pr!lCeS30S e execuções crimi-
naJs. pedindo a decretação de uma lei que lhes dê vencimento fixo.

(') ~- De Emilio de S. BreLL3 e O\ltI'OS,partidores do juiZOem Santa Luzia d) C:lran"ola reela-
:nando contra a exiguidade lÍe castas para 0:1act'.>3 dtlsie of/i<'io. o ,

(') ";- D:l Camara Municipal de PirangJ., de 23 ,la jU:lho de 190.;, cl)ntra a anllexaçlo do (li,tri.
eto de Do~es d 1 B'11 Esperança á comarca do Rio Do('e.

(') .8 - DJ..me5t?a. camua, de egu:l.l data, pe'!ind" a conservação da comarca, por o~casiã" da
r~orgaUlzaçlo .Judlcmrla. .

::) !l-Da de ~I')nt() Cll'mcllo, de ," de julho de 1[1:13.t"azf'ndo pedido cgu:l.I ao anterior.
I. \ 1~-[derr, de C:lrmo do Parllahyba, de 18 de julho de 10;)3, fazendo identico pedido.
\.' I~-Dú. Camara J\Iunicip 11 de P~lm'yra, de 22 de ag-osto d,' 1903, fazendo ider.tico pedido.
( ) 1.,-Idem de Campo Bello, de 2" de agosto de 191U. Cazendo lllentico pedido.
() l~-:dem de S. D)mingos do Prat,a, de 10de setembro de HJ03, sobre o mesmo assllmpto.
( ) L,-Idem de Poços de Caldas, de ,lU de agosto d.) 1~)03, pedindo elevação daquelle municipio

a comarca.
('1 ~"i.-I!e dil'ersos escriyães do judi-cial l' notas <.loE,tado. de I" de julho de 190::;,sobre medi-

das JudIclanas e de melhoramento para os cargos qlle exercem.
(') 2S---lJos escrivães de paz do districto d(\ Araguary. de 1." de junho de }!I05, sobre medidas de

orgaUlsação Ju,.l1clarla e pedindo a decretação de uma lei de melhoramento para os respectivos
cargos.

. ,C') 33-Da Camara Municipal de Platina, de 21;de julho de 100~" sobre creação do fóro naqllella
vll.a. .

(') :~,,-D.e tabelliães da comarca do Rio No\-o, de I. o de a sto de 1905, pedindo o restabeleci-
mento da lei n. 202. de J~IOO,e outras medidas de melhoramento para os respectivos cargos.n 56-Do dI:- Aristides Maia, sobre moditlcaçl'lo da lei relatil'a á instituição «ltomestead».

(') 60:-De dlver~os concessio.na~ios de terl'enos diamantinos, residentes em Diamantina. sem
data, pedlOdo garantia de sem direitos. .
, (-).09-D:I; Camara lIlunicipa.1 ~e ~omtlm, de 2.de julho de 1002, reclamando contra a lei n, !O
Ge a~nl proxlmo fi~do, da mynlClpalldade de ltauna, ~ pdinrlo a annulla"ào da mesma lei.

( 9 - De J\IaUnas Ji'errelra de Abren Gal vàO. de 1" de agosto de lS9S, Isobre validade de provi-
são de ad vogado.

(') "iO--De habitante.> do distrieto de Santa CI'UZde Floriano Peixoto, de Bomfiim de 1.° j nlho
de .WJ2, pl'otestando contra o esbulho de que se Vê,}l am":lç90dos pell Camard Municipal de
Itauna.

. (') ~8-De Antonio Bernardes e outro&, de 28 de julho de IS(lS, pedindo revogação, em parte, da
lei n., lS. no sentido de p:>d~rem advogar em qualquer comarca do Estado. •
_ ( ) 83-D.~Çamara Municipal de Cataguazes, de ti de agosto de 1SU3,protestando contra a extin

cçao de subSidIO do agente executivo,
. C') 15";-!)c habitantes. ~e Santo Antonio do Rio José P,'rlI'O, de 15 de maio de 1007. sobre "aran-

ha de proprIedades adq\llrldas em boa fé. . <>
. (') l";ô-Da diversos. funccion.llrios, de 2(l de a"osto de 190";, no sl'ntido d~ se: esteader ao funccio-

nallslY.o publll'o as medIdas contlda'5 no projecto !8, de 1907.
10? -De. Ou\'al Ptlssoa. tabellião em Caratinga. de 28 de julhO de 1008, sobre restauração dos

cartonos priva tlVOSdo crllHe.
100 -De. empregados da Capital, de 4 de agosto de 1~10~,sobl'e divisão de vencimentos nas con-

cessões de licenças
(') ISO-De ~lanoel J\~enezes e ol~tros, "mpreg.ldos do fóril de Baependy, de ;) de julho de [(10.'.

contra os decreto~, relatIvamelJt~ a mventarios c a di\ iiões de terras
. (') "j9~:-De Arthur Feliciss.imo e diyersOs lunccional'jos publicos 'pedindo a approvação dQ pro.
J ecto _n. I;), do ~ena do, que !"rel o monte-pIO dos ser\'idores do Estado.

2~6-?.o Preslllente da C.lmara Municipal da Vill1 de .:anta Quiteria pedindo creação d,' ["'1'0 n'L
refenda \ li la. ' ,

(2) As peças reCer<lntcs aos ns. 1 a I, "j a O, 11 a F,. I~. 20 e :n pendiam da commis,àl) de Jus.
ti;a Ci\'il e Criminal hoje fundida na de Comtitui,ão fi 1.,g'slaçllo.
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235-0a C.lmara Municipal de Villa Brazilia, de 21 de julho de 1t1l(l, r edindo a elcvaçM ua nUa
Brazilia á cltegoria de comar~a. .' ,2:39-Do Dlrectorio Republicano de VIUa i\ov3:. de Rezende, de .J de a:;osto de 19/(1, pcdindo a
creação do Forum-com termo annC'xo a mesma \ IHa. .

~40-Da Camara Municipal de Vlila Nova de l:ez nde, de O (!e ag~sto .de 1911', ennanuo du(u-
mentos que justifteam a creação do-I'orum-com term" annexo a mc,ma \ II!a. .

241-De hahitantes do municipio de 'illa ~o\'a de Rczende, de (I de agosto dc ~alO, poullldo a
creaçào do-Forum - com termo anncxo á mesma Vills. .

243_ de habltant"s de Villa Brazilia. de Ui de julho de Hll'\ peGt:ldo a cr açào do rOI'll, eu, t :1'-
mo suhordinudo á ('omarca de Montês Claros.

REi2UE((\MENTOS

C') l!i2-de d. ~Iaria G,'nuina da Costa Barbosa, professolu em Car1nf.ola, dc 12 de agosto de 1!lü:'.
sobre pedido de 'gratifica~'~o que se julga com direito. . '. . . .

217- De The,)phil:> lUbeiro da :Silva e outros, cOlltadOll'S,.partJdorcs e dJ~tnbUldores de dl\"Cr-
sas datas. e de differentes termos, s lbre augmcnto de custas )udIClarIlls.

(,) 205 _ de :\lbOl.tino Drummond, auxiliar de I!abinete do sllh.l~rocuratloe GI'ra.1 do.••Estado,. d,'
I" de julhO de 19U\1,pedindo se lhe conte o ttlmpo para os 1\lIs prensto nos ;lItS. ;lLJ e '" da lei n.
3"i5, de H-J03. .'~~2l- Da Ataliba P. Americano do Sul. ue 18 de JulhO de 101\1,pedlndo:l decretação de ua a
lei que lhe conceda o privilegio para conti~uar com um P.arr. - .110 ltio da~ Yelhas. ,

l!~5_ De Arthur Gonçalves Couto. eSCrivão do 1.' ofliclO da. cladJe de I'err~s. de 13 de agosto
de 1910,pedindo a decretação de uma lei relevando-o da presel'lpção em que m-:orreu com o~ d,'-
mais funceionarios da comarca de Ferros.

PROJECTOS
48 _ N. 195, do 13, de 18Çt6,sobre mudança cle nome da cidade de ~artinho Campos.
\.) _ N. 401, d•. 3 de agosto de 189~, ~ohre mudança ,.Ie nome ~a .cIdade'de PITanga.
!i8 _ N. ~8. de:J.O de julho de 1900, sobre venda de vmhos artlllclaes.
59 - N. Iv2, do Senado, de 22 de agosto cle 189.:!,sobre a~.?sentador.ia.. ,
(') 3 _ N 111 de 10 de a"osto de !!lOI,sobre creação do 101'0nas \'Illas eX15tentes no Estallo.
(') 182_ N. 42, de 22 de J'ulho de HJO~,audorlzando a consolidação das leis sobre o pro~es;o

civil. 1 d .. d d' . t .11'5 _ N ~ô, de 29 de julho de Hl08. sobre nomeação ivre e novos JUIzes e Irei o para co-
marcas de 1,. entrancia que se vagarem. .' .,

195_ N. 5";, de 20 de agosto de l!J0 , sobre rl'.m~çi1o de eSCrivães do ~udlclal e notas.
(.) 192_ N. 50, de 16 de agoJo de l!-JJ", permlttmdo recurso suppresl\'o da deC1Sã-)das Camaras

Munieipaes, relativamente' a reconhecimento de poderes de seus membros. . .
2M _ 1\. 120, de 1.0 de setembro de 1910, sob:e o perdilo ao ex.carcerel.r~ .da ca(lem dJ C\hr ele

Hespanha, Joaquim P:.checo de Barros . .lunior, do r~sto da pena que lhe 101Imposh por CI'lm l de
respansabilidade, acompanhado da certidão sob n. 2;)0.

249_ N. 161, do Senado, sobre os recursos ci,:eis de appellação ou aggravo nos proc)' sos contr,,-
vertidos e sobre acçües e execuçües hvpothecarlas.

256~ N. 121, de 2 de setcmbro de" 1010. sobre o registro facultativo de animaes cavallares e
muares; no Estado.

INDICAÇÕES

(') -N 1 do sr dr Bernardino de Lima de 18 de '\bril de 18~ltno sentido de se tomar conhe-
cimento d~ act~ da C;ma~a Munieipal de Sabar!, que supprim~u o distr~cto da Ya~zea de Pantano •.

20 -N. 2, do sr. deP1.!tado Rihe~ro Jun9!!eira, de tJ de maIO de 189", no sentI~o de pronuncIa-
mento da commissilo, relatIvamente a elegIbIlidade dos recem-formados em academias de outros Es-

tado~8 -N. 12, do sr. Ribeiro JunQueira, relativa ,', intl'rpretaçl'lo da lei sobre accumulaçilo do
cargos. . t C N' 1 h(") -N. 2, de 7 de agúst'! de 1903, no sentIdo de se represen ar ao ongresso aCIOna so re a
reorganização de seryiços agrlcolas.

PARECERES

(') 62-X, H7, de 22 de julhO de 1901, sobre o projecto n. 2~, de 18\lV, relativamente :, matri.
cuia de animaes. . r bl' S I' d .(.) 02-N. 115, de K de setembro de 1901, sobre o p~dldo do proLe.sOI' pu ICO ymaco ,o ngues
Paiva. d ., d d' .t dl') 156-1\. 20:3, de 22 de agosto de 1906, sobre representaçào o JlI1Z e IreI o na comarca e
Dores da Boa Esperança. .(') 152-N, 2l5, de ~ de setembro de 1906, sobre o requerimentu do coronel Candldo J03é de Sen-
na pedindo abono de vencimentos. r - T

• (') 1')5-:-1. 2;3(1,de 22 de setembro de 1\106,sobre requerimentos dos pro.essorcs da Escola Nor.
mal de Sabará, pedindo equipuação de vencimelltos,
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(.1 l63-~. 70. de 22 de ag(l,.:lo rle !!J07.com documento~, de Luiz C,\'rino e :\icolau José Ferreira.
167-~. 75, de 8 de agosto de 1907, relativo ao pedido da Camara Municipal do Pomba, sohr~

indemnis"clIo.
203 - ~ 1:;0. de 7 de julho de I!JW, com documento, sobre os requerimentos de .10lIo ~abino Ri-

beiro. juiz dfl paz de Dare. do Indayá, pedindo pagamento de vencimentos: e dd João Manoel Go-
m,'s de Araujo e Joviano Fernandes, collector () escrivão da collectoria dI! Barbacena pedindo a rel'o-
gação do li t." do art. 21 do dec. n. :2 182, de 8 de janeiro de 1908, na parte referente a por-
centagens.

DOCUMENTOS

7i - Dados, de 30 de agosto de 1!J02, wbre dil'is:.t dos distrit:tos de lIamaraty e Descoberto.

E~IENDAS AO PROJECTO X. 58

(', 17-", I, de 25 de agosto de I!JOI, creando vencimentos para os adjunctos dos promütores pu-
blico~, nas ~édes dos termos annexos, onde houver tôro.

Da tle Or(;amcnto c (:Olltas

REQU ERI.MENTOS

( ) 3 - Ou Alipio Augusto de ~Jello e rl. Mária Emilia de Vililena Borlido, prOfessOres de 3 de
julllo de 1\1('2,penindo verba para ~erem pagos de di1Tprença de vencimentos.

(') 26 de Castru & Kocler, de IS de agosto fi•. 1\'02, pedindo isenção de imposto para produetos
destinados á fabrica de Itaz acelyleno que pretcudem fundar em Jollo d'EI-Hei

(,) ~ - De ~lanoel Cordeiro, dI' ~i dejulho de 18!J3,pedindo isenção de imposto sohre exporta-
ção do toucinho. banha e carne,

(SI) - pe João Damasceno Diniz Moreira, de í:7 de junho de }!IO~,pedindo a relevação do paga-
menlo de Imposto que deve ao Estado.

REPRESENT1\ÇÔES

(') 20 -- Da. Associação COllllJlercial de Juiz de FórJ, de ago' de Hl04, contra o project" n.
fil, sohre reforma do regimen tributario.

'!2:l- De Luiz Pinto de Carvalho e outros, de 3 de agosto de UlJO, abolição do imposto de
industr,a e profissão, em que foram lanç:.tdJs os vütjantes e)mmerciaes, pela collectoria de Pouso
Alegre,

270 - De hahitantes da cidade de Arassuahy. de 31 de agoslu de !910, pedindo verba p3ra cana'
Iisação d'agua p'ltavel, por nãu ter a1luelh Camara numerarlO sufftciente para tal fim.

OFFIC'IOS

2 - Df) sr. Secretario da Agricultura, de 10 de ag03to de 1900, enviando informações sobre I) re-
querimento de diverso. viticu!tores relativamente a premios a qUfl se julgam c"rn direito.

83 - Da Secretaria das Finanças, de 2S de julho de )!J05. enviando o pedido de Franeiscll Lopes
Martins, snbre verba para se lhe Dag.,r gratiflcaçllo. como oftlciHI archi\'ista daquella Secretaria.

197 - Do sr. Spcretario das Finanças, de 21de iulho de 1909, enviando lima representação da
Complnhia Morro \'elho, perlindo ahatimento de 20 "/p no peso do ouro que exporta

;c13 - 00 Secretario do Intrrior, de 6 de julho de lPIO, enviando um relatorio em complemento'
da mensagem apresen tada ao Con!!re~so, '

261- Do Secretario do Interior, de 31de agosto de WIO.enviando informada a relação dos léu.
tes da Escola de Pharnuci~ de OUI" Preto; cujas cadeiras foram supp.rimidas.

PROJECT(

22 - N, 83. de 24 de agosto de 1900, sohre auxilio ao «Centr" da La\'oHu do CafC".no Brasil»,
para fjr.•paganda do cafe' no pxlrangeiro, _ '.

(,) 21 - 133, do Senado, de 14 dA llgo,tO de l~lJ;~,sobre equip:ll'ação d,- venciment(ls, dos amanu-
ense' e de oulros fun;;cionarios dHs Sacretarias e repartições do Estado.

2i - ,', 134, do Senario, de 14 de agosto de !IJ03, mandando comprehender nas -disposições do
artigo da lei n. 31.. todos os lentes da Escola de l'harmacia de Ouro Preto, cUjas cadeiras foram
supprimidas.

(').71,~. 92, de 9 de setemhro de 1\)04, sobre perdão de pagamento de' alcance, ao collecClor
de ;\Ianhúas;u', mqjor L30poldo Nogut'ira.
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(,) 100 - N. 128, de 9 de agosto de 1905,sobra alteração da tabella dos empregados da Secre.

tari~~~C~~~;~'de 19 de agosto de 1901, sobre emprestimos ã. lavoura de quantias ,depositadas nas

caiXt~1 ~~.°';fJ~~e d~l ~s:a~;~sto de 1907, instituindo o monte-pio para a magistratura do Es.

tadO(-) 193_ N. 92, de 9 de setembro de 1901, relevando o ~idadlIo Leopoldo No&~eira ~a Gama,
-collector estadoal no municipio de Manhuassu', da importancla que se acha em dendo para com os
-cofres do Estado. ff t. 'd d d '''o -e gl'onal agro -ecu250-N. IH, sobra subvenção de 30:000:3000,para e dC IVI a e a exposlç" • -~
••ia de Uberaba.

PARECERES

(0) -N. 148, d~ 5, de setembro de 1906, sobre a emenda n. 18 ao projecto n. 118, isentando do

llell~s6 P~~~~3~~~~0~7 de' agosto de 1908, sebre pedido de verba para hibliotheca. no juizo secci o

na!. 200 -N. 159, de 29 de 'ulho de 190\l, com diversos documen,tos, ~obre pedido de equiparação de

ven~~en~~,. ~~2~d~j~3ide ~~~:~Ii~:1~1~~~~;r: ~~t:~~;~ndc~13~~í~~s N~~U~~~~dOsalles, pedindo au-
gmento de vencimentos.

TELEGRAMMAS

(.) 13- Da Cama'a r.~unicipal do Serro, de 24 de agosto de 18!J8, no sentido de conservar-se a
Escola Normal daque.lIa Cldided L'" M 'tima pedindo verba para acquisição do novo Riachuelo.

~l: ;~~ci~;r~t~~~~i~:~ade ~at:g~aze~~lprot~collado sob n. 1.259 tis. 89, pedindo o andamento
do projecto de reforma das collectorias.

DOCUMENTOS

b ~ ro Carril. de S. Pedro a Mar de Hespa-liO -De!cripção apresentada este anno so re u~ «.'er
nha, acompanhada de 2 lllappas sobre a estrada proJectada.

Da de força publica

PROJECTO

(') 17- N. 332, de 1891, sobre ereação de Corpo de Bombeiros na Capital,

REQUERIMENTO
90" I 1 1 creação de urna Companhia do10 -D Benjamin Flores de 3 de agosto de 1 ~~ em )ranf o a '

Bombeiros, ~rinexa a Brigada'Policial do Estado de ;\lmas Geraes.

Da de representações, requerimentos e petições

OFFICIOS

16- Da Secretaria, da Agricultll~a, d~ 8 .1~ ou,t~b~~n1~d~~og~k~~~~n~~~~~~rmações sobre o :e-
dido de licença requ(lfld~ pelo func~lOnadlOIgod~qY:llh(}de 01905, enviando o requerimen,to d!! 1l0rteIro

107- Do sr, Se?retarl? do lnt.erlOr, ~ de ordenado como funccionario em dlspombllIdade.
da E 1II0rmal de DJaman~ma. pe'~llldo p .gdame}!:tdo. ho de 190::; sobre o pedido de Djalma de Albu-26L-,. Do sr. Secretario das Fmallçu.s, e I e Jun ,
querque e Silva. . d F' s de 2- .le a"osto de H)08 informando o pedido do col-(') 1.009-00 sr. Secretario as mança, 'o '
lector de Lavras., . d 13 d tuhro de 1905, devolvendo informado o requeri-

9W- Do. Secretario das Fmadnçals,o ~ ,t e ~~ Priooada Policial do Estado, Americo de Macedomento n. 98;" sobre a pretenção o • sarg"n o I o

Varella da Fonseca. , t' 1 19 de julho de 1909 devolvenrlo informado o requeri-
(.) 1.009-00 SecretarIO do In erlOr, (e ~ ,', da Conc~i lIo e Silva Valle.

mento n, 1.001, sobrfl a pretenção da pro~ersofa, t.l~la~~~adO ae 2') Çde julhO de 1909, enviando uma.
1.061- Do dr. \Venceslau Braz, prdeSllC?lI'~'1°pet.lindo'au"m~nto de vencimentos,,representação dos actuaea professores a apl a , o

R,-5
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1.12~ - Do Secretario das Finanr'a'. de 31 de julho de 1909, enviando um requerimento de
a'guno funccionari05 publicos pedindo construcçll.o de casas na Capital para suai residencias.

260- Do Secretario do irltf'rior. de lO de setembro de 190i, comolullicanr1o ter submettido no-
vamente ao Conseluo Suoeriul' .10 Instrucçll.o Publica a - Arithmetica Inf.ntil - de JOilo Bueno da
Costa Macpdo.

261- Do :,pcretario das Fillllnças, de I, d, junho de \908. declarando que a pretençll.o de quO'
trata o ofllcio de 13 de agosto de 1907, póde ser satisfeita pelo governo.

3l- Do Secretario do Interior, de 2:1de junllO .le UlUl, enviando informada a representaçllo em
que a COn2regaçll.oda Escol!>Livre de 1Ilusica da Capital pede um auxilio para construcçllo du respe-
ctivo predio.

58 - Do ~ecrptllrio das Finanças, de 29 de al!ostl) de 1903, enviando informações sobre o reque-
rimento d" Ild~fnnso Jose' Teixeira, ex-::o\lector de Tre. Corações do Rio Verde.

107 - Do Seeretario do Interior, de 29 de julho de 190;;, enVIando um requerimento em que ()-
Portpiro da Escola J\ormal de Diamantina, Francisco l{"gulo P~r"etuo, pede pagamento de venci-
mentos.

l.13t - Do Secretario do Interior, de 2\ de agosto de V09. devolvendo informado o requeri-
mento n. I 1:20.sobre a pretpnção do ex-professor do dis Iricto de S. Gonçalo do Brejo das Almas,
munici(tio de Monles Claros, Moyses de Andrade.

(,) 1.13,-\10 Secretario do In1flTior, de 31 de agosto de 1909,enviando infurmado o requerimento
n. 1.131, em que a professora d. lIhthilde Carmelita de Alencar pede prorogação d" Iicenç. por:
mais trps annos

l.U/!- DJ Secretario do Interior, de 2i d~ junho de 1910, enviando o requerimento do porteiro.
continuos e serventes da Recebedoria de Minas, pedindo allgmento de seus veu :imentos.

1.IH - /lo Seeretario do Interior, de 25 de junt.o de 1910. enviando um rt!querimento de Jose~
Ignacio dos Santls, pedindo equiparação de seus vencimentos aos dos lentes do Externl>to do Gy-
mnasio Mineiro,

1.16, - Do Secr'1ario elas Finanças, de 27 de julho de 1910.en\'iando um~ petição dos funcclo-
narios d" Recebedoria de MllJas, pedindO augmerto ele seus vencimentos.

1.178 - 1J0 Secretario do Interjo~, de 13 ne agosto de UllO. deyol vendo o requerimento de Ma-
riano Costa, amanuense da AssiRtencia a Alienado I em Barbacena, pedindo augmento de seus ven-
cimentos.

REPRESENTAÇÕES

(") 8Z-De Jcsé Ignacio~dos Sal,tos, de 27 de junho, so':>re gara'ltia, como lente do Gymnasio da
Capital.

( ) 201-0e habitantes do Barro Preto, desta Capital, sem data, pedin lo garantia relativamente
á construcçllo de suas casas, naquel1e Jo/.!ar.

fl3-D~ Associaçll.o Commercial da Janu Iria, pedindo !senç10 imposto de industrias e pro-
fissões.

1.138 -De José Flavio de Lima, escrivão do juizo de paz e da policia, de 19 de agosto de 1909.
pedindo ordenado fixo.

REQl.!ERIMENTOS

(") 18-D. l\Iinervina Augusta, profe'sora publica nesh Capital, deJ20 de julho d 1 1899, sobre
indemnizac;ão do aluguel ela caôa onrle funcciona a escola que rege.

(") ~5-De Manoel VictoTlno Alve., prOfessor, de 12 de agosto de 19J2. s:>bre restabelecimento
da tabel1ll annexa á lei n. 281, de 189V. .

2\2--00 José :\'icodemos da Silva, de 14 rle setembro de 1906, sobre ve1cimentos, a que se julga
com direito, como professor em disp nibilida'le.

227 - De M'lDoel !toque Correa, de ti de iulho ele 190i, p~dinr1o apIJsentaloria.
l.OÚi-Oe Manoel Ramos da Cruz Sobrinho, prao;a refLlrlll'ida du 3.° b/\talhão, de 8 de julho de

1!l09, pedindo a ,1ecretao;ll.ode uma lei que lhe manrle pagar o soldo por inteiro.
1.1I08-[)e Je/l'erson Da'phe Mourão e outros empregados estadoaes, pedindo construcçll.o de casas

para suas rpsidencl8s na Ca~ital do Estado.
1.013-,..Oe Pedro Pereira Pinto, professor publico do districto de S 1'"hastiil.o da Encruzilhada,

municipio de Baependy, de 24 d6 julho de 190:1,pedindo um a'mo de licenç t com vencimentos.
1.014-De Joaquim Urias Pinto, professor em disponibilidade. de 21 dI' julho .Ie 1!l01l,solicitando

a contagem do tempo em que regeu uma aula particular, para os etreitos ,Ia aposentadoria.
1.1~1!-Oe ~elicio Drummond, de \I de agosto de 1909, p"dindo um auxi:io para desenvLllver a sua

industria de ~olda do aluminio.
1.129 De d. Florisbel1a Telesphora de Mesquita, profp8Scra adjuneta da 2.' cadeira ela cidade de

Dores da B, a Espl'rançll, de 7 de !>gosto de IV,U, reclamando contra a exigui lade de vencimentos das
}Jrolessoras adjunctas.

34-0a Oireetoria da Sociedade Auxiliadora dos Funccionarios Public( s do Estado, de 12 de julho
de 1901, pedindo um auxilio de 5:000 000. '

136e 212-0e. Jose' Nicodemos da :;ilVll, de li de ago'ito de 1906, pedindo a efft!ctividade de sua
disp)nibilldade remunerada a contar de 30 de maio de J~~19

l.13!l-De Francisco Jose de Moura, ex-col1ector do município de Sete Lagoas, de 23 de agosto de
1!l09, pedinrlo relevaçllo do alcance verificado em suas eontas. .

1 143-00 maJor da BrIgada Policial, Olympio José Pimenta, pedbdo contagem de temi o para.
(lS e1f<JÍtosde sua reforma.
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1.146-0e Carvalho, Pires, Silveira & Comp., de 5 de julho de 1.910,pedindo ~uxilio de ~;OOO$OO~,
sem preJUlzo da subvenção kilometrica, que solicitaram, p<ira sua bnha de carris urbano" e mais
-tarde suburbanos na. cillade de Catagu8zes. . T t

1 150-0e Se~erino JOfé Nogueira, de IS de maio de 1910,pedmdo um auxI lO pl>ra a cons ru-
~""o 'de um predio para a blbliotheca Laminense, da qual é dlr~ctor. . d t ~ d
•••.•1.151-00 tenente Francisco l<erreira de Andrade, de 16 de Junho de 1910, pedID o con a",em e

tempo para os efleitos de sua reforma. - d . Ih d 1910 di do o1.161- Do collector e pscriv:lo da coIlectoria de Ouro Preto, de 2;) e JU o e ,pe n
yestabelecimeuto da gratificaçll.o a que se julgam com dlrClto . . . " " •

1 16t-Oe Nelson Caetano da F .nseca, partidor, cllntador e dlstrlbUldor da comarca de Plt~nl:>U~,
de 28' dejulho de 1910, pedindo quatro annos de licença em prorogaç,ll.Opara trata~ re deg?cI~s. I

1.184-00 dr. E. Rodrig,!es Alves, d~ 1.0 de j!-,lho de 1910, pela jj;~IP:esa Pre~la eIS. au o,
ro ondo-se a construir predlOs nesta Capital, medIante favores que soltcl1a do go\erno •.

li Pl.185-0a Empresa Predial de S Paulo. de 6 d~ julho de 1910,propondo-se a cons~rulr casas para
iunccionarios publicos mediante favores que sol 11.'1 ta do governo do Estado. d t

1.11l8-0e Affonso 'Baptista Pinheiro, de ~7,d6 julho de 19 ú1 pedindO a contagem e um cer o
periodo de tempo em que foi professor mUDlclpal, para oa effeltos das vantagens de que gozam ..OS
(unccionarios estad, aes. .. lI d' d I 'ã

1.191-0e José Soares Fernandes, sem data, carcereiro da cadela do Curv(' o, pc 10 o e evaç o
46 seus vencimentos. . 'I' . d 30 de agosto1.193-0e Benjamin Flores e outros, lentes do Externato do Gymnaslo " melrO, e
de 191" pedindo pagamento de gratificações a que se julgam com dlrCltu.

1 203--0e Joaquim JOfe Pedro Lessa, de 12d6 setembro de 1910, pedindo contagem de tempo em
.que' leccionou latim no Cotlegio de Diamantina. . d d t

1.208-0e Joaquim de Souza Trepa, sem data, pedindo contagem. de um certo perlO o e em-
po, que leccionou particularmente, para melhoria de sua aposentadOrIa.

PARECERES

132-N. 175, de 27 de julhO de 1906, sobre o pedido da Auxiliadora dos funccionarios publicos
~a Cllpita1. 'G n G

(-) 13t-N. 179, de 27 dejulho de 1906, sobre o requerimento do bacharel Lauro en I omes
Candido, relativamente á eqllipllraçll.o de V('ucllllentos., . . .

135-N. 183 de 30 ele julho de 1906, sobre auxilio a Escola Livre d.e MusI~a desla Capital. .
199-N. 198 de U de agoato de 1906, subre isençll.ode impostos de IOdustrlas e profi~sões, pedi-

da pela Associaçllo Commercial de Januaria. , .
(-) 207-~. ~l2, de 5 de sete~bro de 1!106,so~re pedido de funccionarlos da porta das Secretarias

~e Estado relativamente á equiparaçll.o de vencImentos. .
(") 216'-~. 210, de 5 de setemb_o de 19J6, sobre equiparação de vencimenlos pedida pelos ser-

ventes da ~~.de Pharmacia de Ouro Preto. ., .
236 -N. 61 de 26 de junh) de 1907. sobre o p ~dido de Jose Netto Lemos, relativamente a direito

~e vencim>nto's como professor em disponibilidade. .
265-N: 112:de 4 dejulho de 1908, sobre o pedido de diversos funccionarios publicos, relativa-

mente á con,trucção de casas na Capital. . .
1.016- N. 157, de 24 de julho de 1\109,sobre o pe'lido de Luiz Cyrlno Rodngues e Nlcol~u J~.é

Ferreira relativamente á contal!em de um certo penodo de tempo para os ~lfolto~ da grautlcaçll.o
<ios 10 0,'0e de suas apo~entadorias. .

1.161-:'J. 189, de 23 de julho de 1910. sohrc o pedido d.e,Joaquim Urias PlIltO, professor publico
em disponibilidade, pedindo contagem de tempo para us elleltos de sua aposentadoria.

PROJECTOS

213 -N. 181, de li de setembro de 1906. £obre construcção de Forum na cidade da Ponte

Novf:) 1.125- N. 7\, de l!JU9,sobre augmento de 10°;0 no ordena,jo d~sactuaes professoras de in-
~trucção primaria da Capital do Esta<1o. ., . , d B' _

1.136-N. 83, de 190\1,sobre Iieença do dr. AntoDlo Juse da Cunha, reitor do Gymnaslo e ar
bacena.

(3) Da de camarilS mUlUCIpaes e negoCIos lllter-Estaduaes

REPRESENTAÇÕES

(-) }(~-Oe Carll's Sil"a ~ereir8: (' outros, de 15 de jnlho de 18P8, ~~nt~a 1\ lei n. 71, da Camara.
:Municipal de Guanhll.es, relativa a Impostos cobrados pela mesma n,uDlclplldadl'.

(3) A commissão de Npgocios Iuter-Estadnaes fundiu-se com a de Camaras lI1uniciplcS, e delia.
Ilendia a peça 11. 10.
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(') 51-De habilantes da Est?çãO de POUFOAlto, de 20 de junho de 1908, contra a lei municipal
n. 18 qU(' ampliou o perim~tro d~4uel1a cidade.

55-. De Virgilio l\1end".s.e ],;aac Duque de Medeiros, de ]0 de maio de 1910. sobre a nullidade'
da reumão da Camara MUnIcipal de Araguarv, realizada em 3 de dezembro de 1909 relativamente a
verificaçllo de poderes.' ,

RECURSO

53- Do capitão Manoel de Souza Reis, de 19 de fevereiro de 1910, sobre o imposto de indus-
tri:ls e profissões em que foi lançado para o exercicio de 1910, em Tres Pontas.

PROJECTOS

(0) 49-N. 140, do Senado, de 1904, sobre divisl1:o administrativa do terrltorio do Estado.
.57- N. 129, de 1910, sobre medidas de estatistica, creando dlstrictos de paz e mudando a deno-

minação de diversas localidades do Estado.

TELEGRAMMAS

, (") 18-De Jose' Eugenio Romano e outros, procedente do Livramento, de Ayurnoca, cOJr.mu-
mcando a remessa de documentos, que destroem accusações feitas ao agente executivo da respecti"
va Camara. "

OFFICIOS

(") l-Do dr. Ch~jstiano Pereira Brasil, juiz de direito de Ouro Fino. de 9 de julho de 1896 re-
presentando contra a )Dvasão de auctorldades paulistas em territorio mineiro. '

(4) Da ele Agricultnm, e Il1c1ustrias

, OFFICIO

(0) 99-00 sr. Sl'cretario das Finanças, de 9 de novembro de 1!l06, enviando um requerimento
de Camillo Domingos de Mello, pl'dindo privilegio para exploração da Cachoeira .Tombos> do Salto
Grande, do municipio de Arassuahy. . .

REQUERIMENTOS

(°I 4-D!' João Rodrigues 'Caldas. sobre fundação de banco.n 264-De Juscelino Pio Fernandes. de 31. de jl~lho de 1907, sobre pedido de terreno no Pla-
nalto da Serra -Cabral - para exploração de mdustrla pastoril.

PROJECTOS

(') 11-N. 2,2, de 22 de julho de 1897, sobre exposição em pontos mais convenientes do Estado.
de producto manufacturaclos com materia prima, importada ou não, .

263 -N. 58, do Senado, sobre concess1io de terra. devolutas a syndicatos agricolas.
(') 101-N. 152, de 24 de agosto de 1908. sohre medidas de inspectorias commerciaes.

TELEGRAMMA

(') 18-De Antenor de Aguiar e outros, de 13 de agost'l de 1903 pedindo adopç!lo de medidas
propostas pelo dr. Sá Fortes, relativamente á mdustria p&stori1. '

PARECER

(") 3-N. lI, de 3 de julho de 1'J03, sobre o requerimento de Graciano Gomes Calcado, pedindo-
auxilio para construcçllo de um motor de sua invenção.

(4) Além das ppças que não voltaram da extincta commissilo' de Commercio, Estatistica, Indus-
irias e Artes, não voltaram egualmente desta, posteriormente as de ns 1l,264 e 99.
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Da ele obrus publicus, viação-ferren, tclegmphos, etc,

OFF'ICIOS

(0) 6-Do dr. Spcretario da Agricultura, de 6 de Bgosto de 1907, prestando informação sobre
os projectoll ns. 242 e 261, referenll's a estradas de ferro. . ..

(') 29-Da Camara Municipal de Dores do Inl1ayá, de.18 de Ju~ho de 1903, s~bre a utJ1Jdade de
uma estrsda de fer o de S. Francisco, estação da E F. Oeste de l\1!Das.a S .. Gothardo.

('J 41-Da Camara Municipal d., Bagagem, de 13 de junho de l'JOO. pe~lDdo se adopte como tra-
çado da estrada dA ferro, o que partindo de Araguary, passe por aquella cidade.

(') 42-De habitantes da cidade de AIYinopolis. de 1.' d~ agosto de 1900, sobre um ramal ferreo
que partindo de Saude •• E. F. Leopoldina», toque naquella cidade. , . .

(.) ()j _ Do sr. Secretario das Finança', de 18 de agosto de 190J, !Dformaudo sobre ('stabelecl-
mentos frigoríficos. - . d'd d F(.) 97 _ Do sr. Secretario das Finanças, de 22 de agosto de 100" !Dformando o pe \ o e aus-
to Augusto "'erncr e outros, sobre uma eatrada de ferro de Campos do Jordão ao Norte do Es-

tado( ..) 100 _ Do sr. Secretario das Finanças, de 10 de setembro de ,1907, .prestando informações so-
bre o projccto 151, de l'JOü, relativo a uma estrada de ferro que va ao P!D~JI.

(.) 101- Do sr. Secretario das Finanças. de 30 de setem~ro ~e 11'07, Idfo~mando o pedido de
Fausto Au"'usto \Verner sobre E. F. dos Campus do Jordão as diVIsas da Bahia.

110 _ Do engenheir.> Augusl0 Carlos da ~ilva. Te!les, de 28 de junho de 1~10, apresentando u~
additivo ao requerimento que apresentou s(,bre E. F. do Porto de S. Sebastião ao Alto S. FrJn

CisC1i5 _ Do dr. Carlos Pereira de Sá Fortes, de 16 de agosto de 1810, pedindo dl'cretação de uma
lei que lhe mandasse pagar a Importancia a que se julga com direito.

REQUERIMENTOS

(.) 27 - De DaYid Ribeiro, de 21 dejulho de 1898, pedindo privilegio para uma linha ferrea de
João Avres á cidade de Lima Duarte. , .,'

(') ~4 _ Da Companhia de Lacticinios, l.le ~Ode agost~ de 1898, pedmdo priVilegIO para um ra.
mal ferreo entre seu estabelecimento e o dlstrlCto da União.

(') 61 _ De Ugulino Ugolini, de 30 de maio de 1\J03, sobre uma estrada de ferro que da mar-
"'em do Hio Grande vá á margem do Paraopeba .
b (') 63 _ De Jose' t\ogueira de sá, de !8 de agosto de 1003. sobre uma l?onte no RIO frande.

(0) 37 _ De habitantes do districlo de S. Jose' dos Botelhos, de 18 de Junho d~ 189[1, sobre a
necessidade da construcçliO de uma estrada de forro que ligue entre si o mesmo dlstncto e Poços
de Caldas. d' d ã d(0) 39 _ Da Companhia estrada ferro Paraopeba, de 23 de agosto de 1899, pe m o como n o e.
corrent, s os prazos fixados para cumeço e conclu8~o de suas obras. .

(') _ 53 _ De Antonio Soares de Azevedo Sobnnh~, ,de 14, de agosto ~e 1891, sobre uma est~a.da
de ferro que, putindo da cidade de Santa Barbara, va as diVisas deste Estado com o do ESPUltO
Sanlo, na ultima Cachoeira do Rio Doce.

(') 91 - De David Gomes Jardim e outros, sem data, sJbre uma estrada de rodagem da Esta-
ção de Currallnho á ('i,lade do Serro d

.(') 163 - De Pedro Dutra de Carvalho Filho, de 2 de setembro de 1908, sobre uma E. F. e
Theophilo Ottoni ás margens do rio S. Francisco.

REPRESENTAÇÃO

(') 99 _ Da Camara Municipal de Alvinopolis, de 25 de julho de 1907, sobre a conveniencia de
uma estrada de ferro.que vá tocar áquella zona.

(0) 102 _ De Lt:liz Rodrigues Sette Cama~!1 e c:mtros,. de 8 .de junho de 1908, sobre uma estrada
de ferro, de Rio Doce a entroncar-se na da", Iclon8 á Dlamantma.

, PROJECTOS

(') 10 - N. 123, de 3 de julho de 1895. auctorizando auxilio para construcçllo de linhas lerreas
mais neeessarlas.

(0) 14 _ N. 9, de 12 de maio de 1904, auctorizando a concessão de privilegio pala navegação do
Rio S. Francisco. .

(') 26 - N. 94, do Senado, de 8 de julho de 189~, sobre um Tamal ferre o que, partmdo da esta-
ção de S. Francisco, na E. F. Oe'ste de Minas, va a S. Golhardo.

(') 33 - N. 321, de 20 de julho de 1889, concedendo privilegio pa ra uma li nha .ferrea, que par-
tindo de S. Paulo do Muriahe', na E. F. Leopoldina, vã terminar no Fervedouro.

(") 40 - N. 28. de 11 de agosto de 1899, auc!orizando despesa para construcção da ponte que
ligue entre si os districtos de Inhau'ma e TabolClro Grande.



REPRESENT AÇÕES
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(0) 5-:"'. 414 de 9 de ~etembro de 189'. anctorizanilo a reforma do reg. n. 8/6, de 11'95.
(') 6-:"<.112; (Ie 10 rle a~('s'" ,te 1~01, crean.rlo li classe d." offlcia~s de .pharmacia no Estado.
7 -N. 6, de 12de inlho rle 19()/ sobre exerch:io de clrurglno dentista, diplomado pela E.cola de

OJontolo~ia de Bailo Hori~onte.
11-:"'. 64. de 8 de julho de 1909. auctori7anrlo o governo do Estado a entrar em accordo com o

governo da C'nino. afim de que no Instituto de l\Ianguinhos, filial, neste Estado, ~ejam estudados os
meios de combater a peste aphtosa. ....

12-'1. 13, de 31 de jnlho de 19()\J,crennrlo annexa a Dlrectorla de Agricultura uma secção de
llscalizaçito rlos gpner03 aliment.icios e behiolus alcoolicas

13-N. i8, substitutivo ao de n. 64. rle 18 rle .inlho de 190\1, auctorizando O governo a contractar
no paiz ou fóra delle, um ou dois merlico~ veterinarios para eSludar, no Estado, os meios pro"hyla-
ticos preventivo" das epizootias. especialmente as.da febre aph.tosa. o

(') 14-:'" /7, de 6 de agosto li" 1909.sobre licença a pratlcos de pharmacla. o . o
15-N. 8t. subslitulivo do , e n. 13. t'ncarreganrlo da f1sca!Jzaçãodos generos ahmenticlOs, na Ca-

pital do Estado, o medico mU:1icipal, e nas comarcas os delegados de hygiene.

Papeis que se acham em poder dos membros da extineta commis-
são Mixta, incumbida da organização de um projecto de refor-
ma da divisão administrativa e politica do Estado.

REQUERIMENTO

PROJECTOS

6 -Do pharmaceutico r.Jautiio Benetiicto Monteiro de Barros, de 2i de julho de 1906, sobre di
reito de carta li:; bacharel em pharmacia.

32-Da Camar.! Municipal de S. Paulo tio Muriahe'. de junho de 19112,contra a lei n. 319, do
anuo passado, na parte que alterou su s dÍ\'i!'as com ll~ tin n~ll1~icipiorle Cataguazes. o o

::l3-Da de Caratinga, de 28 de jl.nho de 1902, cnvmndo 1DIOrma<;õessobre a estabshca do seu
municipio. . o o

34-Da rle Monte Carmello. de 10 de jnlho rle J!)02. contra a transrerencla dos dlStrlctos de Agua
Suja e S. Sebastião da Ponte ;\ova. para a comarca ,le ~strella do Sul. o

39-De habitantes do districto de Santa Cruz das Areias, de 2 de agosto de 1902, pedmdo trans-
ferencia para o municipio de Passos. _ . o

4'-00 conselho districtal de S. Jose' dos Paulistas, de 2.:>de Julho de 1902,no sentido de serem
attendidos no pedido que fizeram, relativo ás divisas com o districto de Santo Antonio do Co-
lumna.

44-Da Camara Municipal de Falm.yra, de 16 orlejunho de 10q2! sobre a revogação do art. 43, da
lei n. 319. de 1901. na parte que alterou suas diVisas com o munlclplO de ~arbacena. .

4.P-Oe Joaquim Simplicio da Costa e outros. de agosto d~ 1903, perltndo a transferencla do
districto de Venda Nova para o municipio de Santa Luzia do RIO das Velhas.

51-De Jose' Fau,tino Ferreira Primo e outros, de 11 .Ie a~osto de 1903, protestando contra a
transferp.ncia do (listricto do Riacho Fundo, para o municivio da Conceição do Serro. .

5,-De Alfredo de Oliveira Leite e outros. de 2 de setembro de 190:3.J'ecl~mando .contra a Im n.
319, que transferiu para o municipio de Alienas os bairros de Rochas, C)quelroos e Ptnhlll. .

58-De João Januario de Magalhães e outros, de 20 de agosto de 1903, pedllldo translerencla de
popriedades suai p,~ra o di~tri~t.o de S. Seb'lSti1lo do Ar~atlo: o

5(1-0e habitantes do l!Jstrlcto da Soledade, .Ie Caxambu , de 2i de agost~ de 1903, ped~ndo. an-
nexação daquelle districto à Villa de Silyestre Ferraz, caso seja creada P rdeltura no lIlUDlClPIOde
Caxambn'. o

60-De habitantes do districto de S Sebasti1lO"a Ventania, de 28 de agosto de 1903, pedmdo
transferpncia rlaqueIle district,) para o municipio de Passos. .

61-De habitantes do districto de Boa Esperança. de 4 de agosto de 1003, pedtndo ficuem per-
tencendo ao municipio do Pirangll, tanto no administrativo, como no judiciar!o. o .

71 Da Camara lI111niciplIde Patrocinio, do 13 de julho de 1903, sobre rllvlsas :ntre os tcrrlÍOrlOs
de Ahbarlia dos Dourados e 1\1onte CarmelIo. de que trata o parecer n. 333, 'le ~::;08. ,

72-00 conselho districtal de Coromandel, de 10 de julho de 1903, DO sentido de ser elevado a
categoria de municipio o mesmo r1istricto.

i6-Do conselho districtal de S. João dos Botelhos, de 25 de julho de 1903, pedindJ se converta
em lei o projecto n. 124,no sentido de ser elevado á villa aquel!e districto o .

i9-De habitantes do districto rle Boa Esperança, de 27 de Julho de 1903, pedmdo transferencla
daqllelle distrlcto para o de Alto Rio Doce.

81i-Dtl habitar/tos do districto de Sant'Anua de Garamheu. de 2 de agosto de 190:3,pedindo tran-
ferencia de propriedades suas para o districto da cidade do Turvo.

PARECER

REPRESENT AÇÕES

(') 2-00 Conselho districtal de Itamaraty. d" 6 rle julho de 1896, sobre a necessidade de sa.
neamento do respee:tivo districto, onde tem apparecirlo f"hre de mau caracter.

(.) -De habitantes da povoação das Lages, districto dA Sauto Antonio. municipio de Curvcllo,
de 30 de ahril de ]896, no sentido de fi'oditlcar-se a lei n.l ../4, de 1895, de modo a facilitar a aber-
tura de pharmacia em pequenas localidades. _ •

4-0. versos, da classe p!larmaceutica, de li de agosto de 1906, sobre medidas contidas no pro-
jecto sanitario de n. 155, de 1906.

10 Da classe pharmaceutica, de i de setembro de 1907, contra o projec10 n. 155, do Senado,
sobre licença a praticos ae pharm8cia.

8-De lentes e I'rofessores da Escola de Pharmacia de Ouro Preto, de 6 de setembro de 1901,
contra o projecto n. 155, do Senado, sobre praticos de pharmacia.

PROJECTO

(.) 4-N. 156, annexo á peça referente ao pedido do conselho districtal de Itamaraty.

(.). l-Do presidente da Camara Municipal de Mar de Hespanha, de 14 de julho de 1897, sobre a
necessidade de crellr-se no Estado uma assistencia 11 alienados.

5-Da Associação Brasileir4 de CirurgiOe8 e Dentistas, de 21 de agosto de 1906 contr~ medidas
contidas no projecto n. 174, de 1906 '

OFFICIOS

OFFICIOS

(.) 7-De José Pedro Claudino e ouiros, l'roCes~ores. de 12 de Julho de 1902, sobre verba para
pagamento da differença de vencimentos a que se Julgam com direito.

Da de Saude Publica

REQUERIMENTO

17-N. 1('3, de 1910, sobre a Assistencia a Alienado. no Estado de Minas Geraes.

(0) 45 - N. 38, de 26 de junho de 1900, sobre uma estrada de ferro que, partindo do Curvello,
na E. F. Central do Brasil, vá á. cidade de S. Francisco.

(0) 46 N. 45, d'} 6 de julho de 1900, sobre E. F. de Monte Sião á villa de Poços.
('J 58 - N. 6. de julho de 1903, sobre E. F que de CurvelIo va á Diamantina.
(0) 62 - K 36, de 21 de agosto de 1903, sobre E. F. que de Santa Rita da IJ:xtrema vá. a Pou-

so Alegre.
(.J 47 - N. 62, de 7 de julho de 1900, sobre E. F. da Estação de Ouro Fino ao districto de

Campo l\Iystico.
(oJ 48 - N. 77, de 18 de agosto de WOO, sobre ponte no Rio Sapuaahy, no logar denominado

«Barranco A!to». •
(0) 49 - N. 19, de 21 de agosto de 1900, sobre E. F. do Monte 5anto a terminar no logar de.

nominado «Areias».
(0) 100- N. 151, de 1906, sobre um:! E. F. do Pinhal, projecto constante do oftlcio das Finan-

ças, de 10 de setembro de 1901.
(') 104- N. 35, de 11 de setembro de 100i, sobre estrada para auto moveis, de Itamaratyao

Porto Novo.

(2) 23-Do sr. Secretario do Interior, de 9 de jnlho de 1903, enviando os pareceres da commis-
são encarregada do exame do relato rio do sr. Estevam de Oliveira, sobre a instrucc;ão publica do
Estado.

(.) o45-Do Secretario do Interior de 26 de agosto de 1005,informando o pedido de J010 Nepomu-
cer;o RIbeiro, professor da Escola de Diamantina.

- 40-

Da de Instrucção Publica

(2) Não consta a volta á Secretaria do parpcer em separado de um membro da commiH!ã.o, re-
lativamente ao a.ssumpto de que trata a peça acima seb n. 23.
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87-De habitantes da povoaç[o Fortuna, de Sete Lagoas, datado de 23 de agosto de 1903, pe
dindo a elevaç!lO do mesmo povoado á categoria de districto.

De habitantes de Aguapé de Boa Esperança, de 7 de julhO de 1903, pedindo transfJreneia desse
districto para o Carmo do Rio Claro. (1)

93-0e Jose' Gabriel Esau' dos Santos e outros, de 4 de junho de 1904, sobre transferencia de
propriedades suas para o municipio de Baependy.

93 a-De habitantes da comarca de Passos, de 12 de junho de 1904, sobre ratificação de divisas
entre essa comarca e a de Jacuhy.

96-Da Camara Municipal de Patrocinio, de 18 de junho de 1904, sobre suas ~ivisas com o muni-
cipio de Monte Carmello.

94-De habitantes do povoado Juramento, de Montes Claros, de 20 de março de 190~, pedindo a
elevação do mesmo a categoria de districto.

103-De habitantes do districto da Soledide, de L° de julho de 1904, retirando seu pedido rela-
tivo á transferencia do mesmo distrieto para o municipio de Silvestre Ferraz.

104-De Joaquim RIbeiro Sobrinho e outros, de 6 de junho de 190~, pedindO transferencia de
suas fazendM-~lorro de Santo Antonio da Boa Vista e Sengo, para S. Loureeço, do municipio de
.Sil vestre Ferraz.

105-De Francisco das Cha~as e outros, sem data, pedindo a transferencia de diversas proprie-
dades suas para o districto da cidade de Santa L 117, ia do Rio das Velhas.

110-De habitantes de S. José dos Botelhos, de lô de julho de 1804, pedindo ser o mesmo logar
elevado a vilJa

16-De habitantes do districto de S. Francisco de Aguape', de 15 de julho de 1904, pedindo a
mudança do nome daquelle districto para o de S. Francisco do Rio Grande.

120 - De habitantes do lado esquerdo do rio-José Pedro, entre Pirapetin~a de Manhuassu', e
Dores do Jose Pedro, de 22 de junho de 1904, sobre fixação de divisas entre os respectivos districtos.

124-0e habitantes de Dores do Turvo, municipio de Alto Rio Doce, sem data, pedindo a tralls-
. ferencia do povoado «Corrego de S. Christovam-, da comarca de Ubá, para aquelle municipio.

127-De habitantes possuidores das fazendas denominadas .Serrado, Apparecida, de Pouso Alegre.
. e outras, sem data, pedindo a transfereneia das mesmas p'lra a comarca de Jacuhy.

129-0e habitantes do districto de Serranos, do municipio de Ayuruoca, de 1.0 de agosto de 1904,
pedindo a annexação de parte :laquelle á cidade <ioTurvo.

131-00 foro de Alvinopolis, de 23 de agosto de 190t, pedindo o restabelecimento das anti~as di-
visas daquelle IDunicipio.

186 -De Jeronymo Ribeiro das Dores e outro., de 1.0 de a?osto de 1904, desistindo do pedido
sobre transferencia de suas fazendas dO districto de Cajuru', para a Madre Deus, de S. João
d'EI-Rei.

138-De Emiliano Leite Velloso e outros, de 19 de junho de 1904, pedindo Solrem transferidos os
seus estabelecimentos agricolas para o districto do Engenho Novo, do municipio do Mar de He8-
panha.

13) _ De Carlos da Cunha Cabral e Joaquim Moreira de Abreu sem data, pedindo transfe-encia
de suas fazendas, do diitricto de Braz Pires, para o de Dores do Turvo, da comarca de Alto Rio
Doce.

132-De Aureliano de Andrade "illela, de 21 de agosto de 190~, pedindo transferencia de sua fa-
zenda da «Ponte-, para o districto de «Serranos. de Ayuruoca.

133 - De Amerlco Mendes dos San to~, ,Ie 22 de a~osto de 19G~, pedindo a transferencia de sua
fazenda de .Menezes., para o districto de Bom Suc esso.

135-0e Antonio Correia de Almeida, sem data, pedindo a transferencia de seu retiro «Passa
Sete-o para o municipio de Conceição .

139-De habitantes de S. João Baptista, do municipio de Bom Successo, de 20 de agosto de 1904,
contra o pedido de Mariano Alves de Gouvêa, sobre transferencia de luas terras, daquelle districto
para o de Passa Tempo, do municipio d" Oliveira.

1l0-De habitantes do districto de Rosario, do municipio de Juiz de FórR, de 13 de agosto de
1904, no sentido de serem precisadas as divisas entre este districto e o da Uni[o, do municipio de
Barb.cena.

14l-De habitantes do districto do Rosario, de Juiz de Fóra, de 19 de agosto de 1904. sobre as
divisas deste districto com o da cidade de Lima Duarte.

142-De Faustino Lopes da Silva, de 18 de a~osto de HJ04, sobre divisas entre o districto do Ro-
sario, de Juiz de Fóra, e o da União, de Barbacena.

143-De habitantes de Aguas ~antas do municipio de Tiradpntes, de 6 de setembro de 1904,
pedindo a sua transfe~encia deste municipio para. o de S. João d'ElI-Rei.

14;)-De habitantes da Soledade, sobre transf"rencia de districto.
146-ldem da Cachoeira do Brumado. sem data, sobre estatistlca.
147-Idem da Conceiç.lo do Turvo. d 1 munieipio de Piranga. sobre identico assumpto.
148 -Da Camara Municipal de Espirito Santo do Guarará, sobre identico assu.npto.
149 _ De habitantes de Bomfim de Agua Branca, de 18 de agosto de 19tH, sobre creaçilo de dis-

tricto.
150-a -:- De habitantes de Conceição do Turvo, sem data, sobre transferencia do mesmo distri-

cto para a comarca de Ubá.
151-a _ Da Caroara Municipal de Monte Santo, de 13 de dezembro de 1904, sobre creação do

diltrieto de S. João da Fortaleza.

(1) Esta não foi á commissão Mixta, PJr não baver voltado da de Estatistica.
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152 - De habital,tes d,' Poço Fundo, de 22 de marçJ de 19J5, sobr" a transferencia desse dis-
tricto para o municipio de Campestre.

153 - De hahitantes do Campestre. de 25 de dezembro de 1901. pedindo a transferencia de3se
logar para a villa de N. S. do Campestre.

151 - Dà Camara Municipal do ParnahybJ. de 2D de agosto de 1901. contra a trans/ercn"ia da
Serrinha para o muniL'ipio de Patos.

155 - - ltlem de Marianna. de l() de junho de 1P05. sobre restauraç'1o do districto d" S. Gon-
çalo.

iil - De hahitantes do Ilureiro de Guaraciaba. de 2 de setembro de HJ05. sobre elevação da-
quelle logar a districlo

li3 - De habit'llltes de IpanelllD. de 2~ de junho de 1905. pedindo a conservação do mesmo
districto e sua inslaliação em tempo 0ppJrtuno.

til} - Dil habitante.> do di.>tricto de Guaicuhy. de I I ce junho de 19')5. sobre a trunsferencia
desse districto I'ara o municipio de ~Iontp.> Claros. .

ITi .- ld.'m d'l "era Crnz. do municipio de Sabná, de 2 dé junho de 1905. sobre a transferen-
cia dpsse di.>ll'icto lJaTUSllIta Lnzia do Rio das Velhas.

185 - De habitantes do povoado do Espirito do Dourado. de30 de março de 1905. sobre a elevação
daqu"lIe lo~ar a districto.. .

1(l8- De habitantes a ('sqneroa do Rio Preto. tle 21 de junho de HJI).:i. pedindo a transfer,'ncia
desse logar para o districto de TaqnarJssu'. .

lEG -- De babitantrs de Sar,to Antonio ,'a Olaria. de 16 d" junllO de 1905. sobre a transf:rencia
desse districto para o mu:Jicipio <le Lima DUllrte.

189 - De habitantes da com:Hca do Turvo. de :8 de junho de 1905. sobre a transferenl"ia des-
se di.trieto p:.lra o mllnicipio de Ubã. e não plra o do Rio Branco.

HJO - Idem de pgual data. instan'lo pela transferencia do IIesmo districto para o Il1llni(:ipio de
l:hã.

U2 - De hahitantes oe Bom Jardim. de ?t de rraio de HJ05, pedindo ficarem pertencendo mesmo
ao districto ,1e '1'.,quarassu'.

103 - De vereadores oa ramara Municipal de Caracol. de ô de julho de 190,). retirand) suas
assign:Jturas de uma represeula,:i('. na qual se pede a transfcrencia daquelle Inunicipio p3r.l a eo-
marca cle .Jacutinga.

208 - De lJahilantcs de ltiacho Fundo. de 3 de julho de 1905, sobre a Ü'ansfereneia 00 mesmo
dislricto para o lllunicipio oe Caele'.

20!1- Idt'm cle ,9 de junho d,' I~)O~. so';re o mesmo assumpto.
210 - Idem oe <'gual data.' ~C!breo m"slllo assnmpto.
211 - lelcm oe JJ.boticatuhas. d" egual data, s~bre hansferencia de propriedades sua. para o

di.trieto do Riacho I"undo.
212 - !dpIn de Clpim Branco. sem data. sohre a transferencia ,les,e districto para Sete !.a"oas,
213 _ De hahitanles de S. DJmingos do Prata. d,' 2~ de maio de 190:;. sobre a transferencla de

proprie,larlt>s suas para o dlslricto Up \"argem Alegrp.
214 - Idl'm do pOI.oado de Cap tinga, ,lo ll1unicipio de S. Paulo do Mul'ialle'. de 23 de junho

de HlO;).sohr~ a transferenci:l de35e lo~al' par. o districto do Gloria. .
215 - Idem de Dores da \"ctoria. de Muriahc', sem dala, sobre a transferencia do Ir,esmo dis-

tricto par:! o munici[Jil) de Cata!Zuaze~.
22~ - Dc' lIabilantes da povoa,fio do S. Lourenço e da "illa Silvestre Ferraz. à margem do

Rio "erde. de 6 de junho de 1903. pedindo unit1elção desses lo"ares em um só distl'lcto. e a a"OTe-
gação do mesmo ao municipio de ~il\'estre Ferr.lz. '" ""

227 -- De habitantes de Matt05inhos e Santa Luzia do Rio da. Velhas. sem data. contra a an-
nexaç~o daquelle tlistricto á comarca de Sele Lagoas. .

228 _ Idem da Conceição do Rio Verde. de maío oe 1905, pedindo a elevução desse districto á
villa.

229 - Irlem ,le S. Jose' dos Botelhos. de 15 de junho de 1905, sobre itlentico assumpt.).
230 - De habilantes de Conceição rio Rio Verup. de 23 de junho de 1905 sobre a transferecia

desse districto para o municipio do Caxamhu'. '
231 - De hahitantes de Espirito Santo tle ltapeeerica, de 14 do julho de 1905, sobre a transf<J-

rencia desse di,tricto para o municipio de Oliveira.
232 - De habitantes d? S. Josp' dos Botelhos. de 14 ,tle junho de 19 5, contra a informação

prestaria pela Camara MUlllclpal de Cabo Verde. quanto a população daquelle distrlCto.
2.l4 - O:l Camara Municipal de Piranga. de li de julho de W05, sobre a conservação da inte-

gridarle daq uella coma rea
23() - 1)0 habitantes do municipio do Sacramento. rle 23 de junho de 1905. sobre a creação de

um districto naquelle município. com a denominação de dlstricto da Soledadé.
237 - Do habitantes da Cidade de Caldas. de G de junho de 1905, sobre transferencia de pro-

priedades suas para o districto de S. Francisco de Paula do Machadinho.
23~ _ Idem e:e ~an10 Antonio da Columna, de 10 de junho de 1905, sobre a transferencia de~se

districlo para o Ulunlcipio de S. João l3aplisla.
2:j9 - Do [)irpctorio Politico e das C.lmaras nlunicip)es do Jacutinga e Caracól. de 6 e 9 de jn-

lho de 190:-,.e de 18 de junho de 1905. sobr~ a creação de um termo composto dessas Yillas. t1can-
do o mesmo a pertencrr a comarca de Ouro Fino. .

240 - Da Camara ~Innicipal de S. João Baptist9, de 15 de jup.ho de 1905, sobre ampliaç'1o de
seu territorio. annrxando-lhe o di,tricto de Sanlo Antonio da Colnmna.

241-Da Camara Municip:ll da "arginha, de 24 de julho de 19,.5, contra qualqner alteração do ter-
ritorio do seu municipio.

2!2-ldem do Pomba, de 17 de julho de 1905, sobre ide;:)tico a:sumpto.
R.-G
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244 ' De habitantes de SIto d 11' d) da districlo. .' que o IOga, e:.~ e n.arço de 19115.sohre a elevaçào <lesse Ivgar

24u-De. ha~itantes do distric10 do l30mfilll do Pomba. <le 14 de julho de IV05.sobre a transferen-
cia desse ,hstrl~to para o municipio <le Palmyra,
10"a~4~;r~('0 I~~~;~f,~~e~edo-:pOGVoOn:daol'Sostas •. dp: ~~Id,lej,unhO de 19115.pedindo a transferencia desse

" ."' ,"'., o. "o mUlllclI)Jo o 'orá.
;b:l-O.' halntantes do povoado -Antas - de 20 de 'ulh ti IC)05 t .

mo !~gar para o, municipio ?e Arax{l, e p,'din[io rectifica~"o ~e Sivi~a;. coa ra a transferencla do mes-

jUlh~~~~7~oJ~as~\~~~t~e~~~I~~~ei~tH~~~~p~lr;~~~il;?OC:~1~~I~~tolIe (:ambuquira e Ponte Alia. du 22 tle
dist~~~;;-~ev:'I~~~tantes de Santa t.Jaria de S. Felix. de 23 li., julho de 19(1:;.pedindo a elevaç~o desse

o Ri~5;:O~Od.liabitantes de Guarany. de 21 de junho de 1905. solJre a tramferencia desse districto para

:?61-DJ habitantes de A!!;uas Santas de T,radentes de 8 de '11 d 1°0" ,des;c.Jogar para o municipio-de S. João d'l£l,Rey, " lU 10 e , ". sobre a transferencla
262-1)0 partido republicano da cidace de Tiradente. de 10 de', I d J(10. .

renci~.!te Aguas Santas p,ara o Illu,oicipio de S, J io d'E',:Rry, J 10 10 e , ;to cont-a a tramle-
cuh,,:~"p~r~\r~~~~ac~~~~~~~IPal de l3ocaynva, contra o pedido de transferencia do districto de Guai-

Cal<l:~~-!le habitantes de Poço Fundo. sobre a trunsferer,e:a ,lo seu ' •.'ritorio para o n.unicijJio de

qua;.:~~;,I,Jelll lle Jabo1icatubas, 10bre a trall,fereacia de propriedades suas para o (listricio de Ta.

10;;a;' ~;r~e ah;~J[~;~~~\~S.:~oF~:'~~~~O'do n:unicípio da Conceição do Srrlo, ,obre a transferencia dess.'

O m
2~i~ldeml dOSdistriLctode L~p~. do município de S.balá, sobre a trJnsfenncia des'e di,tr'lcto
unlclp:o (e anta \lZla do RIO d'ls \"elh!1s • ~ para

sédeZ~::;;-~~d~;~lsmd~a~J~[I,.\~~iC,il~a~~l~/'.IOuaria,soi)re a crea;ào de um dístricto naquclle Illunici,io com
2'4-1,lel\l de Caratinga, contra a deliberação de <e conferir - E t d ' , ,

CUI":I~I~Jde lançamento do imposlo de industrias e pr'otlsS(H'S, ao~ s a os e aos munlclples a fa-
2~~-De h ,haanle3 de .Uella "isla». pedintlo ele,'açilo desse lo"ar a dislricto

nici:i~d~l~,~lt~~~\I,a~II~~:~sOt:ídi:~;I~f~oc~~a~~,uradinho,cunlra a tr:'lOsl;'rencia 'd~sse (iistrielo para o mu-

Boa 2i~~~,;n,;:endelros de Cu mjlos Gerae,. 1úhre a transf('rencia de propriedades suas pl\ra Dores da

2,9-Do! habituntes de S Gonçalo d.' l'bá sobr' re.t' h I' t 1 d"Camara Municipal de Maria~na., -, c ~ a e ecunen o (esse Istl'lctO, Wppri.llido pela

C
2":I-dIdRe!?'ClelIguup,,' e de Dores da Eca Esperança, cOIJtru a tran'fer,'ncia des'edistrl'ctoarmo o 10 aro, . • para o

com ~~~de[[~~~u~i~;~":ln~~~~i~n~~sl?;,;tr~":},'~1;1~,:I~\l~I~~~it~io~eIr,O:>.coutra a juncção desse municipio
lliCi~~d~dQ~ü~,~,dlstrlclo de Suassuahy, sem J.1la, contra a tran;fer,'Jcia dl'~se lIistricto para o mll-

:<bl-D0 1J<lbitant,(S do Ocsemboqul'. de :? de agosto de 1!105.contra a crea~,i\') de no'"o rlistricto
em CUJOS!Imltt's e~la comp -ehen 1ido aq uelle 10"al',
, 2ü2 -De habitantes do o1istricto de I'erd" •.s ~Ie 5 <le a"o~to de l'lu' oh . I., d(!Istrrcto a \'111., ,,,' ,I,' re a e evação a'll1elle

~õi-:~e \I ~e ~ambuh,," sem data, sobr •. transferencia de prol'riedatle3 suas para I'iumh,'
par; o ~'1~f~i;oi~ dl~lr:fl;~ll~~ PImenta, de 5 de julho lle 1[10::',,;?bre a transft'r0ncia desse ;li~tJicto
" 29j~I lem de S.inta <.;rllzdas Areja~, sell\ data .. sobre a tran;;(aencia d I\\IUtllC1PlOde l'a~sos. aquel e districto para o

2~,-IJem d(' l',aJo;; d(' H de a"osto d' 100- t, t f 'Tiradentes. . "c .,l. con ra a rans er •.acla de propriedades ôllas para

, 300-D" h"l.Ji!antes de loanpsiu. de 3 de agosto rie 1005. sobre a transrerencia dn
suas par;), o "'uu CI1':Ode ~alJ"Anna dos Ferro. . '" propriedades

I
:J02-11ell,ahitautes do Piranga, de 3 de ago~t) ce ]('0::'. contru qualquer alteração dos Il"mit"s

, e ,eu nHlnll'l pIO. ~
. :lOS-De hd.bita~te~ da cida le da 130:1Esperança. de S de aO'05to d.' [SJ" blazendas suas ao JIslflCtO dJlluella cidade. e' ".50 r" a incorporação rle

daqi:~I~;:[~:~:i~'~ ~;a~,;c~r~u~~;~~:;od~oGI::~\~~~i,\.iO de Guaranesia, sem data. sobro a tramferenci;l
3:G-:dem do districlO dc D \"i,os(l de 14 'de -t d 190c 'ritorio seu par<l o municipio de' Si! vcst;e Ferraz ago~ o e d. contra a retIrada de [arte dlJ ter-
213-[)e habltanta~ rio terrilorio de Ipal1<'ma.'d., 11 de agosto de ]() 5 I' dart. 13 da lei <.,U' em 1!i0[ de'me b ti " " • pe, \Il o li revogação do

Italoira de Matto 'Dentro.' , m rou parte " seu terrllorlO plru incorporai-o a) Uluníciplo Je
3[,-D~ habitanles ~a ~oledad." do IUunicipio de CaHmbu'. de 15 de a"o<to

trans!crencm daql,wlle dlstncto para o munieipio rle Sylvestro \o'l'rraz ,,- de 1!IO;" sobre a
, ,321 - De I,abltantes da CachoeiJa do Campo. de l~ tle a"o'to tle 1'1(," hdIVIsas daquel e districto, '" • • ". so re a restauração das

pa
3203- l?e, hlabdta~tesJ do districto de Santiago, sem dab. sobrl' transferencia da(lunlle distrl'cto

ra mUOIclp o e ~, 0:'10tI.I£I-Rei. '
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324 _ De hlbitantes do districto de Santiago. de 21 de agosto de 1!l05. sobre a transferencia de
propriedades suas para o municipio de S. Jo:lo d'EI.Rei. .

325 _ De hahitante" da cinade de BoIU Successo. de 4 de agosto de 1905. sobre transfen'ncla
dl' propriedanes suas para o (listric1o de Perdões do municipio tle Lanas.

:<26_ Idem de Dores co Aterr.ino e Garimpo das Canoas. de 2'7 de agosto de W05. sohre eleva-
ção daquelle districto á catl'goria de villa,

3:.m_ Idem dn tlistricto de Guakuhy. do muuicipio de B,c 'y'1va. sem dala. sobre a conserva-
çãO ,laqueJle d:stricto no municipio a que pertence

330 _ Idem do Guarany . .In municipio d) Pomba, de 21 dejulho de 1905 contra a transferen-
cia t1aqueJle districto para o municipio de lUo .'0.0,

332 _ lle'l1 dos po,"oados (S. José da, Chaves do l3arro Preto. Morro Escuro e Cachoeira, Alia)
tio districto de Santa ~Jaria de llalJira, de 22 de agosto rie 1905, sobre a transferencia da'luelles Ic-
gares p Ira o municipio de ~\ rro •.,:lt _ De hah:tmtes da Peelra Bonita, ne Ahre Campo, de 21 de junho de 1906, pedindo uma
lei que caranta a exister.cia daqUI lIe dist, icto.,~o_ De habitantes ,:e Boa \'ista. (lo municipio de Barbacena, de 10 de junho de 1906, sobre a
creaçâCJ dI' um d[slricto úe paz naquella localidade,

7-,4 _ De habitantes do Pon,ha, de I~ de junho de 1\)0'5, sobre tramferencia de propriedatles
suas para o districto de T(eantin~,,,,5 _ DJ. Camara ~Iunicipal tio ~Jachado, de I~ d 1 julho de 1906, contra a transfcrl'nci:.1 do dis-
trictn rio I) mrariinho para a villa .~.lo\' Menlles» que se prelenne crear.

j5'5 _ De h'lhitantes d" Sanlo Amaro, de ~ de j Ilho de 10Jti, sobre a annexaçio dl'sse po\'oad.o
ao districto de S, Caetano ,lo Paraopebl.

~5, _ OJ P'lY01UJOdt' S, Roque do Jequitinhonha dn lIinga. de 30 de junho de 1[106,sobre a
elev dÇ<iOdaouelle districto.,ti5 De habilantes do dislricto de Conceição do Turvo, de 2, Je julhO de 1006. contra a tralls-
ft!rencia desse tlislricto p;,ra o DJlInicipio ele Ubá.

~til _ De hab\tante3 de 5 Jos,,' dos Botelhos, de , rle julho de [!:I06,sobre crl'lção de villa na-
quelle di~tricto.1i0 _ De habitanles [lo C.,]alllball. de 0 de julho de 1906, sohre transferencia para o districto
de Concl'içãO do Turvo, "lil _ De hahitantes do districl.o da Ccnceiç;Jo do Tnrvo, de 0 de julho de 1906, re~oyando o
pedido para a trallsferenci:I p dida p ra o municipi') ele Ub{,.

7,6 _ Do)dir, ctorio p"litico de 5. Seb1~ti:10 do Paraiso, ne 2i de julhl) de 1906. contra a 1rans-
feren"ia do districto de Espirito Santo dos Peixotos para Santa R\ta de ('lssia.

,82 _ D,l Joaquim 'l\l1les tle Can'alho. sem data, sobre transferenda de propriedades suas pa Il

o municipio da Formiga. '18;) _ De hablt:lnted de Fanla A'lna do Garambeu, de 12 de julho de 1906, ôobrc a transfereneia
desse <listricto para o mUDlcipio do Tuno,,88 _ [)a Camara ~Junicipal do Piranga, de 2 de agosto de 1ll06, contra tramferencia de t<,rreno
de seu lTIunicil,jo do districto ,:e Ca'amhau para Conceição do Turvo.

SOl De huhitantes do !-,o\'oado-Casa Grande. de Queluz, de 10 de agosto de 19t1ô,sohn' a anne-
xação desse povoado ao diiltric10 de S. Amaro.

8(6-[)e hahitante. do di~:ricto de Santa Rita do Cedro, de ~, de agosto de 1!10ô, sohre o des-
membramento de territ(lrios dos dislrictos de S. Sebastião do Parauna e Santa Anna de Trahiras
para serem incorporados aquelle districto.

810-0, Car.-.ar", ~lulI,clpal de Pouso Alto, de 25 ele julhO tio I()Oô, contra a lransferencia de ter-
ritorins pedida pela Camara Municipal de Silvestre Ferraz.

811-0a Cama ra Municipal de Sabará, de ti de agosto de 1[106,sobre o r,'stabelecimento de divi-
sas de seu municipio,8 6 _DI' habitantes dos districtos (\,o Sant'Anna do Burity, Formoso, ;\lorrinltos e Lages, de julho
de 1906, svhre crl'dção de rnunicijJios. tudo com séde em Morrinhn"s.

~1I-De habitantes do Piranguinho, na Estraela do Ferro Sapucahy, de S, Caetano ela Yar:;e:n
Grande, no 8 de ago.to de 1906, sobr" creaçilO do districto naquelle logar,

819-lJo habitantes do povoado Gua~'ussu'-do Porto de Santo Antonio rIe Guanhães, de 8 de a"os-
to de l!lOô, sobre a elevação do mesmo logar á. catea-oria de dislrieto. "

824-l)e habitant's do districto da Concf'Íção do Rio Verde, de Aguas de Lambars, de 7 de agosto
tle H'Q6, sobre transferencÍ<L de prOpriedades suas para o municipio de Baepend\'.

831- De hahitantes do bairro do Campe,tre, da villa de Caracol, de 10 de junho de 1906, sobre
transferencia de propriedades suas para o mun,cipio de Ouro Fino,

831-De habitantes do po\'oado do Mosquito, de 12 de agosto d(' 1906, sobre a elevação do mesmo
povoa.10 a .1\stric10,83:{-Dc habitantes do nistricto da Conceição do Turvo, de 18 de agosto d(' 190(), contra o argu-
menlo tios que se oppõem á. transferl'ncia desse districto para o municipio de Ubà,

St~-Oe habitante- do districto de Sant'Anna do Sapucah~', de 28 de novembro de 1906, sobre
ele\'ac,10 des,e distrieto á. catl'goria de ,'illa.

8~t-De habitantes d" districlO C;lnna '-er,le, de Campo Bello, Je 24 de agosto de 1006, contra a
tran,f,'rencia no mesmo r1istricto para \'illa ne Perdões.

81~-ne hahitantes de Itinga, de 1.0 de março de 1~)06,sobre a elevoção do mesmo districto á
categoria de villa.

51':-1)e h"bilantes rio povoado .Uarra do Cacte'~ dI' Santa l3arbara, de 10 de agosto de 1906,
sobre a rl'stauração do mesmo districto.

8;)2-De habitantes do di~tricto de Forta.leza, de Salinas, de 24 de abril de 1906, sobre a elevaçlo
daquelle districto á categoria de ,ilIa,
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. ~53-Ue habitantes do Itambé. de 24 de abril de 190:l, sobre a eleval'ilo do nJesmo lo"ar .i cate"'o-
ria de dlstrlClo. r ~. °

S5f1 ?a Camara ~Iunicipa~ .do AraxlÍ, por tclcgramma de lO d,' setembro de ](l06, protestan,lo
contr~ qualquer a!teração ,'m dIVIsa,' do seu IlJunicipio.

1163-Da. Prefeitura de Caxambu', ,Ie ti de setembro d(, 1\106 orferecendo dado, \,.tatisticos da-
qur' " mUlllclplO. I

~ól-Oa Camara Municjp~1 ~e S. Jos," <lo Paraizo, de 5 do setembro ele ltl06. contra a transfe-
rene!~ dos baIrros Serra e Klbelrão Pequeno para I'arllem Grande. .

b
' 009- Da empreza de Aguas )1iner?es . no ,distrkto de S Lourenço. de 12 cle set"mbro de W06 so.

r" ~_~nnexacão .de um pequeno lerntorlO aqueIJe dis1ricto. '
8,;)-De .ha~ltantes dO rlistri.clo. dos Peixolo~! do 12 d,. setembro de 1\IC6, sob r,' a transfl'Tencia

do m~~mo dls1Tleto parJ. o nH'lllClp'O de Santa lüta de Cô"sill. .
~••ti:-De !I,abilantl'~ do dist.riCto de S .• 11.1<1roelo Jequitinhonha. rle Ara~sua!l.". de 28 de a"csto

de 1..~?, contr.t a creUç1l0 de dlstrlcto em :-. Hoque, c1aquelle municipio. .,
~,r -_DJ. Camara M~lnlclpal r~e L',vras, de ~O ele selt'mÍlro <.le )H)I;, coatra a cre!ção das Yillas

de I llrdo~s e .-. João :\epúmlll" nC'.

REPRESEN fAÇÕES

1.1l~-De h.bitantes <le A1Jbadia dos Dourado~, cle l~ de maio de 1!)10. pedindo pas,a"em para
Monte Carmello. °

I .l34-0e hilbitantes do ~istricto de S. Jose' dos B Jtelho', de fi de julho de }(l10 pedindo a ele-
yação do T{,ferlcio ellstrlcto a catc"orla de yilla '

1.13i-De h~bitallles de MattooGrc'sso, ~" 30 de junho de I!JIO. pedin<lo paswnem de sen distri,
cto para Ahbadlu de 130m Successo. ~

. 1.13S-:-fle!la bi!antes do ,Iistrieto de Abbadiu de l3em Sncccs30, pedindo a elel'ação do referido
dlstrlcl~ a catpg'OTla de nlla e (ncorpOraçilo ao futuro n,uniclpio l1e Malto G,'ossn •

. 1.1:1J-D~ prl'sldellt.e e. membro, do J)irectorio Politico de Bicudos, ele 23 de julho de 11.0, pe-
dmdo ,l.ele,a\'ao .do dlstnctodc.13lcudos a eatpgorm dfl viII ••.
( I 1.lu:-De habItantes do dl~t.r~,.to (~e <?apell;1 ;\o\'a Nova das Dores, de Queluz. de 1, ele julho de

1.110: !,p<ilndo a l'lC'vaça.n do Teler"~'J rllstTlctn a cal.e"oria d,' villa
. 1.'5',,-013 ,I"ie~ )Iarcelino l1e SOllza, prl~sidente rl'; CamaTa )Iu;Jicipal dfl Abre Camr-'o, de 2, de
Julho de I!JIO, pe(l1ndo a dc"retaçil •• d,' uma I('i que delermine a divisa entre Abre CamJ.lvs e CiTa-
unga,

I l6!, -De lrabitantrs rio distri~t •• de S. Seha<tião do Rio Prel", de 15 de julho ele 1Yll' pedindo
tr.mle:~uc,a da sl'ele d" retend" dislricto para S. Jnse' do PaiS .• Bem. '

. l.lb.,-D~ h:lblt."ntes de Sanl'Anna do ,SaJ.lucahy:ele 30 de julno de I!JIO, contra a projeclada li-
nha dl~lsolla edlre o luturo dlstnct,l ,lo ~';llInto anto elo Dourado e a villa ."ill'ianop"li;.

, 1.1 ,O-:-Oe hablta(ntes do (!lslrlelo <1" .Blcudo" S. Pedro d~s.I"'rros e S. ~ebasliflo de Entrt) Rins,
cI, lU do .Julho de 1.111),perlllld!l a crear;oo de um noro mUnICIJ.>lo com a dellorr,inaçilo ele-Vi,lu An-
tOlllO )lartlns.

1..1,1--:-~e ~n~berto da Costa LUQ'e. pre,idente da Camara ~IlInie~pal de Ferro~, ele' 20 de J'dho de
1910. ,0l,lcltando a manutenção da Integndade cio mun:e'l'lo ele Ferros.

1.173-Dl' hahltantes de San10 Ar,tonio de GUhnhães, <1e l.0 ele a::oslo dt' lOtO applatlllindo a
elev~~'ão do po~'~:,elo d,' ~anto An,tonio de Ou nhiles á categoria de dlstricto, conJO I;arte integrante
do tut~ro murllC1PII) de S João EI'angellstll.
.. I 1,I ~ Oe hllbl!allt ••, til' Jacur~', de Zt' de julho de I!JIO, applandiado li idéa da crea"1\o do muni.

CIPl(l de ~. Jo1lo E\'angehsl:J. (
l.l,;,-De Ilahitantes elo dl!triclo de Santa ~Iariu ele S. F, lix, de LI de ao"st" de 1\10, pedindo a

elevaç~o. do rekr,do dlslncto á catt'goria de munieipio. e,
1.1 "J- De hal>llarl1l" ele S. João di.< l3:1Iraoco Allo. sem data, pedindo trallsferencia, na parteju-

diciarill. para o <"arrllO elo Rio Claro.
J.lj7-De h"hilanles elo. arraial do Senhor l30m Jesns do ~Iatl07inhos de Con"'ollhas do Campo

de ~ ele agoSto de 1~1I0. prelltldo a ereaç:1o do dislriclo dt' paz, ., ,
1.I.~2,-J)e ~I~noel C"ssiu,iro .ela Sill'a. Joilo C3r1o; SirllOe. o Joil.o Martin~ de ~1t'1I0 dtJ 21 rle ju-

lho de !JI(), pedllldo trhrl>krer,el'l de parte de suas propnedades para ')lerce, comarca co Pombu
.J.18.:J-De Ger;,ldo Caries :"llnôes, Joilo IUbeiro <lOPrado. Ignacio Antollio' Dias e Sebastiilo Án-

tJnIO DI?S, sem rlaJa, pedJlldo translert'ocIa dl' suas propriedad('s do ALIO Hio !loce )lura Merce'z
lllulllelpro do Pomha. '
. 1.1 ;)-D~ Jo',c'. da Costa La:,:e, presiclen!,' e men,bros ela Camara Mllnicipal do Ferr0~, ele, ,Ie
.1l.111hoce W,O • .'lII'lgllldr? um appello ao Congresso no 1{'ntido de H'r mantida a inle"'ridade e a, di-
Ylsas rio mUlllCI~,lO l1e l'erro,. .,

l.1!), O<l 'lIiles de tlunilia jo clistricto de ~. Peelr,) ele Suassuh\', de ~'O ce julho de 1910 proles-
tan,lo cuntra a creação do mllnicipio de S. Jo1\o Eyangelista. ' ,

J.HI.:l-De habt,lanles cio dislri~tt.J ?e S. Pedro ele ~Ilassuh~'. ele 10 de aposto de l!JIO, l,rote~1an-
do conira a creaçoo ,de noyo m,ulll('lpIO e contra a (I! sapregllção do referido districlo I'ara fazer
pule Yltegraule do t"turo munj('lplO de S. Joã,) Eyangelista,

l:~UL- De habllantes de S. J"s;' des Uralorio" Sl'1ll dalll pedindo a creação de distriet.o depaz. ' .
1.2U3-0? J.abitanteRdo .clistri~to de S. ~Ijgupl cio Piracicaba, de G cle agosto de UilO, p"dindo

a elev~çilo uo r~fendodlstrl~t~ a categoria de villa, e séde de um municipio.
~._14 .. -00 Dlrectorl~ .Pnhtrco do Carmo cio Purnahyba, rle 30 de julho ce 1910 pedindo transfe-

renCla da se;e do Ulunlerpio e termo p'-ra o districto de S. Fnncisw das Chagas.'
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1.215-0e fazentlt>iros e lavradores do districto da Cnnquista, de J:) de iul~o de l!J10. pe,Hndo in-
corporaçlio de sua:; propriedades ao futuro llJunicipio do Cl!ludio, deUJ~mbrados do mUnJcli.l1o de
Olh'eira, ,I 30.1 . Ih I 1'1101.216-0e fazendeiros, propri.'tarios e lanadores ~". C:armo da illat.la ue ue JU o ~e . ,pe-
dindo incorporaçilo de 8U3S pro riedades ao fuluro mUnIC11'1O de ClaudIo.. .'

1.223-0e eleitores do dlstricto de J<!ronymo d'H I'OÇ"'S, seIll dala, peel1udo translerencI:l, da
8éde d'1 re'eri,lo elistric'o para a sede do de S. !"raucisco. .,.

1.22~-D<l eleitores dO t1ist ricto ele Jcronymo dos PeçOes, sem <lata, pedmdo trbns ••~renCla do re-
ferirlo districto para a sede do de S. Francisco. . ,

1.2W-Dll habilanle., do districto de Aliança, de 5 de Ug05tO de 1!)1(\. reclamando sobre CIYl8aS
entril A Iiança e Dores do Turvo. . r.

1.235-De habitantes de Agnus Clara~, de 3 de agosto de 1910, pedludo trans,erencla de suas
propriedad s pua o cli'lricto ,te S. JC'se' d.e Tocantin~.. .. ,. I .

1.242 _ J)<l fazendcirns. iu.lustriaes e eleItores do Olvlno. de lU de agosto de LHO, pedllluo .1 ele-
Y8çJn do Di\'ino de Clú a c3te~oria de l1i;tricto . , .'

I 2H-De habitant, s do distlÍcto do Peqny, de 14 de abosto de U110, pe,'lnLo a €,IClaçao do re-
ferido ,\istr'icto á categoria de villa. •

1.2~4 - Da Cunara Municipal ele Abre CamI'o, de !ti de agosto de 10iO, ,:ontra a creaçào do
dislriclo de Santa Anna da Pedra 13onila. . .

1.215 - De habitante- 1\0 di,tricto de ~anto Antonio do Amparo, sem data. podllldo tranEle-
rencia 110 eliEtricto elo referido elistTieto par.'\ o mnuicipio ele Ulivelra.

L 2.)1 _ De eleitores residentes no 'lJslr:cto de ~ .. Pe,lro do Suassnh,r, de 31 ele julho de -]!l10,
contr~ o desmembramento do rerl'rído dislr;cto, l'am fazer parte da projrctbda ViIJa.de S. Joilo
EI'an.elista.

1.252 - IJ:l Camara ~Iuniciral de Patrocinio d(' 23 de jnnho ele lO O: contra a desann€'xação,
da fell lllunicil'lf1, de Abhadia dcs Doura"os e de Cruzeiro rIa Forlaleza.. ' .

1.25.3 Da Camara MunicipaL de Villa Plalina. de ~O de julho de 1U10, ratIficauGo as dll'lSlS
do mllnicípio de I ilJa Platina. . . . . .

l.'!li2 _ De Iwhilbntcs de Ipancma, ,Ie ~fl de Julho r.e 1!1IO. wlIcltanelo que o dJslTlcto de lpane-
ma, volle a J.lcrtcnccr o municipio de I,'erros _ .

1.26~j _ De habltant. s rIo Borh1.. eli.tr:!'t I de Fer~('s, de '?I) de julho de 1010. I edllldo plssagem
<lo ref, rido districto roTa a cid,,,le de Ferros. _

1. 26) - De habilanles do dislri:lo de S. Jo;é. dcs Paulis1as. de b de agosto de I!JI'" protes-
tando eontra a cre~çào do novo rll1ll1iripio de S .• te flo Evun""lis1a. . . . ,

1 ?\j(l-D\' hahilant,,;; do di.tr'eto dl' " S. da CapelJi lira du Cnrcunel~. mllmclI'1ú de Ferro~, de
4 de ~I!osto de 1910. pç,lindo' a elevaçllO di' SPII le'ritorio a elistrict~ de paz. ,

1.1ill - IJJ haoita"tes do di.triclo rle :São Jose' do ,Jaclll'Y. de " de a;:oslo de )010, ccntra a
proJ.losta rle "IlCC>rporaç1l0 rio rdeTido di.tricto ao de :-anta Maria rl~ S. 1.elix. . .

1.2:~ - [)<l habitantes do distl'icto da Concpiç:l" da 130a \'i5la, di' ~ ele ag'lslo de I!'~O. l.el1Jndo
deB!.!reg,\,;ilO rio reft>rirlo dis1ricto do Illllnicipi" de Alfel:as para ser enc!,rporarlo ao.rle, C"?O Ver~~.

1.2j3-D.l habirantes do pOloldo da t'anta Plr~'lomena, dlStTlct(t de SaulO Antolllo .',0 ~lanl,uas_u,
de IL de agosto de HJlO, J.l"rlinrlo dpsmembrarnente do refl'rido elistri<'to l'ara P:lHJ. ser lllcorporado ao
de Saulo Anlonio do Jose' Pc tro, a crear,se. ..,'

1.~,.1 _ De Irabitarltes tio povoado rknominallo - Engent,o - l1Jslnct.n. <1C' ra~I~;lrn;;Su, sem
<laia. ppdi:ld" trJnsfere'ncill para o districlo da <'idade de Santa Luzia elo RIO pas \ e.llUs. .

1.2:5 - Da Camar .• ~lunicipal ele ,Jacuh\'. de lli de ago>to dI.! 1(111', whcltarldo o T1'slabelecl-
men10 rias an1j"'as divi'<I". C'ntre .Jacuhv e 1I,Ionte SanlO.

1.2" - 11.1'\'alllarJ. Municipal ue l~olllftrJl, por spu I)Tl' idenle. ,lI' 23 de agosto de. lfIlO. pro-
testando contra transferencia de parte elo distrieto de Piedolle dcs G,'raes [lJra o Il1UlllCIPIO de En-
tr,' Rios, . "

1.2~0 - De I,abilantes ela 13a!ra rle (aeté, dislricto da citl:Jle ele Santa Barbara, de 23 de JU-
lho de 1910. pedindo a c1evuç1l,' da referida cate,.:oria a dislricto.

1.2,'L - De habilant~s elo distl'Ícto da Conquista. de 4 de junho dl' 19LO, protestando contra a
passagem do referido IIistricto p.ara o flltur.o m\lJl.icipio rio, Clall.dio,

1.2.'! - De lralJltantes do .11Slrtclo d,' ~arl1a. Crm. do hs:all,.uo, de n de agosto ele WIO, pe-
dindo lransf, renei" J'/na o dislriclo de I{io DClc<,. .

I.?S4 -- De Joflo Gpller,)~o rol' Almeida " Silva. sem dai', peullldo pas.,agrm ele BIt Lzenda para
o dis ricto de S. Joilo Evangelista. . .... , _ .,

1.28; _ !l,' habitantes dO ,1i;l.rII'lO de anlo AntollJO 00 J05(; I, dre, de I;> de ago,to de WIO,
appLwdindo a elp\'a~,l,) do referido elistricto á catrgolia de vllla. _. . .'

1 2\.11 - (Ia Call1ar':l Municipul da Clllnpanha, d •. 25 de a~c',sto rle 1!1 li, súllCllando 1,;10 S".Jam al-
ter:lI~as as divisas de se'l municlpio com o, ele ::;, Gon<;al, do S"l'l\c"h~' e Yarginha, e I'l'dioco lhes
seja allnexado o districto cle Cawbu4uira. . _ I' .

1.2!J1 - Dl' habitanll's rio r1istricto de N08sa Sanhora da GlorJU, ,1e I. cle agosto (.e I!JlO, pedm-
do " ag~rel!a<;ão 1"0 rl'felido districto ao llluniciJ.lio de CUTl'pllo.

1.2i:l. - De habitantes do districto ele Conceiçao elo TllrI"O, de 2; de agosto de 1!J10, pedindo
transl'el'pncia de SU'lS [,roprieclades pua () Illunicipio dI' I..'bú.

1.2('8 -lJd labitantes do rlislrlcto ele 130m Desl'acl,o e Atterrado, de 1.' de agosto ~e L!JIO,
pedindo a eleVbçào desse, d striclos á categoria de "iHa. . .

1.305 - O~ Camara ilIunil'ipal cle Abre Carllpo. por sen preslllente Jose Marcellino (Ie .~ousa,
de 29 de agosto de 1910, ppdindo a conserval'ão do rlistrieto ,Ie S~nlO Antolllo. ~a Pedra Bomta.

1.3uti-Do DíreclorJO P",lilico ele Caete'. sem data, sohre medlllas de estatlstlca rclatlvas ao mu-
nicipio cI,' Caete'.

1.30,-Oa C1mara ~Iunicipal da Formiga, de 3 de setem ro de 1011), protestando contra o des-
membramento de seu territori".
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1.31:3 De eleitores das immediações do districto de Maria da Fé, sem data, solicitando medidas
de esla1ist ica.

':314 - De hahi~dntes do districlo dos Campos de Maria da Fé, de 26 de agosto de 1910, pedindo
ract.hCRÇàO rias dl\'lsas rio r •.f.'rido districlo. baseanclo-se na divisão eclesiastica.

1.3~5 De. ha1Jitantes ~os po\'?a~os do Pale:- Rio Pr~to. que pasiou a deno:Ilinar.se-!tahy-,
sem da a, pedindo a ele,açaodo relerldo povoa,'o a categoria de districto de paz.

I 3W-lle habItantes do ltibeirão ria Mem, districto da cidade do l'eçanha de 25 de setembro'
de I!IJO: I erlindo nassagem de suas propriedldes para o dI' S. João Evangelista.'

I 3,W-:-De habitantes do districto de 1'\ossa Senhora da Conceição do Laranjal. termo de Cata"ua-
zes, so 1cllando a ple,"aç~o do reredelo di.ll iclo á c;,tp"oria de VIII, '"

1.32t-De I'a!>ilantes de parle do Riacho-Corcunda--municipio 'de lt"bira de ~Iatto Dentro. de
22 d.e agos10 de WIO, solicitando ractiflraçilo de di visas entre os m'lJIicipios de Ferros e Itabira e
pedindo passaf!em para Itahira de ~Iatto Dentro.

.1 3tJ-De hahilantes elo povoado de 8ar,ta Phylomena do ~lanhuassu', de 22 de agosto de 1fl10.
peJtndo a ereação de districto de paz.
. 1.32~-[)lJ haiJilar:te:' do distliclo de Santa Anna do Jacaru'. de 5 de se1t'mbro de 1910. pe,linJo

a 1lJcorp.oracSo do relendo dlstricto DO mu"icipio de • 'arnpo Bello.
I 3tJ-lle h:.hitant('s do Anlonio /liS8 Ahaixo, de S. Seba tião do Pouso Alegrl'. de Santa Anna

do Altlé. de S Jose' do Gramn/a e do districto do Ipanema. sem data, sobre dirisão administrativa
do Egtado.
. 1.:~2(j. IlJ Irabilant.'s do districto de TombOs de Carangola. sem dala. pedi'ldo elel'ação do refa.
rido dlotncto a categoria de Yilla.

REQUERIMENTOS
:):)-:-[)c. Jose' Polidoro tIa Ro~ha. dt' 17 .Iejulho dI' W;)2, pedindo tr.ins'ert'~cia de sua fazenda para

o flllllllC1PW de Guanhlles.
ai-De José 19naci? de Olh'eira e outros, de ti de julho de JDO!, peJindo transferent'Ía de'uas

proprl"dades par,1 a IlIa Platina.
45-De Thomaz Alves de Fioul'irpdo. de \.0 de ~"ostode 1902 sobre transfel'eneia deslla fazen-

•111.para (I n,unicipio de Alfc:las~' '" ,
47-De Joaquim !"ernanrles da. Silva, de ;5 de D"Og!O de 1\'03 pedindo transf,'rencia de sua fa.

~enda pala ° tnllnicipio ti" Ouro Prcio. '" ,
. : O-De JC'se' Antonio D~rnellas, de lü de ages to de l003, pedindo transferencia de propriedades
nU3 para o IIlUIllC'PIO de PlUlllh\'.

52-Ue O.o:nes de Faria Ahi'IIl, de 2i de agosto de 1!)03, pedind) trallsferencia de rpropriedaJe
sua paru o (listrlcto do Gual'anv.

53-De Carlos Soares Teixeira, de 23 de a"03to de D03, pedindo tram.'acneia de' propriedade sua
para o mUI:ici!Jio de S Jose' de Alem Parahvba.

~~-De oares T. Monteiro, de c-óual d.,ia. f~zendo pedido identico.
;)~-D(} P~.tro Teiveira de Rl'zende o outros. de 10 dI' agogto le IV01. sobre a~sull1pto i,Jentico.
5!)-IJe Altredo de Andrldo Vil leia, de 31 do julho de 1V03, pedindo trunsferr'ncia de proprieda-

de tia plra o dlStrlctO dlJ An"u3111ra
6!-:JlJ .João Gualberto G,~mes. de 113da jU:110 de [903, pedindo transff'rcncia de pr priedade sua

par .• o nlUlltelplO dlJ Al\'lIlOpúlis.
~:~-U<l Cleml'nte li JllleS da Canha, de 20 li) jll"ho de 1903, fazenio pedido idenlico.

. 6J.-De habitantes .de '. Bar,thololllcu, de z ,10 julho de 1903, pedindo a r,'\'ogaçil.o da lei que os
trdT,slerlu para o rnulllClplO de ~. Domingos (,& Prata.!~~-De .José .l~nacio de 'ouza, ,em data, sobreesta1istica.

"U-Dtl. Severlallo de ~lagalhàes Braga e outro, de 20 de mqio de 1~I03, pedindo tramfe'rencia de
Sl1as prorrnedau, S. para o munidpio de Rio :\'ovo.

48- Dtl ~oaqulIll JO.é de Avila. de 15 de Julho de J()03, pedindo tran,ferencia de propriedade sua
para,,.? 1)'IIIlIC,PIO de S. João d'EI-Rei.

6 ..-De Manoel !lernarelino c Oul,o'. sem data, pedindo se declare para onde ficam pertencendo
pro[~rled"de~ sua~. St ao municipio do Tur,'O, ou de ,,'. João d'EI,Rei.

,O-De José Braz de Carvalho e outros sem data, pedindo tralJSferencia de pro!,riedades suas
para o dlstrlcto de ~Iadre de Deus. do Turvo.

10-Il" José Joaquim tIa Silva, de 10 de ILaio ,:e 1903, pedindo transfereneia de propriedades
suas para Uberiibinha

i5-De .Ie ão .1086 Garcia e Ult ros de 14 de abril de 1903 p;)dindo tTansfercncia de propriedades
suas para übe/abinha. ' ,

li-De José Ribeiro de Castro, de l() de junho de 1903 pedindo transferenria de propriedades
suas,para o municio de Ahre Campo. '

,O-De habitantel de Campos Ueraes, de I;; de julho de HJ03, pedindo transfereucill de proprie-'
da/le~ suas para S. 8l'basllSo do Rio Grande.

~~-De G~bri.el ~larlins Ferreira, de 11 rle agosto do Hl03, pedindo tr,nsferencia de propriedadt,s
'Jas para O dlstrlcto de S SebastDo da !<:streIJa.

,8:>-De Joilo de ,~ou~a Bral!'a e OUlr' s, de 30 de julho de 1\!03, pedindo transfereneia dl' proprie-
dauc3 suas pnra o '.18trl(lo de SanlO Autc/uio do Rio das i\1urlfs.
, 8:"-D<J Lustodio Ribpiro de Carvalho, de 4 de setembro de 1903 pedindo jr.mf r,nc;a de pro.

prledades suas para o municipio de Silvestre Ferraz. '
~!l-De Manoel Joaquim .lUbeiro, de 6 de setembro do 190,), fazendo ido.Jotico pedido.

. !-I9-:-De Bernardlllo IhbCiro Caldas, de 15 de junho de 1V01, !JeJindo a transferencia de sua razen-
da FIeiS e Barba-:-do dlstrlc.t'J de Monte Bello para o de Areado, do municipio de Alfenas.

~~-D~ Joaq~t1m ProcoplO Bueno, de 19 de junho de 1901, contra a transferellcia d~ suas fazen.
das para o dls~rlcto do Pontal.
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95 De Jos,,' Joaquim da Silva. de 1.0 de junho dt' 190~. re!iranrlo o seu pcdi,lo r~lati,o;í 1rans-
ferencia de suas fazendas Hio de Peclras e outras para o municipio dp. Uberabir.ha.

ll8-De Venancio Ah es cle Souza e outros, de 23 de junho de 1904, pedindo transferpneia de suas
lazE'nd"s - Pouso AIE'gre e Santa Fé -. para o rJistr:cto de S. S~hastião. rio municipio de Palma.

U~I-De JC'se' Udrbo<a de Castro e ~i1va. de 23 de junho de 1904. pedindo transfert'ncia de snas
fasendas - Boa \'Ista e Vista Alegre - !Jara o districto ria cidade rle Palma.

100-De O;ympio i\loreim de Carvalho e outros de 4 de julho de 1901, pedindo transfcrencia de
propriedades !lias I ara ~. Juão d'EI.I:r'y.

!lI-De ~laxin,u AlyPS ,Ie GO\l\'eia, de 15 <le junho de J!)J4. pedil;do transfercncia de sua 1:lzenda
- ltellro ~o Morro de Ferro -para a comarca de Olivl'ira.

1O~ - De ~Ianoel Joaquim Hiheiro de Carvalho, dei 10 de junho <le 1901, pedindo a transferl'n.
eia de sua fazenda de Pitangas, para o munieipio de SilYl'stre Ferraz.

JOO - De Galdino Moreira da Sih'a, de 2ti de junho de 1901, pedindo transl'erencia de SU:l f'l-
zenda ria Ibrr:1 - rlara o districto lle S. SphasliSo da. \'ictor:a. do municipio de S .. Ioàn d'I'.1 R"i.

112 - Dd Ponciano Pereira Braga. de I dl' julho de WOl, pedindo trans!erencia de pr~pri<lda..
dps ~uas para Trl's CoraçOl's .

113 - De Antonio Amancio da Sih'a, lle 13 de junho de 1901, oedindo lransferencia de sua la-
zenda do Seingú - para S. l.ourpnçn, do municipio Ct' Silvestre Ferraz_

11~ - lJe Carl, s l{o,lrigues'da Cunha Oliveira e outros. de J. de m:l.rço de I(lU~. j):Jindo
a transfErencia da suas fazendas - Palmeiral', En)!enho e ~ambol'á - para !'iumh.v. -

115 - Do Fn.ncisco Ilhximi:lllo de OlIveira Castro, de 31 de jul'lo de lDO.1. p:dindo a 1ransf~-
rencia da sua fazen,la - Pirapura - para o ,listricto da cidade lle Ponte :\'ova.

117 [lo Felieio Aff,lllSO Hivoli. de 2 de agosto de 1904, l,edindo ser. ll.nnexana á sua [Jzenda
de 811.0 Jo;e' do Porto l\ovo, no mllnicir,io de Piran!!u, a parte 'ltlO se acha ligada ao municipio do
Alto l{io /) C". CO districto de S. Caetano do Chopotú

lIti - De l.azaro Fe:ix rle Freital', sem data, pedindo a transferencia de suas r.,zellda~ - Santa
Cruz" P.o,a - para ° llluoicipio de liambuhy.

IH! - D" Pe/h'o 1'rocopio It'Jdl'igues, de :10 de julho de Il)OJ. pedindo a transferencia de suas
fazendas - !libeirão. S .• 1')5', e Po"S) Alrgre - para o districto <lo Piau.

J23 - .IúaquilJl Pio de Audra ..Ie .Iunqu"ira. de I.' rle agosio de 1901. pedindo o reslal.JeJecilJ1en .
to das anti~as rlivi"as de suas faz'ndas - Chaca:a da Boa !<:speranç:L e Ilha da Graça.

I:!d - Do Salathiel de Fari •• Lobalo. seul dala. pcdin,lo u t'aosr •..rencia de sua fazcnda - ~ant;t
Adelaide - do Ill1lrlicipio <le Ju;z tle Fora para o tio Hio ~Ov() .

12--; - D~ Jol0 Can'Hdo Baeno e outros, dfl li de agosto de WOI, pedindo a transferencia de
"uaS laM'nda, do lIislriclO oe Vllla \rwa de l{ezenL!., fla'a o de Monte Bello.

130 - De Alfredo do Andrade \'ilella. deU de agosto tle IV(l~, p .dindo transferencia de "na 1'.1-
zenda - It'vanto da comarca di' LeJpoldina para An~ustur, <la cumarca de Além I'ar.hyba.

17>1;- De .Jo>é da CosIa Rodrigues. ri" I L ele junho tle )liO:;, c,>ntrü a trJ.nsferencia <.ludistriclO de
S. João da ~erra para O munici!Jio ele niu :\ovo.

I;;, - De Eugcni'l ClrYalho da Fouseca. li" J2 de mar.;n de 190;, sobre a transfer,"ncia de sua fa-
zenda do - Pinhal - para O di-l ;cto de Santa Rita.

1:;8 - De d. ~Iaria Ang,'lica e outro, rle 10 de juuho de 180;;, co"tm a transferencia do dislri-
cIo do S .foao da Serm pam o lllunicipio de ruo Novo,

1:.ll- Dc Jos(:' R,)drig~u's Miranda e outro, de ~ d~ m1Ío de WU:;, sobre a transfercneil de SIl:lS
fazendas para o dislrictu de B"a E'p:ran,'a.

lGO - De habitante; du IUo \'el'ue, ae Plalina, sem dat], pedill,lo a lrun~ferencia desse logar
para a cidade do I'rala. -

lôl - De Jo:1o Lopl's da I'ih'a .tunior, de I, o de outubro de i9~j~. sobre a trau,ccrpncia 'le suas
fazadas para o dlslrictu de C., tllU'.

iüJ - De Allt.onio de I{ezende \'illela, de 10 dejunho de IDO',. s)bre a transfel'encia de sua fa.
zenda dos - Pinheiros - para o districto do Carmo <'a Cachoeira.

164 - Do mesmo ,le egual data, ~olJre a trausrerencia de sua fazenda do - Taquaral - p.lra
o districto da Cachoeira.

165 - \le Antonio Fernan,lps de Rezenrle. rlp S de junho de IDO:;, sobre a tran,1'<renei.1 de slla
fi ze .da Boa Vista - para o Carmo da Varginha,

16(; - De Antonio ~lariano do; I{eis, de tI rle maio de 19J5. sobre a transfereneia do SUl fa.
z~nda - 1\lorl'O GrMnde - pua o municipio da \'ar,;inha.

lt.ii - IJP. J08e' M.no~1 do. !lei', de 8 de junhO de lHO::;,sobre a transferencia <le su:t fazend,l-
IUbeiro - p'lra o Carmo da Cachoeira.

lli.' - l'rdncisco Antoni" oos ItplS. de :-; de junho de l!lÜ\ sobr.' a transferer.cia de sua l'JZenda
- l'roteirll- para o munil'i!Jio da Varl'illha.

)tjU - O" ,Ioaquim Garcia dos Rl'is, de 18 t'e junho de J!)OI. sohre a trausferencia de parte de
sua raz.Jnda - Potreiro para o districto do Carmo

1,0 - De Estevam UJrcia do. Reil', Le li de junho de )l10;';, sobr:J transfere:lcia .;e sna fazenda
para o municipio da Varginha.

li~ - Jose' Thomaz lIe Car\'alho Britto, de 30 de junho de l!.1(1.i,sobre a transferencia de Sl:a fa-
zenda - Urejauba - pa,a o d,striclo de Antonio Dias Abaixo.

liG-De Francisco Antonio de Miranda, de 16 de junho de \fiO;';, sobre a transferencia de prOl'rie-
dade sua para o IPunicipio de Guarará.

18i-[)e L"iz Gonzaga Prata. de 2ti dp. junho de 1907>, sobre a lransferrncia de sua fazenda -Var-
gem AIl'gre .-para o Tdboleiro do Pomba.

188-De Francis~o Fernandes Lima, de egual data, sobre a tramrt'rencia de sua fazenda - Pedra
do Chifre- para o districto do Taboleiro do Pomba .

l!.16-De Vicente Ferreira de Souza, de 21 de ag'lsto de ](l0-;. sobre a transfereocia de sua fazenda
da -Boa Sorle- para o municipio de Marianna.
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ID:J• De <I. [.~opolina Candida Rüdl"igu~s, de 8 de julho de I()05. s.-,bre a lransffr~ncia de sua fa'
zen,la ria - La"oinha- para Odistricto de Bom Jesus, do municipio de anta Barbara

203-De S,~hbo Jose' dos Santog, rle 10 de junho de 1()['5, soble a transferencia de terrenos de sua
propriedade para o di,trictJ ão Ta?oleiro do P~mba.._ ',_

205-De ,I. .Inlia j1arla do :\ranlo, de Il de Julho d(' 10,';). sobre a transferencla de !:u,iJ.fazenda
Bom Succossc- pHa n Alto RIO Doce. ,

:206- O., Joaquim Fachardo da Costa. de Zl de junho de ]!J05,sobre lransferencia de propriedades
suas p:r.1 Tre' Corações do !{io \'('rd,'. . '

2lti. [le Th(rphilo Jose' de Canalho, de J1 de junho de ](H 5, sobre transferencla de proprleda-
dessll' pITa o municipio rle Ferro~., . _ "

21' - De Antonio Gothardo da Fons~c:\ e outros. ,le 1i de Julllo de 100", sobre a transferencla de
suas I'r')f"ierla.les par.! Trcs rora,'ões do Rio \'erde.

2IS-De Carlos Antunes Caml us e outlOs, de :28de julho de 1(1(>5,sobre a transferencia de suu
fazen,l"s I,ara o municipio d, Itaúlla.

219-!le Manoel Gomes Dias Duarte, de 10 de jUl,h" de 1\!05, sobre a transferencia de suas fazen.
das nara Sa!lto Antonio do Carillinga

220-De SebaHiãn Campo;; \'al1udares, de 11 lie jt:lho lie 1005,~obre a transferencia de sua fazenda
para o mUlIi"ipio do Pomha. .

213-11 Pruliencio Antonio da Silva, lle 15 de junho de 1905, sohre a transferencHl de sua f,zenda
_ O;;o,ílua- paraS !lomiu;l'" do Marülun;J..

21;-0 Lazar 1 T~lle5 d" Freilas e outro, sem ua!a, pedi nuo transl'aencia de propriedades suas
para o municio.io ,Ie lJ:ullbu1Jy, ,.,

2.!S-D l \Jic!uel \'ieira de Campos e outro;;. H'm li'!ta, pedindo transferencla de pfllpr:euades suas
para o ruuni~il'in de Blmbuh~'.

2,>I-lk Jou"ha~ \"ieir .•.de Souza. u,'6 uejulho de 1~)05,sobre a trar.sferencia de sua fazl.'uda -
Fuuil- I ara o IIlllnicipio de Bani St:ccesso, .

:2.5 -!le \lauOI'I Ignacio do AIII1('ila e ontrfl, Je 2~ de junho de 100\ sohre a transferencia de
proprle1lade- Sll'S para o ffiunicip'o de Pal'n~'ra. _ ,.'
261-De Jo;;,,' DinlZ L1Dhar~s, d" :2 de ago~to d(' IOu::>,sobre a transterenCla de sua lazelllla do-~lorro
lteJonno-- r:lra o di;;tricto d•.•S Francisco de I'aula,

265 -De Manoel Jose' da Silva, de 3 de agosto rio lUO:>,sobn' a Iransferencia de' parte de sua fa.
zelula -f','lxOl0- para O rli~'ricl.o de S . .'>Jlguelcle Lljllru'.

215-11ê \l.lnoel Correia dê Far:a e outros, sohre a transferencia de sna fazend:1 - I.:naojeiras -
para ü IDunicipio de Caratinga

2S~-Dj Ellc!euio ria Silve:ra !lIlchalo, ele I() (l,~julh') de ]"05. per:indo a transferencia de terre-
nos ele slIa "ropriedade rar,l (I municipio do Rio. '0\'0.

23~-D<.J .Joa'lllilll j[outciro ce I{ewnde, de 1.0 de agosto de I()Oi. pedindo 1r,lUsferencia de sua
fa7.enela -:,anla lzabe[- pal'a o <!istricto de Piau.

:2Sl,-O •• COlllol('n'ador !.ind'Jlpho Caetano do Souza c Silva. de 10 de julho dp 1\)05, pcditJlio a
tr.lnsfer<.Jncia de p"opri"dades suas para () lllunicipio de Januaria

3.)1 De i\J,uoeJ de .:Ollza Reis, de • de agosto de ~('U5,sobre a tramferencia de propriedades suas
p3Ta o municipio ,da \'nr:zinha. _."

:iI2-lle AlllerlCO Ml'ndes rios Santos. de li de agl'sto de IrD", sobre a translereucJa de proprle.
dade su<! para o lllunicip'o de Bom Succes,o.

211-[)d l1ern.ogen, ~iIDi)esde Aguiar, de 2. d"julho do 1005, sobre a trau,fer~ncia de propried1'

de SlIa \"ra n Illuui,~il,io da Conceição rIo Serro.
:31:1-1\<)Antonio Turbina dos Santo~, de 2i de julho de )005, sohre a tramferl.'ncla de proprieda-

de saa [l,ra S, i\Jlguel de Gllanhiips.
313-D" E,'nestn [lodrigue5 da Cunha, de agosto de 1['05, sobre a transferencia de propri'Júade

sua para o mur,lci"io .te L'beraha.
;lHI-De Tl.e( pltilo Rodriçnes da Cur llH, úe 10 dI' ~g(s10 de 1\'05, sobre tramfeleucia de proprie.

dades ,nas p1ra " cidade de Ub,'raba.
3~E'-De Manop[ Fortllllato c1,' OliHira Pinto. d,' lG de ~eton bro de 1[105, EObre a transferencia

de prnpl'il'dade Sl:a para o di,1ricto de Conceiçilo do Turvo. ,
:1i8-De FranCISco Miguel Pinto de OIi\l'Íra, de I~ de julho de 1!10G, sobre a trallsferencla de

propriêdadl's suas p'ira o <!islriclO da Conlagem.
73:2-11e ,Juiz de direito d~ Abre Callipo, de ~ de julho de 1\'06, consultando sobre a existencia do

di8tri~to ,te Sant"Annl da l'eor,l13onita.
73J.-lJe MHlocl I'inlo de Godoy, de , de jlluho de 190G, sobre transfl'f( ncia de propriedad~s suas

para Campo illystico, do município de Ouro Fino.
1:3 De ,Jo<iquim ~'erllandes da Sill"a, de 8 de julho de 1WG, sobre transterencia de propriedades

suas para o UlllI,'cipio rle Ouro Preto.
7GO-1) , tenenle coron"l Lui7. Gonza!!a Praja, de 15 de julho de 1906, sobre tramferencia de pro-

pried"des suas p,ir'! o disl.ricto do Bom .Jesus da Canna Yer,le.
81S De Tlteophilo Hodrigues Pereira, r;)me: lido em ufflcio de 13 de agos10 de 1906, pela Secre.

taria do Interior, sobre tJar.sferencia de propriedade sna para o municipio do 80n,fim.
825-lJe !Jernal'lio Carvalho e outro~, de Santo Antonio dos Silvpiru8. sobre clivis8S.
~.ii-l)e habitante, dos hairros da "Serra ~ Hibeirão Pequeno. do districlO dos Uur05, de 9 de

a"osln rle IflOi).sohre a trllllsferencia dl'sSPS bairros pua o dislricto da Yargem Grande.
" 83G-Oo counnenrlador Lindolpho CaU/pos, de 21 úe agosto de 1\-106,sobre trllLsferencia das pro-

pried~aes suas para o mnnicipio d~ Januaria. .,
8.3-0e João Lopes LIma, dtl 13 deseternbro de 1906, sobre a tran;;fl'rencla de prol,rteJades suas

para o dlstricto do Porto de Santo Antonio, do municipio de Cataguazes,
1. [lI-De João Furtada de He7,ende, de 29 de agos10 de 1910, sobre transferencia de sua fazenda

para Tirad"nto5.
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l,l:2:2-De Francisco Jo~é de Mello e outros habitantes do Caci d 'l- d ' h
passagem de sua propriedade para o municipio de Barbacena 1'0, e~::> e Jun o de 1910, pedin jo

1.14[-De CarJos Firmino Ta vares, de 2[ de julho de 1910 d' d t .
ara Tocantins, municipio de TIbá. ' pe In o ransferencla de ua fazenda

~. 161-I?e Sebasl!ãO Pir'~ Ribeiro, de 21 de julho de 1910, pe,Hndo "1
e [lUha~ dlrectas, hgand? dIversos municípios. prlvl egio para construcção

I. [65-De St'bastlào Pires Ribeiro de 90 de julho de 1"10 d' d JCamllo I\lystico ú eategoria d" Vilh.' ~ . . , pe 111o a e evação do dlstricto de
1.219-De Antonio lI1artins Barbosa, de 12 de agosto d(' IfllU d' dpara Abre Campo. ' , pe lO .) passagem de sua fazenda

. 1.22[-00 J!r?sidente da Ca.rnara Municipa[ de Alvinopoli3. de ~ d " t de 1910,
c Iflcação de dIVIsas entre o dlstricto do Sem Peixe e o de Rio D e a"os o pedindo re-

l,2;22.-0e João Baptista dos Santos de 12 de agosto d 19110ceei .
entre 'l~anto Antoni~ do Mo~te o [tapec~ric&. e l, pe indo rectIficação de divisas,

1,.;)1 - De An10DlO JoaqUIm Botelho. de 'i de ago-to de HJ[O d' d
dades''l~!J Espirito "fito dus Coqueiro;;, para' S. João ~epomu~enoPJe IL~~rpassagem de suas proprie-

1.~;);)-De fazendf'lros e propr.etarios do districlo d,' Es irit S' as. .
agosto de 1910, pedindo passagem de suas propriedade~ para ~ ) 0a. ~'I;nto dos CoqueIros, de 10 de

1.256 - De Francisco Bernardes dos Reis Pin10 de'. 3 de .' o o I ep",mueeno ..
parte de snas propriedades para o districto de S ' IMo Nep( agosto de I!.llO, pedIndo passagem de

1.~5~-De rgnacio Celestino Esteves Lima e outro' d !mu,ceno. . .
do Ief~~~do distrieto á categor.ia de villa. -, o dlstncto de Setubtnha, pedmdo elevação

1.-:,I-Oe habltantrs do dlstrlcto de Conceição do Turvo d 9- d .
ferenC1~ de suas p~oprie~ade. para o municipio de Ub't. ' e -I e agos10 de 1910, pedmdo trans-

1.3.1-De .Jose l\lesslHs Campos de 18 dl' a"oslo d ]()'O d' d
futura villa - Franeisco Salle~,' . o e ,. ,pe 1Il o passagem de sua fazenda para a

OFFICIOS

2 -, Da Camara i\Iunicipal do Pará. de lJ de julho de I~I)" .' ,

re:;p,~"ll\'R c.ioade. e Que ,em vez de «i\Jartinho Call1~o>,,SPj~'~~cgi~Plal~dlD~? a m.udança do nome da
.2 - Da Cumar'a ilJunlclpul de Boa.flm. cc 2 de Julho de l'iOI o,o, ,? Ma'lI mm.

pelo qual se mucla o nome daqllella cidade pllra o de «Joilo I~ "dmaDlt"stando-se contra o projeclo
30:- Da Camara Municipal de Caratin~a, de 1:3de 'ulh d el~~090', .

de di: 1'<IS, entre e~se m~lIJicipio e Os seu: circulllvisinJhcs~ e , " pedmdo solução sobre questões
4~ -[dC'm d~' Cabo \ erde. por seu a"ente f'xecutlvo <le 1- d" , ' .

gação do art. 4 •. da lei n. 31[l, de HlPl." rela ti 1'0 á trllns'feren!il e la",~~to ddo1.'03, pedindo. a revo-
Altenas. "I (e aZCn as para o lnuDlcipío de

- Idem ,io Alto [{io Doce, d(' 3 de 3"cs10 de 11)03 edin 1 . .
parle em que se tran:;feriu para o IDunicipio do Pir~n":a Po dis~~'cto devogf,açãd'°dda JeI n. ;3W, na
rança. o' I e le a e 11e Boa Espe-
" ~l - 0.1 Camara, ilJunicipal de Monte Carrnollo. d ~I de a"o-lo de 1003 b

vI.a. c,,'rn o r UlllC1PlOde Patrocinio. . " • '. so re a questão de di-
82 - Da Camara Municipal dI' Ouro Fino d' . lh d 11")03 .e o ~e Campo M.v"tico. ' 'Ju o e - , sobre dl\'isas entre esse mnnicípio
~3 - lJe hahi lantes do districto de Ca t d t 'categoria de villa, mpes re, sem a a, pedmdo a elevação desse districlo ft
\lJ - Do Director do Archivo e EstatistÍC'1 d' 10 d t b

tação do conselho districtal de S. José do~ B~t'ell~os p:d~~d~m ro ~e 190~, enviando uma represen.
eleva aqueHe districto á categoria de villa. ' o an amento do pro)ecto n, 12~ que

JOI - Do 'ecretario das Finanças de (j de '11 J 1()01 .
e[\[ia~o ~;stado, !,dativa ,'1questão de divisas eni':~ ~s (d1stricto~~~a~d~ lll,~aml,ensagem da Presiden-

urJahll e ant Anna do CataQuazes. oa aml la, 8anto Antonio do
, 102 - De ,lo 'e' ~Jachado de Sant'Anna de 28 d '11 d 1904 .
lazenda - Cachoeira Alegre - para o ffiU/tiCipio dee k~oI~O; , peJJDdo a transferencia de sua

106 - Da Camar/> Municipal de Cambuhv de ~ d 'li dO.[OO'
cFação, protestaudo contra o projecto que tlxã' os ljmi~eJsUd~ose~ t~/"ll'n,\"Jando por c~P!a, lima indi-
IDO. TI orro com o IDUDlClPIOde Ouro

lll. - .. Da Camara il1unicipal de Caxambu' de 1- d 'li d () .
d~ habitantes do districto de 80Jedade contra'o ped?doe deUtIO ~ IOf,. ednvlando uma representação
1Ilcipio de Carmo do Rio ,"erde. ' rans crencla esse districto para o mu-

121 - Da CamaTa Municipal de Passos de 5 d . I d f909
tre os districtos de:5 José da Barra e S 's b t.~ JudnIVO e ,~, sobre decretação de divisas en-

122 D C '1\1' . . e as 1,,0 a enlama- a amara I uDlCJpal de YiUa Nov'l de Rezende da 5'd . Ih .assllmpto. ., ~ e JU o de W04, sobre identico
125 - Do Secre1ario do Interior de 12 de a t d 1901 "

t~ht:~ de Lavrinha" pellindo o desrn~IDbralDentogOda~u:Ua lo~ai~~l~~dâ u;rat !etr~sentaçiIo de habi-'
nl,'"~ ,I. do muntClpro deste nome, e sua annexação ao da L ' °F IS rlC o o Carrn~ ~o. Par-

ato~ _ agoa ormosa, do munrclplo de
13, - Do Seeretarin das Finanças de 3[ dé aa.t d 1901 . .-

Cam~r~ .Municipll de Muriahé, acoIDr~nhado de u~o cr~qu7s sob enl~atn~o dOdo. a.gente executivo da
mUDlclpro e o de Cataguazes, ' re I 19ro e dIVIsas entre aquelle

n..-7 '
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1 - Da Camard ~Iunicipal do Pomba, de 12 de junho de 1905, contra qualqul'r desmembramento
do terJi torio do seu municipio.

:2 - Dd de Cambuhy, de 29 de maio de 1905, protestando sobre divisas do municipio de Ja-
guary.

61 - Da Camara Municipal de lIIonte Alegre, de 9 de agosto de 1~03, protestando contra o pro-
jecto apresentado. alterando as diYisas daquel1e municipio.

16;! - DJ Secretario do 1ntllrior, de 1.0 de julho de 1905. enviando o pedi lo do commercio do
Turvo. sIJbre a transferencia desse districto para o municipío de Ubá.

1,2 - Da C~mara Municip'.1 de Sete Lagoas, de 3 d,' julho de 1905, enviando uo a representa.
çJo em que habItantes do districto de Capim Branco pedem a transferencia desse districto para
aquelle municipio.

182 - De habitantes de S. João Xepomuceno de Lanas, sem data, sohre a elevação daql:,~lIo
logar á vil1a.

183 - Da Camara Municipal do Prata, de lO de junho de Hl05, sobrt, a pretençiio do P:lVOda-
quel1a comarca, relativamente a medi,las do estatistica.

184 - D.a Camara j\Iunici~a~ ~o L'bú, de 21 de iunho dtl 190;', envianJo uma representação. em
qUf' fazendeIros daquell,' mUDlclplO pedem a transferenCla de pro"rieJades suas para S. José do
Tocantms.

191-f?0 Secretario do In~erior, de 10 de julho de 1\)05, enviando a rrpr ~sentação de habitantes
de S. Jose dos Botelho., pf'dmdo a elevação do mesmo distric10 á villa.

.Hi4.-Da C.mara MUlJi~ipal de Quel.uz, de 12 de julho de 1905, enviando uma representação de
habItantes de S. Braz de ~uassuhv, pedmdo a transferencia desse district(l. de Entre Rios para o
municipio de Queluz. • ,

1!!7-Da Camara Municipal de ~larianna, de 24 de agosto de 19U5, sobre divisas dos dis\rict08
de S. Domingos e Guaraciaha.

200-Da Camara Municipal do Prata, de 10 de junho de 1905, sobre .divisas dos districto,> de S.
Domingos e Guaraciaba.

200-Da Camara :llunicipal do Prata, de lO de junho de 1905 alJresentando um esboço de divisas
e pertindo annexar-se áqu,el1e municipio o povoado Campo Bello: ora pertencente li \'illa Platina. '

20l-l:!a Camar •• :lIunlclpal de ~<'le Lagoa~, de ~3de julho de I\)U5, Ilnviar;do uma representação
d~ CornelJo GabrIel de Castro, contra a translerencla de sua f,1Zenda «Taquara« para o município tle
Pltangu~'.

202-Idem de egual data, enviando a representa,ão em;-que os ,habitantes de Inhauma, pedrm
para não ser~m transferidos para Santa Quiteria

204-Da ~am.ara l\Iuni<:ipaldo /'rata. de 1.0 de julho de 190;:;,enviando a representa,ão de habi-
tantes do ItlO \ erdp. pe~llJdo para ann~xar-se esse districtu .áquelle municipio.

207-Da Camara MUDlclpal do Prata, de 10 de junho de I9U5, enviando uma representação em
que os Campos. nelle.nses pedem ser annexado ;\l1uelle municipio o districto do Rio Verde; e ainda
pedem a translerencJa da. séd.c da comarca que se acha em Fru ai para aquella cidade.

221- Da Camara MUDlClpal de l{lo Branco, desto anno. respondendo a q uasit(ls da com missão
~lixta de Estatistica.

222-ldem de sete Lagoa~. de 19 de junho de 1905, enviando a representação de habitantes de
Matt08inho~, pe~indo a transferencia desse districto para Sete Lagoas.

223-De habItantes de Sant'Anna do Jacaré, seUl data. sobre a transferenci:l desse districto para
o Campo 8el:o.

22f-Oa Camara Municipal do Machado, de 20 da junho de 1905, sobrl.' :respostas a quesitos desta
commlssão,

226-Da Camara Municipal do Serro, de 3 d<ljulho de 1905. eontra a transferencia Fdo districto
de Viamão para o munieipio de Ferros, e :io de ::>anL'Anna do ~'echado para o Curvell~.

233-1dem de Baeppnd.r, de 7dejulho de 190;:;. sobre divisas entrtl aquelle municipio eode
Ayuruoca.

245..-~a C~mllra lIIunici.pal de Ayu~uoca, de 27 ce julho de 1905, o/lorel'endo bases para divisll.o
entre os dlstrlctos de (;uaplara e seus IJmitrophes

252-0a Camara Mnnicipal de Bom Suceasso, de 20 de julho de 19 5, respondendo quesitos desta
commlssão.

263-0e Josó Pulidoro da Rocl.la. de 2!ldejull{0 de 1905, enviando um requerimento sea docu ..
mentado, em que pede transferencla de sua fazenda para o municipio de Guanhães

266-Da Camara Mu~icipal de Sete LagOl~. sobre a transfer,'ncia <.IJSpovoado'" Araçi( e Cavim
Branco, pua o mUlllClplO de Sete Lagoas.
• 268 -Idem .d~ Cataguaze~. enviando iuformações solicit.adas PJr est.a commissl0, relativamont.e
aquelle mUlllclplll. .

2110-0a Camara Municipal do D.:>r('sda Boa Esperança, contra a transferencia do dlitric1,)
Aguap,,' e parte do de C~n~onhas para o municipio dI' Ca'mo do Rio Clar;>.

288-~a. Ca'llara Mumc~pal.de I..axambu', de 13 de agosto de 1905. prdstan 10 esclarecimento so.
bre estatlstlca de seu mumcIVIO.

289-1dem do Rio Novo, de 1.0 de agostl de 1905, sobre identico assumpto.
_ 2.9~-Dd habit.ant~s.e.auctori<l.ad~s de Guarany, de 30 de j!~lho de 1905. sobre a trJ.nsferencia desse

dlstrlcto para o mumclplO de RIO Novo. .
291-ldem. de Piedade ~a ~oa Esperança, do municipio do Piranga, de 27 de julho de 1905 sobre

a 1ransferencu da'lu<llle dlstrlcto p"ra o municipi.} do Alto Rio Doce. '
298-Da Camara Muni~ipal de Tres Coraçõ,'s do Rio Verdl', de 18 de a"osto de 190:; enviando

uma.re~rdsentaçilo de habitantes do districto de S. Tho.lIe' dlS Lettrds. pedinlo a transfdroncia <.1'5-
se dlStrlcto para a'luelle municipio. . -

2\19-Do Dire. torio Politico de Villa f'latina, de 6 de agosto de 1905, enviando uma representu.
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ção do directorio politico do Rio Verde. contra as divisas propos1as pela Camara Municipal do
Prata.

322.-0e habitantes de R. Gonçalo do Sapucahy, districto de NOSSl Senhora da Piedade do Re-
tiro, de 6 de agosto de l!I05, sobre a transferencia de propriodad. s sua. para o districto de
Douradinho. .

327-D.1 Camara Municipal de Piumhy. de 26 de a:;o,to de. 190:>.sobre a creaçil.O do districto de
S. Sebastião dos Franciscos, c' m a denominação de S. SebastIão do )lorro do Chapéo.

3.Jl- Da CamaTa Municipal <le Uberabinha. de ti de setembro de 1905. contra a tran5ferencia de
fazendas do dis1ricto de !':anta Muia para o ml1nicipio de Uoeraba.

,26-0a Camara Mumcipal de Patos. de H de março de l!J06. sobre creação do districto de S.
Pedro da 1'0ntp. Firme e mudança de nome do districto de Sant'Anna do Puaopeba para o de Sano
t'Anna de Patos.

7:39- Da Camara Municipal de Salinas. sobre resposta de que~itos relativamente a divisas.
7~8-0a Camara Municipal de Santa Rita de Cassla. de 2 de julho de 19uO.sobro o pedido dos

habitantes do districto de Pdxotos. relativo á transt'erencia desse districto para S. Sebastião do
Paraiso. .

763 - Da Camara Municipal de Ayuruoca, de l"i de julho de 1906, sobre a transferencla da séde
do .districto de GuapiÍtra para o povoado de Carvalh!?,s.. .

1.123-0e ~:lias Theotonio Baptista o outrOS, Je I de abrl1 de 1910, enViando uma representação
<.Iehabitante. da Gamellpira, pedindo a creação de um districto de paz,

1.121- DJ dr. Franklin d" C.gtro. pre.iden te da Camara Municipal de Araxá, pedindo rectifica-
ção de divisas, entre Arax:l e Sacramento.

I. 230... Da Camara MUlllcipal do Piranga, por s,'u presidente, Jose' Ildefonso da SilVll, protestan-
do con1ra a alteração das tlivl>as entre os districtos de Aliança e o de Dores do Turvo.

1.246-00 Secretario das FIDanças, de 20 de agosto de 1910, enviando um officio em que o Pre-
feito de Cambuquira, dr. Raul de .'Ioronha Sã, fornec" alguns dados sob.o a fixação de limites da-
quelle Ioga r.

1.260.-Do presidente da Camara Municipal do Plranga, de 20 de agosto de 1910, enviando uma
representação de moradores de Aliança, protestando contra a passagem de parte de seu territorio
para Dores do Turvo, do Alto Rio Doce.

1.3?7-Da Camnra l\Iunicipr! do Carmo do Parnahyba. de 2 de setembro dt' J!l1O, prote,stando
contra a mudança ,la séde de seu municipio para o de S. Francisco das Chagas.

PROJECTOS

31-,'. 85. d() 4 .Ie juoho de 1901, sobre mudança de nome da eidade de Bomflm.
38-~. 158. de 6 d,' agosto de 1902, sobre divisas entra os municipios do SaCrarndnto c Araxá.
49- .. 121, de 31 de agosto de 1901. creando municipios da villa dos Botelhos e outros.

l"ii:.••N. 4~, de 18 do ag,)sto de 1903, sobre divisas de Platina com Monte Alegre.
179-:-1. 24, de 30 de julho de 19.'3, sobre a transferencia da fazenda _.S. B('nto -de proprieda-

de do major .Tose' Dias Tavares.
130-;\;. ~6. do 1. o de agosto de 1903, sohre a. tran.ferencia do districlo do Riacho Fundo para

o municipio da Conceição do Serro.
181-N, 42, de 18 de agosto de 1903, sobre divisas da Villa Brasilia eom o municipio de S. Fran-

cisco •
.. .-N. 85. de 25 de junho de 1910, sobre a ereação do muuicipio da ConceiçàO do Rio Verde.
.. ,- N. 91. de }fI de julho de 1910, creando diversos municipios e districtos de paz.

TELEGRAMMAS

235-Da Camara Municipal do Araxá, de 26 de junho de 1£105,contra qualquer alteração de seu
municipio.

250-De habitantes do Desemboque, de 2 do agosto de 1905, contra a transferencia desse districto
para outro qualquer municipio. .

296-Da Camara Municipal de Prados, de 21 de agosto de 1905, contra a traosferencia das f~zen-
das Antunes Gomes e Ladeird, para outro municipio.

316-De habitantes de Guarany, de 26 de agosto de 1905, sobre a transferencia desse dis1rlcto
para o municipio do Rio, 'ovo.

1.161-0e habitantes de S. Pedro de Suassuhy, de 3 de agosto de 1910, contra a creaç1l:o do mu-
nicipio de S João Evangelista.

1 162- De habitantes de S. Sebastião dos Pintos, de 4 de agosto de 1910, acceitando a elevação
(le S. Sebastião dos Pintos á ca1egoria de districto de paz.

1 163-00 Directorio Politico de S. Jo:1o Evangelista, de 4 de agosto de. 19/0, acceitando a crea-
ão tio municipio de S. João Evangelista.

1. 168-De habitan1es de S. Miguel do Jequitinhonha, de 5 de agosto de 1910, sobre a elevação do
dlstricto do Jequitinhonha Ít categoria de municipio.

1 169-00 h"bitantes de S. Miguel do Jequitinhonha, de 5 de agosto de 1910, sobre a elevaçllo do
districto de S. Miguel do Jpquitinhonha li categoria de municipio

1.202-De membros do Directorio Politico do districto de S. Pedro de Suassuhy, de 16 de agosto
de 1910, acceitando a incorporaçiio do districto de S. Pedro de Suassuhy ao de S. João Evange-
lista.

1.211-0e empregados de justiça. vereadIJr e outros. de S. Pedro de Suassuhy, de 17 de agosto
de 1910, contra o desmembramento do districto de S. Pedro, do municipio do Peçanha.
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1.212-0e habitantes de S. Pedro de Suassuh,\', de li de agosto de WI0, contra o desmembra-
mento do districto de S. Pedro de Suassuh.r, do municipio do Peçanha.

1.213-00 Directorio Politico de S. Pedro de Snassuhy, de 17 de agosto de 1910, sobre o desmem-
bramento do r!i,tricto de S. Pedro de SuaSsuhy, do municipio do Pl'çanha.

1 22i-Oe habitantes de Itinga, municipio de Arassuahy, de lI' de agosto de 1910, sobra elevaçllodo districto de llinga á categoria de villa.
1.250 -00 Oireetorio Politico de S. Jose' do Jacuhy. de 23 de agosto de 1910,contra ad!Jes~o do

districto de Santa Maria. e pedindo incorporaç~o do mesmo á S. JOão Evangelista.
1.264-01' Ovidio ltodrigues da Cunna e Joaquim M de Carvalho, de 25 de a~08to de IfJIO, so-

bre elevação do districto de Abbadia do Bom Successo á catl'goria lie viUa.
1.283-De hahitantes em NatiYidade, de 30 de agosto de ;910, sobre a olel'ação do di~trictc deNatividade á categoria de villa.

DOCUMEKTOS

28-Mappa do territorio de Tres CoraçOes. na parte Iimitrophe com Varginba, LanJs e HJt-.pend,V.
74-Publica-fórma de uma representHção de habitantes do districto de Agua Suja, pedindo trans-ferencia desse districto para a comarca da Estrella do Sul.

193-Documentos, sem data, sohre divisas d) municipio do Prata.
311-Jornal .Procellaria., n, 18, sobre estatistica.
1.331-Copia da lei n. 2.6l9, de 18S0,sobre divisas entre o districto de S.lnto Antonio d" Ma-tipoó e o de Caratinga.
1.217 - Carta do padre qexandrino Cordeiro da Luz, de 10 de agosto de 1910, confirmando umtelegramma lido no expediente.
1.:{04-De habitantes do districto de Santo Antonio do Jose' Pl'dro, congratulandc-se rom a 1\0.

ticia da elevação do referido districto á categoria de municlpio,

Relação dos srs. congressistas com as respectivas residencias
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DEPUTADOS

Nomes Residencia

1 Dr. Antonio do Prado Lopes Pereira .•.•• ' •.••••.•.•.•.•.... Bello Horizonte.
2 Dr. Antonio da Silveira Brum •••.•.••.•...•.•••••• ' •..•• S. Paulo do .Muriahé.
3 Dr. Zoroastro de Alvarenga (I) .........•.•......•.•...•.... Lavras.
4 Dr. Americo Ferreira Lopes (2)••..••••••••.••.••••••••.••.• Bello lJorizonte.
5 Dr. Argemiro de Resende Costa •.•....•.....•.••.....•.•.... Bello Horizonte.
6 Dr. Edgardo da Cunha Pereira Sobrinho ••.•.•..•••.••.•.•. Peçanha.
7 Dr. Nelson Coelho de Senna •.••••.•..•.•••••.•••••.••.•.... Bdlo Horizonte.
S Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral •.•...•...•...•• Pouso Alegre.
9 Pharmaceutico Bernardino de Senna Figueiredo •••••••••... Barbacena.
10 Dr. João Evangelista Earrozo (3)•..••••••....•..•..•........ Ubá.
11 Coronel Juvenal Coelho de Oliveira Penna •.•• :••••..•.. , •. S. Jo~é de Além Parahyça.
12 Dr. Raul de r"aria ..... '" ..•...• , ....•.. : .••...•......•.... Bello Horizonie.
13 Coron~1 Jr110 de Almeida Lisbôa .•.... ' ••....•.•.•......•.• Aguas \'irtuosas.
14 Coronel João Luiz Cao1pos do Amara!. .....•..•...•..•.••.. S. Sebastião do Paraizo.
1;; Coronel Jayme GOIJ1eslIe Sousa Lemos ......••....•..•.....• 8•.110lIori10nte.
16 Dr. Jose' "Ivell Ferreira e Mello ....•....••........•...••.. B•.ll0 Horizonte.
17 ' r. Adolpho Ribeiro Vianna ............•.•..••.....•.•..... S. Lu. ia do Rio das Velhas.
18 Dr. Joaquim Pedro Rosa ..•..••.•.•.•..•.....••...•..•...• (tabira.
19 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim....... ....•.. Curvello.
20 Dr. João Pinheiro de !tliranda França.. .• •. .••• . ••.•..•. Minas Novas.
21 Dr. Yaldomiro de Barros Magalhãcs .•.••......•..•.•..•.... Monte Santo.
22 Commendador Frederico SchuIl'Jann.. . . .• . • •... •. .•.•...•.• !taju bá.
23 Dr. João Baptista Ferreira Velloso .•••••.•.•...•••••..•....• Ouro Preto.
24 Dr. Heitor de Sousa (4)•..••.•••••....•••..•.•.••.••••.••.. Ca1aguazes.
25 Dr. Antonio Martins da Silva •..•••••.•.•••.••.•••.•••.•... Ponte Nova.
26 Dr. Allonso Penna Junior (5) ••... 1•••••.••••••••••••••••••• Bt'l1oH,'rizonte.
27 Coronel Simell.o Stylita Cardoso .•••••...•...........•..•... Jaguary.
28 Dr. Agostinho Pereira .......•••••..•.•.•.....•.••....• ; •.• Mar de lIespanha.
29 Dr. José Tavares de Mello ..•••••....••...•.••...••••••.•...• Queluz.
30 Dr. Carlos da Silva Fortcs •.....•.•.•.•••...••••.•..•.•.••. Palmyra.
31 Coronel Pedro Laborne ••••....•.•.••.•.•••.••••.••...•••.•.. Gr110Mogol.
32 Dr. João Antonio Lopes de Figueiredo ••..•.•..•••.•.•....• Theophilo Ottoni.
33 Dr. João Porflrio Machado ••••.••••••••.•••.•••••••••••.•... Salinas.
34 Dr. Aristoteles Dutra de Carvalho ..•.••.•.•.•..•.•••••.•••. Carangola.
35 Coronel Francisco Paolip]o .......••.•••..•...•....•.....•.• Muzambinho.
3ô Coronel José Galdino dos Passos Rios..................... .. Campo Bello.
37 Dr. Francisco de Campos Valladares .•....•...•.•••.••••. JuÍ7. de F6ra.
38 Coronel Julio de Vasconct'llos Teixeira da Motta ••.•.••.•.. Taljuarassú.
39 Dr.Pericles Vieira de Mendonça .••...•...••••.••••••.••••. S João Nepomllccno.
40 Dr. Jose' Tocqlle\'ille de Carvalho •••..••..........•••.•..•. Alfenlls. ~
41 Dr. Abt'ilard Rodrigues Pereira...................... •••.. Lagoa Dourada.
42 Coronel Gari baldi de Mello.............. ...•••...•..••...• Pra 1a.
43 Coronel Ignacio Car108Moreira Murta .• , .• , •••.•.•.. '. • ••• AIassll!lhy.
H Coronel Edmundo Blum.................... .••.•••..•.•..•. Rio Pardo.
45 Coronel Manoel AIves de Lemos ••......•.. ; •.....•.••.••• ' •. S. Gonçalo do Sa pllcahy.
46 Dr. José IUbeiro de Miranda Junior........ • •. ••. . •.•...•. Ouro Fino.
47 Major Antonio LeilOMonteiro de Moura ..•....•.••.•••••.•... Serro.
48 _, t •••••• _., •••••••••• , ••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• t ••••••••

(1) Renunciou o mandato por ter sido empossado no cargo de Director de Hygiene, em 1.° de
fevereiro de 1910.

(2) Renunciou o mandato por ter se empossado no cargo de Chefe de Policia do Estado, em 9
de setembro de 1910. .

(3) F"lleceu em junho deste anno.
(4) Renunciou o mandato por ter.se empossado no cargo de Sub. Procurador Oeral do Estado, em

28 de setembro de 1910.
(5) Renunciou o mandato por communicaçllo dp. 10 de agosto de I!JIO.



SENADORES

1 Dr. Antonio Gonçah'es Chaves
2 Dr. Chrispim Jacques Bias Fort'~;"""""""""""'" Bello Horizonte.
3 DI'. Jose' Pedro Drummo di ..•..••.......•........... Barbacena.
4 Dr. Gomes Freire de An~raàJ-"""''''''''''''''''',,,,, Bello Horizonte.
5 DI'. Cornelio Vaz de Mello " .•......••..•••. Marlanna.
~ Dr. c;am~l~o Augusto Marí~'d~"riI:Ú~'::::::""'"'''''''' Bello Hor.izonte.
I DI'. 'lI'glllo Martins de ~lello Fran o (I) ..•...•....•...... Bello HOrIzonte.
S DI'. Levindo Forr.~ira Lopes (I) c '" .. . .. .....• Bello Horizonte.
!I Commendndor Anlollio :Jlartins 'F~~~~i~~' ;,;,: 'siÍ~"""""" Beijo H,orizonte.
10 COllllDendador FranCISco Ribeiro de OI' . (I)a •...•....... Ponte "ova.
11 OI.\'Olpio Julio de Olh'eira Mourão (1) Ivelra EntriJ Rios.
12 DI'. Josino de Paula Rrito (\) ..............•........ Diamantina.
13 Coronel Francisco Ferreira Ai~~s(ii Tres Pontas.
U DI'. Franeil'cl) :\'lInes Coelho (1)..... ::.: ...........•.•...•...•. ~ello Horizonte.
15 DI'. Gas~Rr Ferr~ira Lopes(l) ............• :::.: .......•..... Üllan?ãell.
16 DI'. Jose Gon.;ah'es de Souza (I) (') Alfen<lS.
17 DI'. Pedro da l\lattu ~Iachado .....•..... , ..••......... P!tanguy.
18 DI'. Antonio Carios Rjheir~ d~' A ;ld' .J:..................... DIamantina.
19 DI'. Antero Dutra de Moraell.. ra li ••..•....••.•••••...• Juiz de Fóra.
20 DI'. Francisco de Paula Rocha Lgó~'(.i) Mar do llespanha,
21 DI'. N'UIlOda Cunha ~lello .............•..... Ouro Preto.
22 Coronel Joaquim Baptista d~'~i~ii~:""""""""""'" ~ras~uah)'.
23 OI'. Leopoldo Correa... .. .............•....•.... \arglllha.
24 DI'. Jo.e' Candido de SÓ~;~";i~.~~~ ..............•...•..... Itapecerica .

•..............•...•..... Abaelé.

OPSE

DO •

DA

DOS TRABALHOS

Estado de l\tlinasGeraes

Sy

Referentes á quarta sessão ordinaria da 5~ legislatura
do Congresso Mi.,eiro em 1910

Residencial\'omes
'"o..
(I)

S
::l
Z

(1) Termin:l o mandato em lOtO.
(') Renunciou o mandato po t Idletembro de 1910. r er s o nomeado Secretario da Agricultura do Estado em 7 de
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Transumpto

85 Crea O municipio de Conceição do Rio
Verde, ciesmelJlb~ado da Prefeitura de
Aguas Virtuosas.

Andamento e observações

Do sr João Llshoa e outrO!!l.

AI)re.entado em 25 de junho de 1910.

ElO prlrnelra dlseu!!!!iiüo,em 16, foi ella
encerrada, sendo adiada a votação por falta
de numero.

Em ]7, foi approvado e remettido A commissão
respeciiva.

Pende de parecer para segunds_ discuss1lo.

1910 86 Crea uma linha. de tiro -no Gymnasio Do sr. Senna I<'Js'uelredo e outrmJ.
Mineiro (Externato e Internato) e con.
tem outras disposições.

Al)re8entado em 8 de julho.

Eln prbneira dlseuss:lo, em 20, foi ella
encerrada, sendo adiada a votação por falta
de numero.

Em 21, foi approvado e remettido à commissão
de Orçamento e Contas que o apresentou para
segunda discussão em 22, indo a imprimir-se.

En1 segunda dll!lC1I8Sào,em 25, foi ella
encerrada acndo adiada a votação por falta
de numero.
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Transumpto .Andamento e observações

Sa ••4.•••••louad ••

Lei n. 521,de 13de setembro de 1910

•• em 11 de junho.AI)rel!lCD

Em 21 .coi approvado e remettido á commissão
de Força Publica, que o apresentou para se--
_~unda discussilo em 23, indo a imprimir-se.

E.tI. .•II~eu81!1:'io, em31, a emenda dl}Senado.
roi ella encerrada, sendo adiada a;votaçllo por
falta de nuwero.

EUl tll"custoIào a redacção final foi clla ap-
provada. sendo a proposição remettida á snn-
cçilo, sob n. 3S, por OftlClO!l. 357, de 3 de se-
tembro, o que se communicou ao Senado. por
oftleio n. lW da mesma data.

EIl' 1.• de setembro foi a emenda approvada e
remettida á. commis!>110de Redacc;~odas Leis.
qlIe o "1're5l'ntou com a. redacçào final em ~
."ndo nt'Sla data e a requeri monto do sr. G ,1-
dino Rios, dispensadas as formalidades re~ 1-

men1.ae»,afim de entrar immedialamente t'Ul
dillcusslo.

Enl prhnel dll!llcul!Il!IIão,em 18, foi, a re-
querimento do sr. Heitor de SOl17.a,dispensada
a leitura, sendo encerrada e adiada a votação
,por falta de umero.

; Enl se ntll. di~c."U8~-O, em ~6, foi alia
, pncerr.lda, sendo adiada a vola 'ãa por falta

de numero.

86 Crea uma linha (Ie tiro no Gvmnasio Apre*'lItn.la em 26, foi a imprimir-se •
Mineiro (Externato e Internato) e con-
telll outras disposiçõe ••.

8i Fixa a força publica do Estado para o Da Cf» all_ào .re Força P••b Ica_
exerci cio de 1911.

1910

1910
E.n dl!!ilcUS"'üO,em li, a redacção final apre-

sentada, foi ella approvada, sendo remettido o
,projecto ao Senado como proposição sob n. 56,
por oftlcio n. 99, de 18.

o\ccrescente-se onde convier o seguint.!:

Artigo. Continua mantido o extern~to no In-
ternato do Gvmnasio Mineiro de Bdrbacena.
não s., admitiíndo ú matricula sinilo os alum-
nos filhos de familia domiciliada a residente
naquella cidade.

Paco do Senado do Estarlo rle Minas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 25 de agosto de UHO.-
Jose' r edro Drummond, Gomes Freire de An-
drade, Camillo de Britto.

Artigo. Continua em vigor o disposto no art.
11, da' lei n. 143,de 23 de julho de 1895, com-
binado com o art. 19 do dec. n, 850, de li
de setembro do mesmo anno, !lcando reve/ga-
da a disposição que, no Inl('rnato, reuniu a
cadeira de Logicaá de grammatica Ilistoria e
de Litteratura :-Iacional, podendo o provi-
mento ser feito a juizo do governo, sem pre-
juizo dos actuaes lentes.

E.n dlscUliifllRU, conjunctamente, encerra-se
esta sem debate, sendo approvados o projecto
e a emenda que vão á commissão de Redac-
Cão das Leis que o aprespntou com a redacção
final em 16, indo a Imprimir-se.

Eu. te.'eeh'o dil'lell!i\!i\ão,em 12, foi 0/1,,-
recida a sl'guinte emenda:

Devolvido pelo Senado, em 26 de a/{osto por of-
ficio n. 10, com a spguinte emenda:

Sala das sessões da Camara dos Deputados de
Minas Goraes, 12 de agosto de 1910.-Senna
Figueiredo, Antonio Martins, Silveira Brum,
Tavares de Mello, João Antonio, Ignacio Mur-
ta, Amcrico Lopes, Silva Fortes, Jayme Go-
mes, Galdino Rios, Frederico Schumann, João
Lisboa, Juvenal Penna e Edgardo da Cunha.

8GCrpa uma linha de tiro no O~'mnasio Em 10 de agosto, foi approvado e remettido á
Mineiro (Externato e Internato) e con- mesma commissllo de Orçalllento e Contls que
tem outras disposiçõel. o apresentou para. terceira discussão em ll.

•910
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Acndamento e observações

1910 87 Fixa a força publica do Estado
exe rcicio de 1911.

para o Em 10 de agosto foi approvado, voltando o
projecto á mesma commlssão de Força Publica,
que o apresentou para ter.ceira discussão
em 11.

Em terceira (llSCIII!!ISflO, em 13, foi appro-
vado e remettldo á commissão de Redacção
das Leis, que o apresentou em 16 com a com-
petente redacção final.

Em 17 foi approvada a redacção final, sendo o
projecto ~emettldo ao Senado como proposi-
'tãO, sob. n.57, por oftlcio n. 99 de 18.

Em 15 de setembro foi devolvido pelo Senado
por officio n. 31, com as seguintes emendas:

1..

Ao art. 6."- Substitua-se pelo seguinte:

Artigo. A guarda civil da Capital do Estado,
no exerci cio de 1911, e' fixada em 180 guar-
das civis, dos quaes oito servirão de fiscaes e
perceberão mais 30$000 por mez de gratifi-
cação. Ao guarda que servir como secretario
da inspectoria será abonada egual gritifica-
ção.

Os guardas civis serãO divididos em tres clas-
ses -100 de 1.',50 de 2.• e 30 de 3.• , per-
cebendo respectivamente, 1:440$000, 1:200S000
e 1:020$000 por anno.

Accrescentem-se onde convier os seguintes ar-
tigos:

2 •

Artigo. Ficam elevados a 5:000"'000 annuaes
os vencimentos do Inspector da guarda civil
e a 3:000$000 os do respectivo Mjuncto.

1910 7 Fixa. a força pubÜca do Esla~o para o
exercicio de 1911.

r'

S. C.-'2

3.•

Artigo. E' creado, desde já, o logar de dentis-
ta da Brigada Policial, o qual será exercido
por um profissional diplomado com a gradua-
ção de tenente e o venciment) annual de
3:08()jj;000.

As suas funcçlles serão reguladas pelo governo
e na fórma mais conveniente ao serviço.

4 •

Alterem-Ee a tabella de vencimentos e o quadro
da dJstribuição da força, de modo que o cirur-
gião dentista fique coIlocado abaixo do audi-
tor, no estado-maior da Brigada.

lb.

5.&

Artigo. Fica o governo do Estado auctorizado
a rever~ si julgar conveniente, os regulamen-
tos da tsrigada Policial e da guarda civil e li
fazer as modificadlles que julgar necessarias,

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes~
em BeIlo Horizonte, 15 de setembro de 1910.
-Chrispim Jacques mas Fortes.-Jose' Pedro
Drummond. - Gomes Freire de Andrade.

EIll discussão as emendas em 16, foi ella
encerrada, sendo adiada a votaçllo por falta
de numero.

Em 16, sessão nocturna, foram as emendas ap-
provadas e remettida a proposição á commis.
são de redacção das leis.

Di.pensadas 8S formalidades re/!;imentaes a re-
querimento do sr. Julio da Motta, em 18 de
setembro, entrou em discussão a redacção
fInal, sendo approvado e remettido á Illlncç1l0,
sob n. 50, por olficio n. ::nu de 21, o que se
communicou ao Senado por oftlcio n. 126 da
mesma. da.ta.

Saneei (lo

Lei n. 519, de 27 de setembro de 1910
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1910

1910

S8 Auctoriza o governo a concorrer com Do sr. Nelson .1(" Senna e outa.O!õl
100:0008000 para a acquisição do novo - .
couraçado Riachuelo,

AIJresentndo em 11 de julho.

Em IJrhneirn dlsculilsào, C'll 20. fvi ella
encerrada e adiada a votação POl' falta de
numero ..

Em 21 foi approvado e remettido :'l commissão
de orçamento o contas quo o apresentou para
Eegunda discussão em 22, indo a imprimir-se.

EUl segundn discussão, em 25, foi elIa
encerrada e adiada a votação 1,01' f~lta de
numero.

Em 10 de agosto foi approvado c rcmeltido á
mesma commissão de orçamento e contas que
o apresentou para a terceira discussão em 11.

Eln terc",h'a (Jlscllli!sào, em 12, foi ap-
provado o remettido á com missão de redacção
das leis, que, obtendo urgencia, o apresentou
para a redacção final na mesma data.

Dispensadas as formalidades regimentaes, a re-
querimento do sr. Eduardo Amaral, entrou
om discussão a redacção final, sendo approvll,-
da. Foi o projecto remettido ao Senado como
proposição sob n. 55, por offlcio n. 98 de 13,
sendo pelo mesmo remettido á sancção sob
n. 251, em 26 de agosto, conforme a oommu-
nicação feita em omcio n. 8 desta dbta.

Snocclonndo

Lei n. 514, de 26 de agosto de 1910.

. r
89 Auctoriza o governo a conceder licen- Da COllllnll!l!ilãode Itcllresentações,

ça ao coronel Felicissimo Jose' Caval- UC(IUerll11elltos e I-.'(.Iç«)e".
cante de Albuquerque, escrivão de
orphams de Rio Novo e ao professor
de Vargem Grande, municipio de Juiz Apresentado em 15 de julho.
de Fóra, Alfredo Maximiano de Oli-
veira.

IEm prÍlneira dl!!lcU8l!i1ào,em 20, foi elIa
encerrada sendo adiada a votação por falta
de numero.

1910 89 Auctoriza o governo a conceder licença Em 21 foi approvado c remettido á. .mesma
ao coronel Felicissimo Jose' Cavalcan- commissão de Representações, RequerImentos
ti de Albuqueraue, escrivãO do or- e Petições que o. aprese!1tou, p.ara segunda
phams de Rio Novo e ao professor de discussão em 23, lOdo a ImprImIr-se.
Var"em Grande municipio de Juiz de
For;f. Alfredo Maximiano de Oli'l'cira.

EIll segull(la dl!!>ctl!UilU:0'em 26, f~i ella
adiada para a sessão segulllto a requerlO1Cn-
to do sr. Ignacio ~lurta.

EIIl d I•••.''''''"'' o, em 27, foi afferecida a sc-
guinte emenda;

Accrescente-se: ao artigo 1,o in-fine;

Ao cidadão AU<7usto Cesar Moreira, coUector
estadoal do 'municipio do Pará, por tempo
de um anno, em prorogação para tratar de
ncgocios.

Sala das sessões, em 27 de julho de l!HO.- Hei-
tor de Sousa.- Campos do Amaral.-Igna-
cio Murta.

Nesta data foi encerrada a discussão, sendo adia-
da a votação por falta de numero.

Em 10 de agosto foi approvado conjllnctamen-
te com a emenda sendo remettido á. mesma
commissão de Representações, Requerimentos
e Petições que o apresentou redigido para a
terceira em 13, indo a imprimir-se,

Em terceira di-seuSl!lã,o,em li, foi ap.
provado c remettido á commissãO de Reda-
cção das Leis, que o apresentou para a re<!a-
cção final em 18 .

Eln .Ii!!lc ••s"ão a redacção final em 19, foi
eUa approvada, sendo o projecto rcmettido
ao Senado como proposiçãO, sob n. 5\:1, por
offlcio n. 100, de 20 de agosto.

DGyolylda pelo Senado em 1. o de setembro
por omeio n, 16. com as seguintes <'men-
das:
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Em 10 de agosto, foi com a emenda approvado
e remettido á mesma commlssilo de Orçar
mento e Contas, que o apresentou redigido
para a terceira discussão em li,

Encerrada a disculs!!o, foi adiada a votação por
falta de numero.

Eln I)rhnelra discussão, em 20, foi ella.
encerrada, sendo adiada a votação por faiu
de numero.

Em 21 foi approvado e remettido á commisslio
de Orçamento e Contas, que o apre~ent0!1
para segunda discussão em 22, indo a lmpn-
mir-se.

ala das sessões, em 25 de julho de 1910.-Hei-
tor de Souza.-Nelson de Senna.

8an'cclolla(10

A<::crescente-se onde convier:

Artigo... Fica o governo auetorisado a mall-
dar imprimir composições musieaes do maes-
tro Francisco Valle, entrando para isso, e
accordo com a familia do saudoso mineiro.

Lei n. 529, de 20 de setembro de 1910

EIIl Begnnda discussão, em 25, foi olfe-
recida a seguinte emenda:

Transumpto

8!1 Auetoriza o "overno a conceder licença Em 13 foi approvada, sendo o projet:t'o remet-
ao l:QronelFelíc.issimo Jose' Oavalcan- tido 4 ra.ncçlLo.anb 1104.1, per officlo .p.... 3G3,
ti dll Albuquerque, tlllcrrvão de oro de tA de !letemb~ o cp:u3 1Ié emnmnmcou ac)
phams de Rio Novo e ao professor de Senado Jlor OftlCIOn. 116 da mesma data.
Vargem Grande; municipio de Juiz de
Fóra, Alfredo II1aximiano de Oliveira.

90 Auctoriza o governo a auxiliar com Do sr. IIcUor de Souza e outros.
15:000$000 a conclusl!.o da opera lyri-
ca « Tiradentes» do maestro Manoel
Joaquim de Macedo. AI)rescntado em 1(3 de julho.

o..
coa
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1910

3.•

EIIl discussão, em 5, as emendas apresen-
tadas, foram elIas approvadas e remettidas
com a proposição á commiss1io de Redacção
das Leis, que a apresentou redigida em 10
indo a imprimir-se a redacçllo o!!erecida. '

Accrescente-se onde convier:

ArtIgo. Na concessão de licença.s, remUnera-
das ou não, o governo observará o disposto
na lei n. 307, de 13 de agosto de 11101.

De um anno, sendo !res mezes com metade dos
yencim~ntns e. o resto sem vencimento algum,
ao ~lcrIpturarIO da R.e~ebedoria de Minas, na
CapItal Federal, Fehcrano Penna ISobrinho,
para tratamento de sau'de,

Paço do Senado do Estado de Minas Gerues
em Be~lo.Horizonte, 1. o de setembro de 1910:
- ChrISpIm Jacques Bias Fortes.- José Pe-
dro Drummond,- Gomes Freire de Andrade.

2,"

4."

, De dol.s annes, ao contAdor partidor da coma.r
ca de Além Parahyba, Eugenio Xavier, para
tratar de negocios (óra do Estado.

.'.<.

Em discussão, em 12, foi ella encerrada
sendo adiada a votação por falta de numero:

-12 -

89 Auc toriza o governo a concedar licença 1,"
IrO coronel Fe)icissilno Jose" Oavab:'a1t-
ti de Albuquerque, escrl"'Vltode 01'-'
phams de Rio Novo e.a? .professo.r de Ao art. 1.0 Supprima.se a parte que trata da
Vargem Grande, mUDlcIpIO de Jmz de proJ'ogação de licença concedida ao colIector
Fora, Alfredo Maximiano de Oliveira, estadoal do Pará, Augusto Cesar Moreira.

1910
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"'1)resentu(lo em 19 de julho.

AI)reselltndo em 20 de julho.

Pende de parccer para segunda discussão

Andamento e observaçõe.

Accrescentese ondo convier:

~:U1 10 de agosto foi apprúvado e ll'O:I'ttido :"
cOll1l1lissão de Ioslrllcç1io Publica, quI' o apre-
Ecntou para segunda di:wussão a 12, indo a
imprimir.se.

Eln dlseu!iisão em 24, foi approvada a rc-
dacção apresentada, sendo o projccto remct-
tido ao Senado como proposição, sob n. 62,
lJor ol/lcio 102 do dia :t5. Devol \'it'o \Jelo Se-
nado por ofllcio n. 19, de ti de setembro com a
segui.nte emenda:

o mais~como está redigido.

Nesta data foi encorrada a discussão e adiada
a votação por falta de numero.

No art. 3.°, ondo está: «e exi):irá. destes a
apresentação de um succinto e SIngelo rela-
torio á Dlrectoria do Agricultura cio Estado,
etc.», diga.se: e logo que cada all1mno pre-
miado retorne do extrangeiro, fará. por es-
cripto á Dircctoria do AgrIcultura do l£stado
uma breve o singela exposiçITo do que de
mais pratico e applicavel ao nosso meio te-
nha Visto e aprendido, quanto aos processos
e conhecimentos da agricultura e industria
pastoril em geral».

Em terceira dlscouss;lo, em 20, foi ap-
provado e remettido á commissão de Reda-
cção das Leis, que o apresentou com a reda.
ct;ãO flnal em 23, indo a imprimir-se.

Sala das sessões, 15 de agosto de 1910.- Ju\'c-
nal Penna.- Edgardo da Cl1nha.- Castello
Branco.- Pcdro Laborne.

Em 17 foi com a emenda approvado o remet-
tido á. mesma commissão de Instrucção Pu-
blica que o apresentou redigido em 18.

Ao projecto n. £.2.

Eu. segnlul;, cllsclI,""são,em 16, foi of-
recida a Eegumte eownda :

Transumpto

92 Aucloriza o govefllo a auxiliar o Idl1-
llino da Escola Agricola de LU\'l'as
que mais se distingnir ccm um pre-
mio de viagem aos Estados Unidos da
America do l Torte.
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Em terceh'a dl.ClIssâo, em 12 foi ap-
provado e remettido á commissão de !ledac-
çilo das Leis que o apresentou com a redac-
çM flnal em 13.

Pende de deliberação do Senado

Em 17 foi approvada, sendo o projecto remet-
tido ao Senado como proposiçilo, sob n. 58,
por offlcio n. 99, de 18 de agosto.

Eu. dl""cUSSlào,em 16, a redacção flnal foi
ella encerrada, sendo adiada a votaçilo por
falta de numero.

Transumpto

Em larlmelrn (11SC 11!!l!;lão, em 23, foi, a
requcrimento dos srs. Nelson de Senna, dis-
pensada a leitura, sendo cncerrada a discus-
silo e adiada a votação por falta de numero.

En. In'hlleirll CIlSCIISSào,em 22, foi ella
l'ncerrada, sendo adiada a votação por falta
de numero

Em 10 de agosto foi approval1o e rcmettido a
commissilo respcctiva.

90 Auetoriza o governo a auxiliar com
15:000~000 a conclusão da opera lyri-
c<\ « Tiradentes» do m3.estro lIlanoel
,10aquim de ~Iacfdo.

92 Auctoriza o governo a auxiliar o alu- Do sr. Nelson de Senna e outros.
mno das Escola Agricola de Lavras
q~e mais. se distinguir com um pre-
mIO de vIagem aos Estados Unidos da
America do Norte.

91 Cre'\ diversos municipios com catego- Do i!lr.~ellna Flgllelre(lo e outros.
ria de villa e contém outras dispo si- ~
ções.

o•..
'"8
;:l
Z

1910

o
<:l
C-.:

1910

1910



--------------~.------------

-17-

92 Auctoriza o governo a auxiliar o alu- Artigo. Fica desi","1lada a selTunda domin"a do
mn~ da E~c~a A.gricola de Lavra~ que n:c.z ~e março do anno proxtmo futuro," para
II:!als se distingUir com. um premio de a rehzação das eleições de senadores e depu-
viagem aos Estados Umdes da Ame- tados ao Con"resso Mineiro á sexta le<7isla-
rica do Norte. tura." "

Andamento e observações

N.3

S. S .• 18 de a~osto de 1910.- Juvenal Pen,,:l.
_ Edgardo aa Cunha.- Galdlno Rios.

Ao mesmo artigo (' numero, onde se diz: 10
tollt'ladas - di"a-se seis; o mais como está
no projl:'cto. "

N.2

N. 1

Ao art. 2.", n. 1, depois da palaTra maçãs, ac-
crescente-se - mangas, laranjas.

Tran.~,umpto

m Institue no EstadD o ensino agricúJa am- Em 10 de. agosto foi approvado e remettido á
hulanto e crea. diversOS premlo3 de commissAo de a"cicultura e industria que ()
animação de pOlllmÍcultura. contendo aprc.senwu para."'se<7unda em 11.
mais disposições a respeito. ••

Elll lO.e;:llDtlu (llIlClliõ>siio, em 18, foram
ollerecidas as seguin1l's emendas:
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Andamento e observações

Apresentada em 10 a emenda apresentada, foi
ella approvada, sendo o projecto remettido á.
commissão de redacção das leis, que destacou
a emenda, a requerimento do sr. Senna Fi-
gueiredo, para constituir projecto em sepa-
rado, tomando esse o n. l~J.

Dlsl)enl!lodo!;Jlua f'orlDullda(les regl-
nlentoes. a requerimento do (sr. Julio da
Motta. em 121 entrou em discussão e foi 8p-
provada á reaacção final offerecida, sendo o
projecto remettido á sancção sob n. 42, por
offieio n. 361, do 14 de setembro. o que se
communicou ao Senado por officio 116 da
mesma data.

Sala das sessões, 3 de s'.ltembro de 1910. - An-
tonio C&rlos. - P. Matta Machado. - Nunes
Coelho.

- 16
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A emenda do Senado foi destacada para for-
mar lei em separado, sendo esta remettida á
sancção sob n. 43, por officio n. 365, tambem
em 14 do sotembro, do quo se deu conheei-
to ao Senado paio mesmo offieio n. 116, de
14 de setembro.

Soncelolludos

Leis ns. 527 e 530. de 17 e 22 de setembro
de 1910

93 Institue no Estado o ensino agricola Do sr. lS'enuo' Figueiredo.
ambulante e crea dtversos premios de -
animação de pommicultura, contendo
mais disposiçlles a rel!peito. AI)resentodo em 21 de julho.

EUl I)rimelra dll;lClI!!ISã.O, om 23 foi alia
encerrada, sendo adiada a votação por falta
do numero.

• C.-3

Artigo. Fica ereado o premio de animação da.
quantia de quatro contos de réis, destinado
a auxiliar a cada uma das culturas nov:;.s
ainda nãO adoptadas no Estado e que neJle se
acclimatem facilmente.

Paragr8pho uuieo. O governo em instrucções
que expedir para a execução desta lei, de-
terminar~, o modo de tornar effeetlvo opa.
gamento dos premios de que trata o artigo
anterior. tendo em vista o maior desenvo!,i-
ml'nto da plantação.

N.4

Ar\.igo. Si o governo entender conveniL'l1t~ rc-
derá fundar um - «Horto do pomologia~-,
ou fazer acquisiçãO de algum campo pratico
de pomologia ou de Qualquer cultura nOTa, o
qual sirva de modelo para aquelles que se
d.'dicarem a esse ramo de lavoura ou a cul-
turas nOI'as e não experimentadas no Estado.

I
sala das fellÕes da Camara dos Deputados ee

M-nas Geraes, 18 de agosto de Ul10.- Se!J!::a
Figueir"do .



93 Institue no Estado o .ensino agricola am- Em dl8CU8!!o1ão as emendas conjundamente
~u~ante e crea dryersos premios de com? proJecto, foram todosl appro\'udos •. re-
alll~aç.ão d~ pommlcult,!ra, contendo methdos a mesma commissão de Agricultura
maIs dispOsições a respeito. e Industria que as apresentou para terceira

em 22.

\13Institue no Estado o ensino agrico!a am- -2. o Um de dez contos de réis. aquem coll~er
bulante e crea diversos premlOs de algodão co~ caroço e!ll 9uanbdade .superlOr

. animação de pommicult~ra, contendo a cento e ClDcoenta mIl k ilogrammas .
mais disposições a respeito.

1910
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EIII tere('U'R disells"ào, em 25, foram
ollerecidas as seguintes emendas:

N. 1

Ao art. 2.0 n. I, depois da plllavra-«abacaxis.
-accrescente-se ;-"pecegos - cacáo ••

N.2

Ao mesmo artigo e numero depois da pa!avrll-
«toneladas.-accrescente-se :-por anro.

N.3

Ao art. 3.0 diga-se :-«não adoptadas.-em vez
do erro de .impressão-«.adoptadasl>-, e accres-
cente-se-m fine, depOIS da palavra-«facil-
mente.-o seguinte :-«ou á quem tenha em
vasta cultura conseguido melhorar pela selec-
ção ou aperfeiçoar os fructos mais proprios
para exportação ••

N. -1

Sub8titua-~e o art. 3.0 no principio até a pala-
vra- .quantia.-exclusivê pelo seguinte : •

Art. 3. o Ficam creados os seguintes premios
de animação:

o
ê-<

1910
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_3.0 Um de cinco contos de réis a quem co
Iher o mesmo genero de que trata o n. 2 eI!l
quantidade superior a setenta e cinco mil 10-
logrammas :

-4. o Dois de dois contos e quinhentos mil réis
cada um. a quem colher o mesmo genero de
que trata o n. 2 em quantidade superior a
t!inta e sete mil e quinhentos kilogrammall.

Deve ser mantida a disposição do paragr!l.pllO
1 unico.

Sala das sesa1ies da Camara dos Deputados, 25
de agosto de 1910,-Senna Figueire:lo. •

Eln tUlilcu8são o projccto e as emendas, foi
ella encerrada, sondo adiada a votação por
falta de numero.

Em 26, foram elles approvados e remettidos á
commissllo de Redacção dai Leill que os apre-
sentou com a redacção final em 30, indo a
imprimir-lIe.

ElO dlscu~são, em 31, a redacçào aprelcn-
tada, foi eHa encerrada, sendo adiada a vota-
çlio por falta de numero.

Em 1 de setembro foi approvada a redacção fi-
nal, sendo remettido o projecto ao Senado,
como proposição, sob (n. 70, por ofdcl0 n.
107 de 2 de setembro.

Pende de deliberação do Senado

1.' De 4:000$000etc., etc., ate' o fim do artigo
inclusivll a ultima parte da emenda n. 3-~
a correcção de que trata a 1.' parte da mes-
ma emenda.

N. 5

Accrescente-se ao art. 3.0 Q soguinte :

1910 ~. Auctúriza o go'\'erno a dividir OElltado Do sr. Xelson de "''''1111'' e outroM.
em quatro regiões para dentro dellas .
crear escolas normaes e contém mais
dieposiçi)CSa rcspeit{). Altre8entotlo e~ 25 de julho.

Em prunelrll dlseu ••""ào, em 3 de agos-
to, foi ella encerrada, sendo adiada a votação
por falta de numpro. .~
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1910 941Anct riza o governo a dividir o Estado
em quatro regiões para dentro dellas
crear escolas normaell e contém mais
disposiçO(' a respeito.

Em 10. foi approvado e remettido á commis-
sJ.o de Instrucção Publica que o apresentou
.para segunda na me.ma data, sendo dispen-
sadas as formalidades regimental'3, a requeri.
mento do sr. Senna Figuciredo, afim de en.
trar na ordem do dia.

EII' !'ll'.,.-uodndiscussão, em 12,foi ap'
provado e remettido á m('sma commissào de
lnstrucçllO Publica que o apresenton para ter.
ceira discussãO em 14 de setembro, sendo
nesta data dispensadas a. formalidades regi.
mentaes, a requerimento do sr. Nelson de
Senna, afim de figurar na ordem do dia se.
guinte.

1!J1O

I
% Manda denominar-se "Conceição da pe-IEIO scgunda discu8sào, ('m 17, foi ap-
. dra- o di.tricto de Pedra Branca do provado e remettido á commissão de Camara.

municipio de Santa Rita do Sapucah~'. Municipaes •
I
,Em 19, foi apresentado para a terceira discu~-

s:1o, sendo nesta da ta dispensadas as formali-
dades, regimentaes a reC]uerimento do sr. Ga-
ribaldi de l\lello, afim de figurar na ordfm
do dia.

lEu. tCI, ••t'ira dh<cn"",üo, em 20, foi ap-
provado e remettido á commisslIo de Reda,c-
ção da.s Leis que o apr('sentou com a redacçao
final em 23, indo a in'primir-se.

1910

En. tcrceira diSClIl!lsi'io,em 15, foi ap'
provado e remettidO:t commissão ide Reda-
cção das Leis, que, obtendo urgencia, o apre.
sentou redigido na mesma data.

Dispen?adas as formalidades regimentaes, are.
q~erlmenlo do sr. Galdino Rios, entrou em
discussão, sendo eJla encerrada e adiada a
votação por falta de numer0.

Em. 15, sessão noctllrna, foi approvado e remeto
tido ao Senado, como proposição, sob n 78,
por ofllcio n. 119, de 15 de setembro. a •

Pende de deliberaçlo do Senado

93 Manda denominar-se "Conceição da Pe- Do sr. Ednardo do AUlaral, e outros.
dra_ o districto de Pedra Branca do
municipio de Santa Rita do Sapucahy.

Allrcscntado em 27 de julho.

Eln IJI'llneJra di!!lc'(l8SiiQ,em 29, foi eJla
encerrada sendo adiada a votação por falta
de .numero.

Em 10 de agosto foi approvado e remettido á
com missão de eamaras Municipaes que o
apresentou para segunda em 13.

l~m fll~cu"são, em-.21, foi ap~rovado e re.
mettido ao Senado, como proposiçãO, sob n.
63, por oflleio n. 102 de 2'i, swdo por este
devolvido por ofllcio n. 29 de 14 r.e setemhro
li noite, com a ~eguinte emenda:

IAccrescentc-sf' onde convi!' r :

Artiao... O districto de Santa Cruz de Aguas
Cl;;'ras, no municipio do Bomfl~l, p~ssa a se
denominar Santa Cruz de D. SIlverlo.

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes,
Bello Horizonte, 14 de setemb~o de 191?-
Gomes Freire d", Andrade.-Camlllo de Brito.
-Leopoldo Corrêa.

Apresentada em 15, foi a imprimir-se;

I~ul dhlcussão, a emenda em 16, foi ella en-
cerrada, sendo adiada a votação por falta de
numero.

Em 17 foi a emenda approvada e remetlida á
com~issão de Redacção das Lei. que a apre.
sentou com a rcdacç.ão final em 18.

Dispensadas as formalidades regimentaes, are.
querimento do sr Julio da Motta, entrou em
discussão a redacção apresentada, sendo êlla
approvada.
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I
95 Manda deu.oJll~nar.se«Concl'ição da P e.1Foi o projecto remeti' do .. ã b -

dra- o dlstrlcto da Pedra Branca doi fft . _, I / sancç o, ao n. 4.,
IlInnicipio de Santa Rita do Sapucahy. ~~rcgm~~nfc'o:~ôodSeen;~de setemffibr~, o (l~e6

I d d o por o CIO n. 1.
I a mesma ata.

........a ••c.elonado

Lei n. 543,.de 2, de setembro de 1!.llO

I
~'()Consld.era de utilidlide publica «A Aca.1Do tlr. S 'demIa de Lettras de Juiz de Fora,. e' ellJlB FigueIredo.

auctoriza o governo a mandar impri-I
mir gratuitamente os annaes da cita.. I
da academia. iA1))'esentl do t'm 3') de julho.

!
IEru I)~huelra tlhilCU8!!1ão, em 12 de agos-
I to, fOI fi.ilprovad.oe remettido á commissllo de

Instruc~o PublIca que o apresentou para sc~
gunda discussão em 16.

I

I
EllI segundu discussão em 18 foram

otrerecidas as seguintes emendas: '

Accrescente-se onde convier:
I

~. 1

Artig!,. Fica !ambem o go.erno auctorizado a
abrIr o credIto nce.essario para a impre~sãoI ?O «L!vro do Bi-centenario de Ouro Pro"to»,
mcluslvé a despesa com a gra,ura das illus-
trações que acomp:mltarem a referida obra.

ISal~ das sessõ!!!, 18 de a~osto de 1910. - João
, 'elloso.- N~lson de Senna.- Senna Fignei-

redo.-Amerlco Lopes.-Ignacio Murta.

~. 2

Accrescente-se onde convier:

191(1 96 Considera de utilidade publica .A Aca- Artigo. Fica auctorizado o governo a abrir o
demla de Lettras de Juiz de Fora,. c credito necessario para a institui ••àO ele dois
auctoriza o governo a mandar impri- premios annuaes de um conto de reis cada
mir gratuitamente os annaes da cita. um e que serão conferidos rl'specii "'Im ente
da academi:.. ao auctor da melh"r obra, uma em prosa e

outra em verso, publicada e escripta em Mi-
nas, cabendo o julgamento e concessão do
premio a uma commissão escolhida pela
Academia Mineira de Letras •

Sala das sessües, 18 de agosto de 191O.-Valdo-
miro Magalhães.- Senna Figneiredo.-Jayme
Gomes.- S. Stylita. - Heitor de Souza. -
Castello Branco:-Ignacio Murta.

ElO dlsctlSlSiio as emendas, cODjunctamen1e
com o projec10, foram ellas approvadas e com
elle remettidas á commissll.O de instrucção
publica que os apresentou para terceira dis-
cussão em 19, sendo dispensadas as formali-
dades regimentaes, a requerimento do sr.
Nelson de Senna, aUm de entrar na ordem do
dia.

Em tel'celrn discussão, em 20, foi offe-
recida a seguinte emenda:

Accrescente-se onde convier:

« Fica egualmente o governo auctorizado a fa-
zer imprimir na Imprensa Offtcial do Estado,
a «Revista Medica de Minas,., editada em
Juiz de Fóra, entrando para esse fim em ac-
cordo com a sua direcção, quanto a tiragem
mensal e o numero de exemplares que de.
vem ser entregues ao governo, impondo-se
tambem á .Revista» a obrigação de publicar,
sem onus para o Estado, os regulamentos sa-
nitarios da Repartição de Hygiene Esta-
doaI.

Sala das sessOes, 20 de agosto de 1910.- Senna
Figueiredo.- Nelson de Senna.- Jollo Vello-
50.- Abeilard Pel'eira.- Aristoteles Dutra.
_ Tavares de Mello.- Jollo Antonio.- João
Lisboa.- Frederico Schumman.

Em diSCUssão o projecto e li emenda, fo-
ram elles approvados e remettidos á commis-
são de Redacçll.o das Leis que os apresentou
com a competente redacçM final em 25, indo
esta a imprimir-se'



Rejeitado pelo Senado em 31 de agosto

Rejeitado pelo Senado em 31, conforme a com-
municaçl10 feita por oftleio n. 15 da mesma.
data.

Andamento e observaçllesTransumpto

N.2

Artigo. Os escrivlles de pa? ser1l:o nomeados
em concurso pelo Presidente do Estado.

Accrcscente-se onde convier:

i'~. 1

EUl I)••••uelra (Illlcussiio em~, foi are.
querimento do M:. José Alves d~spen~ada a
leitura, sendo approvado e rem~ttldo 1\ com-
missão de Viação e Obras PublIcai.

EI" ln'h ••c1rn dlscu!!lSU~, em 11, foi a~,
provado e remettido á cc;>mmlssllode Consti-
tuição, Legislaç1lo e Justiça que o apresentou
para segunda a 13.

- 25

EUl scgilo(lll discussão em 17, foram of.
ferecil!as as seguintes emendas:

Pende de parecer para segunda discusllto

iJ • "elt or (Ie Soul!!n c outros,99 Declara que, para o julgamcnto das o SI .
causas !Obre divisões c demarcação
de terras p:lrticulares, e' nece6sarla
a prova do :pagamento do i~post~ 3 d t
terxitorial e contém outras dISPOSI-Aln'csClltlallo ('m e agos o.
ções.

98 Auctoriza o governo a eontraclar com oD~ coulIul;são t1c "lnçuo e Ohra6
dr Carlos Telles ou alguma e~presa I nhllt!as.
qu~ este organi?ar a conBtrl,lcç1l.0de
uma estrada de ferro que va a :A.bba. - 3 d t
dia do Porto Real, passando por di. AIJrcsentado em ' e -agos o.
versas cidades do iul do Estado.

o..
'"8~z

1910

1910

g
c-<
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outro.

Andamento e observaç'-'('s

- 24-

Transumpto

EUl discUISS;IO, em 31, a redac~llo final, foi
ella approvada sendo o projecto remettido ao
Senado, como proposição, sob 11. Gil, por ot~
tlcio D. 106, de 1.U de setembro.

EUl tcrc('lI'a discussão em 26 foi appro-
vado e rcmettido á mesma commissllo de Re-
dacçllo de Leis, que o apresentou com are.
daeçll:o final em 30, indo a imprimir-se.

Pelo Senado foi remettido :'t sancção sob D.
259, em 15 de setembro, conforme communi.
caçllo feita em oftlcio n. 30 da mesma data.

EOl sco;'uildn Cli!ilcllswão em 19, foi ap-
provado e remettiJo á mesma eommissilo de
Instrucçlo Publica que o apresentou para a
terceira em 24, indo a imprimir-se.

9, Aucloriza o governo a entrar ,em accor- Do !!OI'. Sc ••••n FIO;'lIch'ct1o e
do com o governo da UDl1l:0sobre
applicação das subvenções e auxilios
que forem decretadoll pelo Congresso API'cScotnt1o em 1.0 de aO'osto
Nacional, em virtude da approvaçllo o
do projecto de reforma do ensino em
elahoraçllo. EUI lll'hnch'n disCIIl;;lSiio, em 12, foi ap.

provado e remettido á commissllo de Instru-
cçlio Publica que o apresentou para a ter-
ceira em 17. indo a imprimir.se.

96 Considera de utilidade publica ,<.\ Aca. Eau dis4!lIssJ:o em 2ô, foi approvada are.
d'!mia de Lettras de Juil de Fora~ e daeção tlnal apreEentada sendo remettido o
auctoriza o governo a mandar impri- projecto ao Senado, como proJlosição, soh n.
mir gratuitamente os annaes da CIta. 65, por oftleio n. 103, de 2'í.
da academia.

o..
Cl>

8
i

occ-<

1910

1910

l'ja 11('(' iOI!lado
Accrescente.se onde convier:

Lei n. 525, de 1, de setembro de 1910
Artigo. Para o provimento destes cargos te-

rão preferencia indistinctamente os gra~ua.
dos em direito, os advogados e os que tIve.
rem o curso de notariado.

S. C.-1



---------------------.~----------------------

99 Declara que, para o julgamento das X. 3
causas sobre divisão e demarcação de
terras particulares, e' neeessaria a
prova do pagamento do imposto ter- Accrescente.se :
ritorial e contém outras disposições.

~. 5

Andamento e observações

- 27

Tranlumpto

Sala das commissões, 1~ de agosto de 1910.-
Valdomiro ~lagalhãe8, Castello Branco, Igna-
cio Murta, Pericles de Mendonça, Aristoteles
Dutra, João Lisboa. i

Accrescente-se onde convier :

Artigo. Do acto da junta apuradora de elei-
ções de juizes de paz poderá recorrer para a
Camara criminal da Relaçl10 qualquer eleitor
do districto ou cidadão que tenha obtido vo-
tos na eleição apurada, revogados os artigos
185 do dec. 1.637 de 8 de outubro de 1903 e
~ 2_° do art 44, da lei n. 375.

N. 7

Em di!;!cu!!l~i.o(continuação) em 18, foi olre-
recida mais a seguinte emenda :

Artigo.... O agrimensor ou pratico, quando
se obrigar pelas despesal e custas do proces-
so de divisão e demarcação, poderá reclamar
contra os erros de contas.

Sala das sessõeli 17 de agosto de 1910.-Valdo-
miro de Maga hães.-Martinl da Sil'fa.-Se.n.
na Figueiredo.-Aristoteles Dutra.-João LiSo
bôa.-Ignaeio Murta.

Eu. discu88:io, foi ella -adiada, a requeri-
mento do sr. Valdomiro de Magalhães, para
a sessão seguinte.

N.6

S. R.

99 Declara que, para o julgamento das
causas sobre divisão e demarcação de
terras particalares, e' necessaria a . '.
prova ao pagamento do i~post<? ter- Accrescente-se onde convier.
ritorial e COl1témoutras diSpOSições,

Artigo., •• O agrimensor ou p~atico, .q!1e no
prazo de um anno, nIToconclUIr a .dlvlsãO e
demarcação, salvo o caso de lfolestI~ ~rova-
da por attestação medica, sera lubstltuido, a
requerimento de qualque.r i~tereasado, c.o~o
se procede para a substituição dos arbitra-
dores.

occ-<

1\110

'-

Andamento e observações

N.4

Artigo. Esta lei l'ntrará em vigor desde a dabo
de sua publlcaçro.

Accrescen te-se :

Sala das sessões da Camara. li de agosto de
1910.- CasteUo Branco. -

Paragrapho unico. A substituição de que tra-
ta a lettra b) do referido art, 153, verificar-
se-á quando não puder s<1rjul~ado algum fei-
to por impedimento e suspelçOes;- havendo
fafta de numero para funccionar o Tribunal
em qualquer das Camaras.

Os feitos que deveriam, então, competir como
relator ao desembargador ausente, serão dis-
tribuidos pelos membros da respecth'a Ca.
mara, e quando revisor passarão aos immedia-
tos das turmas.

I. Não se procederá á llubstituição por ausen-
cia decorrente de licença ou não, ou de de-
mora de provimento e posse do cargo vago.

Artigo. Ficam revogados o paragraplto unico
e os seus numeros 1 e 2 do art. 153 da lei
n. 3i5, .le 19 de setembro de 1903, sendo 03
seus dispositivos, desde a data da presente
lei, subst'tuidos pelos seguintes:

lI. Nos casos do n. I, aos juizes da respectiva
Camara pertencerá rateadamente a gratifi-
eaç1l.odos vencimentos do ausente, a qual
será, mensalmente, abonada em folha, revo-
gadas as disposições em centrario.

Sala das sessões, li de agosto de 1910.- Edu-
ardo Amaral.

- 26

Transumpto
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1910



99 Declara que, pa!a. o julgamento das Nesta data loi approvado conjunctamente com
causas sobre dIVIsão e demarcação de as emendas e remettido á mesma commillsão
terras partic Jares, e' necessaria a de Constituição, Legislação e Justiça que o
prova do pagamento do imposto ter- a~resenton em 22 para terceira, indo a impri-
ritorial e contém outras dispoSr~ilcs. mlr.se.

99 Declara que, para o julgamento das . 4
causas sobre divisão e demareação de
terras particu1arell, e' necessarla a
prova do pa"amento do imposto tcr- Accrcscente-Ic onde convier:
ritorial e contém ontras disposiçlJell.

•

1910

o....,
8
::s
Z

Traneumpto

- 28-

Andamento e ~bservaçõe.

Em terc4'ira dl8CIIssão em 25 foi ella
adiada para a sessão:seguinte, a req~erimento
do sr. Juvenal Penna.

Em discuslão (continuação) em 26 foram ainda
otl"erecidas as seguintes emenda~:

N. 1

Supprima-se o art. i.o•

o mais como está.
1

Sala das sessões, 25 de agosto de 1910.- Juve-
nlll Penna.

N.2

Supprima-se o art, 2.0•

o mais como está;

Sala das sessões, 26 de agosto de 1910.- Juve-
nal Penna.

N. 3

Supprima-se o art. 11.°.

o mais como no projecto.

Sala das sessões, 26 de agosto de 1910.- Juve.
nal Penna.

1910

o..
<l)s
i

Transumpto

- 29-

Andamento e observações

Artigo. 03 escrivães e demais auxiliares do
juizo não poderllO demorM o andamento dos
proceisos em que forem interessados menor"s,
interdiclOs a fazenda federal, estadoal e mu-
nicipal e a' justiça publica, por falta do paga-
mento das custas e salarios que lhes forem
devidos.

Sala das sessões. 213 de ago~to de HllO.- Juve-
nal Penna.

N.5

Ao art. 8.', accrescenta-se: e os que estiverem
exercendo o cargo ao tempo do concurso, os
quaes são dispensados de quaesquer ,e'1ame~,
na fórma do paragrapho unico do art. 10a,
da lei n. 3i5, de 1903.

S. S., 26 de agosto de 1910.-.João Lisboa.-
João Velloso.- Frederico Schumann. - S,.
Stylita.- Galdino Rios.- Aristoteles Dutra.
-'Raul de Faria.- Jayme Gomes.- F. PàO-
lielo.- Senna Figueir~do.

N. 6

Ao art. 3.0, depois da palavra c medica -, ac-
crescente-se - de impedimento ou obstaculo
judicial.

N. i

Ao mesmo art. 3.0, substituam.se as palavras ,:
«lerá substituido- e seguintes por-«podera
ser substituido, se assim requerer qualquer
interessado. observando-se as diEposições do
dec. n. 2.012, de 21 de abril de l\iOi, tit. l,
capitulo m, secção 1.•.•
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Andamento e observações
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- 31-

Andamento e observações

N. 1

1910 99 Declara que, para o julgamento das N. 8
causas sobre divisão e demarcação de
terras particulares, e' necessarla a
r.rov~ do pagamt'nto do iIll:postc?ter- Ao ~rt. lO, accrescentc-se-observando-se vara
rltorIaI I' contém outras diSposições. a IDterposiçllo uo recurso o art. 186 do dec.

n, 1.637, de 8 de outubro de 1903 e no jul-
gamento os arts. 241 e 247 a 256, do de". n.
1,636, de 7 de outubro de 1903 e art, 2,. da
lei n. ~92, de 9 de setembro de 1909.

Sala das sessões, 2;:;de agosto de 1910.- Edu-
ardo do Amara1.-,Valdomiro Magalhães,-
Pericles de Mendonça.-Heitor de Souza.-
José Alves.

N.9

Ao art. !I,O 11. l.-Accrescente-se depois das
palavras «das Camaras,,: • quando se tratar
de decisões sobre embal'gos ou qualquer ma.
teria dependente de todos os membros de
cada uma das duas Camaras do mesmo Tri.
bunal."

S. R.

Sala das se8Sões, 26 de agosto de 191O.-lIeitor
de Sousa -Pericles de Mendonça.-Valdomi-
ro Magal~lães.- Eduardo do AmaraL-Jose'
Alves,

Nesta data foi approvado conjunctamente com
as emendas, excC'ptuando-se as de ns, 4 e 5
que Coram retiradas pelos seus autores, sendo
o projecto remettido á commissilo de Redac.
ção das Leis.

Fizeram declaração dtOvoto contra a emenda
n. 2, os srs. Heitor de Souza e Cas1elIoBran.
co e con1ra a de n, 4, o sr. Senna Fignei.
redo.

Em 30, foi apresentaua a competente redacção
final, sendo, a requerimento do sr. Valdomi.
ro Magalhães, dispensadas as formalidades
regimentaes afim de ,'ntrar em discus~ão.

Em discU!of",ão a redacçllo apreEentada foi
ella approvada sendo remettido o projecto ao
Senado, como 'proposição, sob n. 68, por ofll.
cio n. 105, de 31 de agosto.

Declara ue para o julgamento da' Pelo Senado foi devolvido por. oftlclo n, 28 de
99 causas ~ll;re divisão e demarcaç~o <.1,' 13 de setembro com as segulDtes emendas:

terras particulares, e' ':l,'cessarla a
prová do pagamen10 do lIll:postc?ter-
ritorial e con1ém outras dISpOSll;i'\es.

Ao paragrapho unico do art. 2.° - substitua-
se pelo seguinte:

Para"'rapho unico. O juiz ou escrivão, que in-
friti'gir cata disposição, incqrr.erá IIll mult~ ~e
um conto de réis, {Iue sera Impos1a ao JUIZ
pelo pre~idente do Tribunal da Relação, me-
diante representação do Secretario das Finan-
ças, e, por este, ao escrivão,

N; 2

O art. 3.° - suhstitua-se pelo sC'guinte:

Artigo. No caso de demora do agrimens~r. ou
pratico em concluir os trabalhos da diVisão
ou demarcação, o juiz da causa, segundo seu
justo criterio, chamará o supplente d? ~es~o
agrimensor ou pratico para o substIt1!-lr, m-
correndo o dito agrime.nsor ou pratIc~ .na
multa de trezentos mil réIS, que lhe sera Im-
posta pelo juiz e no pagamento das custas
do retardamento.

N.3

Ao art. 4.° - Supprima-se.

N. ~

Ao art. 5.° - Substitua-se pelo seguinte:

Artigo. As aUribuições quc O art. 3.° da lei
11. ~96, de 11 de set.embro de 1909, concede
aos promotores de justiça, reverte'" aos col-
leotores, na qualidade de agentes tl,caes.dos
interesses financeiros do Estado, e exclUldo.s
do quadro dos auxiliares da iu~tiça, conti.
nuando em vigor, salvo esta restrlcç'lO, o art.
229 da lei n. 300, de 1903.



__________ L _

99 Declara que, para o julgamento das ~. 5
causas sobre divisão e demarcação de
terras particulares, e' necessaria a
prova d" pagamento do im.postc? ter- Ao art. li.o - Supprima-se:
ritorial e contém outras dISposIções.

.-5

Andamento e obseHações

Artigo. Os ex-juizes de paz que tiverem per-
dido o logar, em consequencia de renuncia
ou por aeceitação de cargo' incompativlll,
continuam competentes p1ra as funcQões elei.
toraes, até o preenchimento delinitlvo das
vagas.

Artigo. A disposição do art. 68 do r<'gulamcn-
to apprJvado pelo dec. n. 1.960, de 'dezesseis

N. 15

N. 11

N. 12

N. 13

Artigo. A disposição do art. 192 da lei n. 3i5,
de 19 de setembro de ]903, comprehende
1amben: o procurador ou advogado em nego.
cios contenciosos que correrem no cartorio
do serventuario de justiça que seja seu paa
ou irmllo.

Artigo. No caso de vaga, nll0 se dando elei-
ção na ~éde, lão supplentcs dos membros da
junta de apuraçlIo os mesa rios dos districtos
em que se tiver rEalizado a cleiçllo, segundo
a ordem da numeraç1io das secçõcs.

Artigo. A eleiç1io do membro da Junta apu
radora de que trata o art. 144 do regulamen-
to a. que se refere o dec. n. 1.637, de 8 de
outubro de 1903, poderá recahir em qualquer
eleitor residente na respectiva circumEcripção
eleitoral.

N. 14

- 33-

Transumpto

99 Declara que, para o julgamento das N'. 1.0
causas sobre divisão e demarcação de
terras particulares, e' necessuria a
prova do paga~ento do impost9 ter- Ar~igo. ,Tas aeções e exect!çlleS h~'pothe?ariaB,
ritorial e contem outras dispO,I<;ões. 51 os bens hypothecados lorem lnsufficlentes,

depois de excutidos para a soluçlIe da divida,
cabe ao credor a acção regular e competen-
te para, e:n virtude de sentença, haver seu
pagamento sobre outros bens do devedQr.

o..
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Z

1910
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Andamento e observações

N. 8

N. 7

Artigo. Nos recursos civeis de appellação ou
de a~gravo, nos casos controvertidos, sendo
vacillan1e a jurisprudencia, os juizes de su-
rior instancia podem tornar o feito á infe.
rior, convertido em diligencia, para aorrigir-
se o erro de sua interposiçllo e prosegulr o
recurso que for competente, dentro do pra-
zo legal, observados os respectivos tramites.

N. fj

N. 9

Artigo. Fica dividid!1. em duas a escrivania cri-
minal e do jury da comarca da Cap~tal; po.
dendo ser nomeado pelo governo, lDdepen-
dente de concurso, o serventuario que tiver
de preencher o logar vago resultante da di-
visão.

Ao art; 8 .• , paragrapho unico e seus numeros
EUbstituam.se pelo seguinte:

Artigo. As funcções do registro facultativo de
titulos, a que se refere o decreto de 10 de
novembro de 19U3, serilo exercidas nos ter-
mos pelo escrivão do civel, que nlIo for offi-
eial ao registro de hypothecas.

Accrescentem.se onde convier os segu:ntcs ar-
tigos:

Artigo. Verificar-Ie-á a substituiçlIo dos mem-
bros do Tribunal da RelaçãO nos termos do
art. 153 da lei n. 375, de 1903, e tambem
quando so tratar de decisão lobre embargos
ou ouira materia dependente de todos os
membros de cada uma das Camaras ou de am-
bas reunidas.

- 32-
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- 34-

Andamento e observações

EIU I)rituciru discu!!I!!lão, em 10, foi ap-
provado e remettido á commissão de Orça-
mento e Contas, quo o apresentou para segun-
da em 12, indo a imprimir-se.

- 35-

Transumpto

EIU segunda .Ii!!lCn"''''UB o~ 24, foi p~lo
sr. \'aldomiro Magalhães olTerecldo o segUin-
te substitutivo:

Eln l)ritne1ra .)iscns!õuo em 18, foi ap-
provado e remettido á commissão de repre-
sentações, requerimentos e pet~ções, que ~
apresentou para segunda em 19, Indo a Impri-
mir-se.

Lei n. 547, de 27 de setembro de 1910

Pendo de terceira discussão

Eln terceh'a t)iscus",ão, em 22, foi ol1a
adIada a requerimento do sr, Senna ~Figuei.
redo.

EUl !!legullda tli!!lcn!!I11Ião, em 1S,. foi ap-
provado o romettido a mesma com missão de
Orçamento o Contas, que o apresentou para ter-
ceira em 19, indo a IUlprwur-se.

So nccionado

99 Declara que, P:lril. o julgamento das Foi. o projecto remettido á. sacção,. como propo-
causas s(;bre dh'isão e demarcação de slção, sob n: 57, por OffiCIOn. 385, de ~1, o que
terras particulares, e' necessaria a se commuDlcou ao Senado, por of1lclo n. 126,
prova do pagamento do im.post!! ter- da mesma data.
ritorial e contem outras dISpOSições.

101 Auctoriza o governo a conceder aos Do sr. Vnldoulit'O l\logalhãcl!l.
funccionarios publicos, aos professo-
res e aos operarias da Imprensa or-
f1cial da Capital auxili03 para a con- Allresentado em 4 de agosto.
strucção de casas de moradia.

1:0 Concede ao dr. Eduardo do Menezes, Do sr. Senna "'ignciredo e OUtl"08.
ou á empresa que organizar, pelo
prazo de 20 annos, a garantia do ju-
ros de 5 % ao anno, sobre o capital AI)resentndo em 3 do agosto.
maximo de 2.000:000$000, para a fun-
dação na Serra do Ibitipoca do um
Sanataric.::nodolo para tuberculosos o
contém mais disposições a respeito.

J910
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Andamento e observaç<:es

Apresentadas em 14 foram ellas a imprimir-se.

Elll discussão as (.mendas em J5, foi ella
adiada para a sessão seguinte, a requeri-
mento do sr. Valdomiro Magalhães.

Paço do Senado do Estado de Minas Grraes,
Bello Horizonte, 13 de setembro dI' 1!)10.-
Gomes Freire de Andrade.- Cornelio Vaz de
Mello.- Francisco Ferreira Alves.

Devolvido pela Camara por olfieio n. 12J, de
16, por terem sido rejeitAdas as emendas de
ns, 2, 3,6,8, 10 o 14, foi de novo devolvido
pelo Senado por officia n. 34, do 17, tendo
sido alli confirmada a decisão da Camara
quanto á emenda n. 14, o sustentada a ap.
provação das de ns. 2, 3, 6, 8 e UI,

de dezembro de 1006, não com, rehende os
professores de aulas noctUl nas, que poderão
exercer funcçõ(s compatireis com os traba-
lhos escolares.

Em 16 foram approvadas as emendas de ns. 1,
4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 e 15, sendo rejeitadas as
de ns. 2, 3,6, 8, 10 e 14.

UiSI)eOslt,du!!I as formalidades rl'gimentaes a
requerimento do sr, Galdino Rios, entrou im-
mediatamente em discussão a re'.lllcção apre-
sentada, sendo ella approvada.

Elll diSCUHsão, em 15 (continuação) na 'ses-
são nocturna, foi ella encerrada, sendo adiada
a votação por falta de numero. I,

Em 18, entraram de novo em discussão as emen.
das ns. 2, 3, 6, 8 e 10 do Senado, confirman-
do a Camara a sua decisão anterior, sendo le-
mettido o projecto á commiss5.0 de Redacção
das Leis quo, obtendo urgencia, o apresentou
na me"ma data com a redacção final.

"~ez dcclaração dc ~'oto contra as emen-
das ns. 4 e 14, o sr. Heitor de Souza.

Transumpto

9() Declara que, para o julgamento das
causas sobre divisão e demarcação de
terras particulares, e' necessaria a
prova do pagámento do imposto ter-
ritorial e contém outras disposições,

o•...,
a
::lz



Art. 6.0 Revogam-se as disposições em con-
trario.

Art. 4.0 Esta lei só diz respeito aos funccio-
narios que nilo tiverem tido casas e favores
anteriores e entrará em vigor na data da sua
publicação.

afim de ser dis-

Andamento e observações

AI)rCscntado em 4 de agosto.

- 37-

Transum;..to

Em 26, (ccntinuando em dIscussão) foram o/fe-
recidas as seguintes emendas:

N. 1

Ao art. 9.. Supprima se.

Auctoriza o governo a conceder aos Nesia data foi a imprimir.se,
fun-::cionarios publicos, aos professores eutida a preferencia.
e aos operar:os da Imprensa Oflleia]
da Capital auxilios para a constru-
eção de casas de moradia. Em t1isC!ul!!õsãoem 25, a pre/ereneia ent.~e

o projecto e o substitutivo, o sr. Ignaclo
Murta, por parte da. commissõ<;l' de Repre-
sentações, Requerimentos e Petlçõe3 e Orç:l-
mento e Contas requereu a valIa de ambos
os projectos ás referidas eommissões.

Eu} I)rimeirn discussão, em 10, foi 3p-
provado e remettido á commissão de Orça-
mento e Contas que o apresentou para segun-
da em 13.

Em 25 foi a requerimento do sr. Paoliello,
adiada para a scasilo seguintl'.

EIll tli'~cussão (continuação) a. preferencia
fui a mesma encerrada, sendo adiada a vota-
çãO por f.tlta de numl'ro.

Em 26 foi preferido o snb,1itutivo que tomou
o n. 118, sendo remettido ás mesmas coDl-
missões de Representações, IteqneTlmentos e
Petições e Orçamento c r,olltas. dI' aecordo
com o requerimento do sr. IgnaclO Murta.

Vide o projecto 118

ElO segunda dililClIs'!ilão~m ~4, foi el~a,
a requerimento do sr. Senna FIgueiredo, adia-
da plo.ra a sessão seguinte.

102 Estabelece o praz1 para o pagamen- Do 8r. Senna FigtU'irctIo.
.to do imposto de industril:s e profis-
sões e contém outras disposições.

1910
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Andamento e observações
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Transumpto

Art. 1.0 Nos contractos entre qualquer em-
pres'l ou particular e funccionarios do Esta-
do, da Prefeitura da Capital o operarios da
Imprensa Omeia], pagos pejos cofres publicos,
com residencia na Capital na época da pre-
sente lei e para constrlleção de casas de mo-
radia,' o governo intervirá, a requerimento
do l'unccionario, garantindo o pagamento das
prest."Ol'S ajustadas P0l' meio de desconto
mensal dos vencimentos dos mesmos funceio-
narios ou operarias, emquanto estes os per-
ceberem dos cofres publicas.

Alt. 3.0 O desconto mensal só começará de-
pois de entregue a casa ao funecionario, fi-
cando, porém, este sómente como proprieta-
rio da casa após o resgate da divida.

Paragrapho unico. Esta garantia sà vigorará
emquanto prestarem Eerviços ao Estado.
Dispensado o funccionario ou vago o looar,
I or qualquer motivo, nenhuma responsal)ili-
dade maiS caberá ao Estado.

Art. 5.. Ficam extensivos os favores do dee.
n. 2.079, que deu execução ao art. 16 da lei
n. 510, de 22 de setembro de 1909. aos actuaes
I'uncclonarios do Estado e da Prefeitura da
Capital, que tiverem adquirido diree!amente
de funceionarios ou legitimos suecessores
de;te~, casos ainda não contemplados na-
quelles favores, provando estarem quites com
a Prefeitura até agora.

Art. 2.0 O .:;overno fiscalizará as clausulas do
contraclo eflectuado pala funccionario com
o constructor, assim como a construcção, de
m~do a garantir os direitos respectivos.

101 Auctoriza o governo a co);cader aos O Congresso Legislativo do Estado de Minas
fonccionarios ptiblicos, aos professo- Geraes decreta:
res e aos operarios da Imprensa Ol~
ficial da Capital auxilios para a con.
struc~ão de casas de moradia.

o•..
'"8
::l
Z

o
I:
I:-.:
[I

1910



- 38-

1('21Estabelece o prazo para o pagamento
do imposto de industrias e profis~ões
e contém outras disposiçõel.

Andamento e observações

Sala das sessões, 12 de setembro de 1910.-Sen-
na Figueiredo.-Heitor de Souza.-João Lis-
boa.

Artigo. Fica modificada a tabelJa- A- da lei
n. 469, de 14 de setembro de 1907, referente
a taxas flxas.de industrias c prof!Essões pc\:\
seguinte:

EUl tereeira di8eu8são. em 12, foram of-
rerecidas as seguintes omendas :

Tnbella-A

3.'

Ao art. 15-Supprima-se.

1.'

Ao art. 13-diga-se «in-flne" : e fazer melhor
distribuição das diversas industrias e profls-
sões da tabelIa,,-A B-, da lei n. 4G(:, de 14
de setembro de 1907, pela tabolla-A-desta
lei.

~ala das sessões, 12 de setembro de 19l0.-Sen-
na Fi~ueiredo.-Heitor de Souza.-Nelson de
Senna.-João Lifboa,

2."

AI)re!!ileotado para a terceira discussão em
3 de setembro, foi a imprimir-se.

Fez declaração de voto contra o segundo arti-
go additivo da emenda n. 5 o sr. Jaymo
Gomes.

- 39-

Transumpto

1(2 Estabelece o prazo p:ua o pagamento Em. 2; ,foi approvado CO~l as emendas e remet-
do imposto de industrias o profissões tido a mesma commlssJo do orçumento e
e contem outras disposições. contas.
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Andamento e observações

Ao art 13: Em vez de 50 diga-se 80.

Artigo. As guias para transmissão de immoveis
deverão mencionar a quantidade do terreno
e bemfeitorias.

Artigo. Ficam sujeitos á multa no dobro do
respectivo imposto os que exportarem mer-
cadorias ou gado sem o pagamento de impos-
to de exportação.

N.5

N.3

Ao art. 10: Supprimam.se as palunas flnal's :
- independente de guia.

Ao art. 12: Accrescente-se, depois da palavra
Estado - c municipio

N. 2

Accrescentem.se, ond(' convier, os seguintps
artigos:

Artigo. O individuo ou flrma que se estabele-
cer após o ultimo dia de fevereiro ou de 3J
clo agosto do cada anno não poderá fazel.o
seIr. que prove haver pago o impo~to do res-
pectivo semestre.

N.4

Artigo. Os mercadores !lmbulantes de gado de
qualquer especie pagarão o imposto de 505)000.

Sala das sessões, 26 de agosto de 1PlO. - Fran-
cisco PaolielIo. - Nelson de Senna. - João
Usboa.-Senna Figueiredo.-Hoitor de Souza.

Ne.ta data foi elIa encerrada. sendo adiada a
votação por falta de numf'r'o.

Transumpto
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Snnl'clollndo

Lei n. 541, lle 2i de setembro de 1910

Andamento e observações

s110de Redacção das Leis que. ohtendo ur-
gencia, o apresentou na mesllJU data com a.
competente redaçll.o final.

"'I)resentndo em 5 de agoslo.

Ao art. 5.0 Supprimam-se as palavras .com
capacidade ...•.. ~ ate' o fim do artigo.

I\. 1

EIU terceh'u di!!lclIsl!lão em 18, foi ella.
adiada por 24 horas a requerimento do sr,
Senna Figueiredo.

EIU scg-lIndn. disctlS8üO em 13, foi ap'
prova<lO e remettido á mesma commissão de
Orçamento e Contas, que o apresentou para.
terceira em 16, indo a imprimir-5e.

Dispensadas as formalidades regimentaes, a re-
querimento do sr. Galdino Rios, entrou em
<liscussão a redacç!lo apresentad~, sendo ella.
approvada e remettendo-se o projecto ao Se-
nado como proposição, sob n. i4, por offlcio
n. 114, de 14 <lesetembro, sendo pelo mesmo
remettido á sancçSo sob n. 262, em 19 de se-
tembro, conforme a communicaç!lo feita em
ot1i~io n. 5, da mesma data.

EDI dbiellsl!lão em 20, (continuação) foram
olferecidas as seguintes emendas

RIU 1)I'hucira disCII!!isi'io cm 10, foi ap~
provado e remettido á commi~são de Orça~
mento e Contas que o apresentou para segun~
da em 11, iudo a imprimir-se.

- 41-

103 Reorganiza a Assistcncia a Alien1dos do Do SI'. Senna FJglleh'e(lo.
Estado e contem Ii."is disposições a
respeito.

1'2 Estabelece o prazo para o pagamento
do im posto de inlustrias e profissões
e contem outras disposições,

Trausumpto
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Andamentl) e obseryações
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102 Estab,elece o pr~zo para o pagamen1
do Impmto de industrias e proflssõe
e contem outras disposições.

- 40-
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Andamento e observa ••Oes

Ao mesmo artigo depois da palavra «por par-
tes» -, accrescente-sc; - de accordo com os
recursos do Estado no momento e com as
exigencias e o desenvolvimento do serviço»-
e o mais como está no artigo.

1(';:l Reorganiza a Alli~tencia a Alienados do
Estado e contem maia disposições fi
respeito.

- ", . - 1910 103 Reorganiza a ASlistencia a Alienados do Nesta data, a requerimento do sr. Senna Fi-
Estado e contem mais disposições a gueiredo, foi o projecto en\'iado á commis
respeito. são de saude publica, afim de ser a mesm

ouvida sobre o assumpto.

Pende de parecer da com missão de saude
.puhlica

..

N.3

Ao art. 9.0 - diga-se;- «opportllnamente» -
em vez de expressamente, como está no imo
presso.

N.4

Accrescente-se onde convier:

Artigo. 01 lugares de medicos que tiverem de
ser prehenchidos pelo futuro serão submet-
tidos a concurso (S. R.)

N; 5

Artigo. Esta lei entrará em execução desde a
data de sua publicação.

N. 6

Onde convier, accrescente-se mais;

Artigo. A colonia poderá ser dividida em pe-
quenos lotes com casinhas baratas, as quaes
poderão ser en1regues a alienados em condi-
ções de cultival-os; assim como pequenas
casas para familias de empregado!!, as quaes
possam ser contladas a certos alienados em
condições de receber tratamento familiar e
domiciliario,

Sala das sessões da Camara dos Deputados, em
Minas Geraes, 20 de agosto de 1910.- Senna
Figueiredo.

1910 10' Âuctoriza o go\'erno a entrar em accor- Da COlllluhlSãode Ol'çOJllentoe COIl
do. com a Camara Municipal de Juiz tas.
de Fóra, para o fim de consolidar a
di\'ida do reunicipio.

Altrellentado em \) de agosto.

E'II primeira IlIscu8sào em lO, foi ap-
provado e remettido ÍI commissãO de orça-
mento e contas, que o apresentou para se-
gunda em 11, sendo, a requerimento do sr.
Senna Figueiredo, dispensada as formalidadds
regimentaes afim de entrar na ordem do dia.

Em l!Iegullda discussão cm 12, 10i ap-
provado e remettido á mesma commissão de
orçamento e contas, que o apresentou para
terceira em 13, indo a imprimir-se.

B.n terceira dlscus.ão em 1"j, foi olle-
recida a seguinte emenda:

Ao art, 1.' : - Onde se diz «auctorizado» ac-
crescente-se; -desde já».

Sala das sessões da Camara dos Deputados, 17
de agosto de 1910.- Senna Figueiredo.

Nesta data foi conjunctamC'nte com a emenda
approvado e remettido á commissi\o de Re-
dacção das Leis, que o apresentou em 18 com
a redaeção final, •



Suncclonado

Lei n. 5)5, de 26 de agosto de 1910

Remetl!do Ú sancçlIo pelo Senado, sob n.
em 20 de a~osto, conforme a communicaçl'!o
feita em off1cio n. 8, da mesma data.

Andamento e obsen'açoes

-45 -

TraO':umpto

105 Abre um credito supplementar de .,.1« - 2.° - De 25:25"::0000 (vinte.c cinco ~onl08
225:000$000, para occorrer ás deS'pe-1 duzentos e ClOcoenta mil 16,s) a .rubrica do
Eas com a coostrucção 110PalaclO da n. IV - a-IPessoal da Secretaria do Inle-
Justiça, visto ter sido iosulJlciente a rior) da lei n. 51U,_~e. 3~ de setembro de
quantia decretada. I\!OV; - 3.° - De 2uj:;)62tí~33 (dll~eLto.s e sete

contos quinhentos e se5senta e dOIS "21~e ~ull;;
trocentos e trinta e tres reIS) sendo 15j:,,62;::;l-J..,
(cento e cincoenta e sete contos quinhe:J.tos
e sessenta e dois mil quatrocentos e t nnta e
tres réis) á rubrica do n. XIX, li ~ I .•, art.
7.0, da lei n. 510, de ,22 de. setembro de 190~.
e cincoenta contos a rubrica do mesmo n~-
mero, paragrapho e artigo da mC3ma lei, Ic-
tra C' - 4." - Da dezenove contos e quaren-
ta. e 'dois mil quinhentos e vir.to réis .•
(19:012$:>20)á lettra - b - do n. X\"lll, \i l.0,
art 4.", lia lei n. 486. de 12 de setembro de
1908 e dec. n. 2,703, de 21 de dezembro de
lD09».
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Andamento e observações
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105 Auctoriza o g.over~o a en~r~r em acco~- Em lP, foi aPllrovada a redacção apresentada
do co.m a Gamalilo MUlllclpal d~ JUIZ sendo remetudo ao Senado. como proposição
<le .Fora, para.o. ~m de consolidar a sob n. 60, por offlcio n. 100 de 20.
dl\"Jda do mUlllclplO. '
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1910

1910 105 Abr~ um .rcredito supplementa,r de..... Da. cOlulnlssi(o de Orçalue ••to e Cou-
22:>:000::;000,para occorrer as despe- tu~.
sas com a construcção do Palacio da
Justiça, visto ter sido I insufflciente a
quantia decretada.!'.IImi&!

Sala das ses~ões ea Cama,ra dos Dêplltado~, ~O
dê agosto lIe WIU - F. 1'aolielo.- Sen.ua Fi-
guC'ir'edo.- Heitor de Sousa,- João Lisboa.
- Nelson de Senna.

AllrelSC' tudo em 10 de agosto. N.3

Eua I)rilneh'u dlsenl;;l;;i'io em 16, foi ella
encerrada sendo adiada a votação por falta
de numero.

Accrescente-se onde convier:

Em 17, foi approvado e remettido á commissão
de Orçamento e Contas que o apresentou para
segundll, em 18, indo a in:primir-se.

E••• iilegnnda dllScnSs:'io em 20 foram of-
ferecidas as seguintes emendas:

N. 1

Ao a.rt. 1. 0, n~ principio, substitua ..se pelo se.
gumte : - Ficam abert?~, desde ja, ao gover-
no do Estado os segUintes creditos supple-
mentares -1. o -, o mais como' está 1:0 arti-
go, até o fim. .

X. 2

No fim do art. 1. o accrescente-se:

Artirro. Ficam egualmente abertos, desde já,
ao" governo do E,tado, os seguintes creditas
supplementares : de seis contos sc.iscentos e
cincoenta e sete mil setecentos e clllcoenta e
sete réis (6:657$757) para occorrer ao paga-
mento do accrescimo de vencimentos do pes-
soal administrativo e docente do Internato e
Externato do G~'mnasio Mineiro, desde 2~ de
outubro até 31 de dezembro do anno pas5~do,
e de quinze contos de réis (15:000$000) para
fazer face não só ao augmellto de vencimen.
tos do pessoal e creação de lagares na Escola
Normal desta Capital, como tambC'm aos re.
paras do ediflcio onde funcciona aq uelle esta.
belecimento, .

Sala das sessões, em:20 de agosto de 1910.-Hei-
tor de Souza.-F. Paoliello.-J01lO Lisboa.

Nesta data foi conjunctamente com as emendas
approvados e remetti!lo á commissão de Or-
çamento e C~ntas, q~e o .ap,resentou pua ter-
ceira em 22, mdo a Imprlmlr.se.
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Andamento e observações

1910
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105 Abro um cr,'dito spplomentar de ...•. ElO tCl'cclrn tllsc;l""sà •• em 24, foi appro-
225:000$000, para occorrer ás despe- vado e romottido á "ommissão de Redacçào
5as com a construcção do Palacio da das Leis, que o apresentou com a rt'dacção
Justiça, "isto tor ~ido insuft1ciente a final em 25,
quantia decretada.

.:111 diseu88:io, em 26, a redacção final, foi
('lia approvada, sendo o proieeto remettido ao
Senado, como 1)I'OposiçãOsob n. 66, por o(ft-
cio n. 103 de 2i,

Remettido ú sancção pelo Senado sob ~n. 2;;6
em 9 de setembro, conforme a ::ommunrcaçllo
feita por omeio n, n da mesma data.

Su ••celo"lldo

Lei n. 520, dI' 13 de setembro de 1010

106 Auctoriza o governo a conceder ao es- Do sr . .JuYCllul ••e •••• n e o••tros.
cri vão de orpJü'ios de l\Iontes Claros,
Antonio Franc('lino Lafotá, dois annos
de licença em prorogaçllo.

A preaentnd •• em 10 de agC'sto.

ElO pr:lueil'u discn@li;uo, em 13, foi ap-
provado c remettido á commissão do Repre-
sentaçõe&, Requerimentos o Petições que o
aprpsentou para segunda om 16.

ElO !!'\t~g'nDda tli!!'\ClIssão, em 18, I"oram
offerecidas as:seguint<.s emendas:

~. 1

Depois das palavras tratamento de sande-ac-
crescente-se :

a) de tres annos para o mesmo fim a Pedro Po-
licarpo Moroira, 1.o tabellião do termo de AI-
vinopis;

1910 106 Auctoriza o governo a concedor ao es- b) de. tres annM. para o m(,5mo flln e sem ven-
cri"llo do orphllos de ~Iontes Claros, cimentos a d. Matltildes Carrnelita de Alen-
Antonio Franc"lino Lafetá, dois annos car, professora de Santa Rita de Cas5ia, mu-
de licença em prorogaçllo. nicip'o de Santa Rita do Sapucnhy ;

c) de seis meus, em prorClgaçilo. rara tratamen-
to de saude, na forma da legislação, á d. Rita
de eassia de Souza Lima, professora do 1. o
grupo escolar de Bpllo Horizonte.

Sala das sessfles, 18 de agosto de 1910 -l\Iar-
tins da Silva.--:Heitor de Souza.- 19nacio
Murta.-S. Stylita.

N. 2

Aecrescente-se ao artigo unieo depois das pa-
Javras-«de saude»: -e por egual tempo e
para o mesmo fim, mas sem vencimentos, á
d. Regina eandida de Oliveira Andrade, pro.
fessora do grupo escolar de Antonio Dias
Aba i xo, município de l1abira do Matto D('n
tro.

Sala das sessões, em 18 de agosto de 1910.-
Heitor de Souza.-Martins da Silva.-Ignacio
Murta.-S. Stylila.

N.3

Depois das palavras-tratamento de saude-ae-
crescente-se : - e tres annos, em prorogaçllo,
ao escrivão de paz do districto de Tarú Assu,
no municipio de S. João Nepomuceno, Anto-
nio Vicente de Magalhães.

S. R',

Sala das sesslles, 18 de agosto de 191O.--:nvenal
Penna.



106 Auctoriza o governo a conceder ao (,8' Continuando a discus~ão, foi conjunctamente
criv!lo de orphãos de Montes Claros, com as emendas approvado e remettido á mes.
Antonio Francelino Lafotá, dois an- ma commissão de Representaçõés, Requeri-
nos de licença em prorogação. mentos e Petiçll('s, que o apresentou para ter-

ceira em 10, indo a imprimir se.

Concedo a Vieira, Martins &. Camp., ou Do !!Ir.Senna FIg ••elrc.."tIoe O •• h';l~.
a quem mais vantagens oHerccer, pri-
vile"io para construcção, uso e goso
de l~ma estrada de feTro que, partin~lo
da Estação de Anna Florencb, và á Apresenta.lo em 11 de agosto,
sMe do districto de Jequl'ry.
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E.n "(ereci.,u disc"ssão, em 22, foi ap-
provado e remettido á COllJmissão d,' Redac-
çào das Leis, que o apresentou com a redac-
ção final em 23,

Eu) dlsc••ssão em 2~. a redaeçlO final, foi
ella approvada, senio o projecto remettido
ao Senado, como proposiçãO, sob n. 64, por
officio n. 102, de 25.

Remettido á saneção pelo Senado sob n. 255,
em 6 de setembro, conforme a communieaçào
feita PJr officio n. 20 da mesma data.

SnocclOURllo

Lei n. 519, de 13 de setembro de 1010.

107 Dispõe sobre o provimento dos earlZos Do !!lI'.Senoa Flp ..••eiredo e outros.
de colleetores e escrivães e contém
outras disposiçõe!.

AI)rCsentallo em 10 de agosto.

EIU ••rlrueira IU!lcnl!lsão em 23, foi ap-
provado e reluettido á commissão de orça-
mento e contas; que o apresentou para segun-
da em 31, indo a imprimir-se.

Eln segunda dl!!lc"s!!Ião em 5 de setem-
bro. foi ella adiada para a sessão seguinte, a
requerimento do sr. Heitor de Souza.

EIU di!lcuslIão (continuação) em 26, foi a
requerimento do sr. Senna Figueiredo devol-
vido á mesma commissão de orçamento e
contas,

Pende de parecer da com missão de orçamfnto
e contas, para continuar em segunda dis-
cussão,

J<;.Ul)ri1neh'u llise1l8l!!ào, em 13, foi ap-
provado e remettido á com missão de Obras
Publicas e Viação que o apresentou para se-
gunda em 2 I, sendo, a requerimento do sr,
João Porphirio, dispensadas as formalidades
regimentaes afim de entrar na ordem do dia
seguinte.

EIll liIl."gu.ulu di!!ll."lIs'!õão,em 22, foi olTe-
recida a seguinte ,'menda :

Ao art, 1.0 diga-se: - E' concedido a Vieira,
Martins", Comp. ou a quem maiores vantagsns
otrerecer o uso e goso de uma estrada de fer-
ro do leito 0,'"75, a qual, partindo da estação
- Anna Florencia - da Estrada de Ferro
Leopoldina, na linha da Ponte Nova a Bicu-
dos, vá á ~éJe do districto de J,'query, poden-
do ser utilizada a estrada d!' fer ro da uzina-
Anna Floreneia já em trafego.

Sala das sessões da Camara dos Doputr.dos em
Bello Horizonto, 22 de agosto de 1010:- João
Porphirio.- Valdomiro l'tIagalhães.- Frede-
rico Schurnann,

EIU dlsellssiio, conjunctarnente com a emen-
da, foi approvado e remettido a mesma com-
missão do Obras Publicas e Viação que o apre-
sentou para terceira em 23, indo a imprimir-se,

EIll tel'c{'iru dlsellssão, em 25, foi ella
encerrada sendo adiada a votação por falta
de numero.

Em 26, foi approvado o remettido á com missão
de Redacção das Leis que, obtendo urgencia,
o apresentou na mesma data com a redaeção
final,

S. C.-7
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Lei n. 518, de 6 de setem bro de l!no.

N. 1

Andamento e observações

N.3

N. "7

N.5

Ao art. 1. 0, ~ 1.0 - depois das palavras- renda
ordinaria - accrescente-se :- a) Impostos e
taxas.

AO capitulo 1.0, art. 1.0, li 1.0:

N. 6

Ao mesmo artigo paragrapho e D. 13 - diga
se 650:000 000 - em vez de 550:000$000.

N. 4

N. 2

Ao mesmo artigo, paragrapho c n. 10, diga-se:
Imposto de consumo de aguardente, bebidas

alcoollcas, aguas mineraes artificiaes, vinhos
artiflciaes e outras taxas de consumo .•.•.•..
800:000"000.

Ao mesmo artigo li 3 D. 12 - diga-se-413:000.~
- em vez de 382:000$000.

Ao mesmo artigo paragrapho n. 20, accrescen-
te-se - inclusive a de Juiz de Fóra-elevan-
do-se a verba a 448:635$996.

N. 23 - juros de dinheiros em blncos, 3aO:0008;

Ao mesmo artigo e paragrapho, antes do n. 13
diga-se - b) outras contribuições.

Ao mesmo artigo e paragrapho, accrescente-se
in-fine:

•.
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Alu'ellilentado em !3 de agosto.

Eln prlmeiru c1iscusllfio em 18, foi ap'
provado e remettido á com missão de orça-
mento e contas, que o apresentou para a se-
gunda em 24.

EIIl dll!JCUl!Jllão(continuação) em 11, foram
offrecldas as seguintes emendas:

Eln discussão em 5, o capitulo 1.0, foi elIa
adiada para sessão se~uinte a requerimento
do sr; Senna Figueireao.

Eln dl"eul!lsáo (continuação) em 10. foi ella
adiada ainda para a sessão seguinte lo reque-
rimento do Ir. Senna Figueiredo.

Remettido á sancção pelo Senado sob n. 254 em
3 de setembro, conforme a communicaçào
feita por omcio n. li, da mesma data.

Em seguudu dlllilcullllilo em 3 de setem.
bro, a requerimento do sr. Senna Figueiredo
foi elIa feita por capitulos, sendo, a requeri-
mento do mesmo senhor. adiada a discussão
para a sessão seguinte.

108 Concede a Vieira, Martins & Comp., ou Em dlscUMllililo. em 37, a redacção flnal, f\li
a quem mais vantagens olferecer pri- ella approvada sendo o projecto remettido ao
vilegio para construcção, uso e goso Senado, como proposição, s,b n. 67, por oftl-
de uma estrada de ferro que, partindo cio n. 104, de 29.
da Estação de Anna Florencia, vá a
séde do districto de Jequery.

109 Orça a receita e flxa a despesa do Es- Da Comlnll!lllilão ele Orçall1coto e (~on.
tado para o exercicio de 1911. ta8.
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N. lG

t. ° A prorogar por mais um anno. a contar de
31 de outubro do corrente anno. o prazo de
que trata o dec. n. 2.6.3, de 5de novembro
de 1908, para que os adquirentes :do proprie-
dades immoveis inter-vivos, por titulos parti-
culart's, el1cctuem o p3gamcnto do respectivo
imp(\sto de transmissão o as averbem para os
fins tlo imposto territorial, independentemen-
te da multa de 50$000, de que trata o art. 13
da lei D. 271, de l' de setembro de 1899,
observando:se as disposiçOes dos ari~. 2.°, 3. 0,
4.0 e 5.° do citatlo docreto. e lavrando-se DOVOS
editaes, findo o prazo do 'art. 1.0 do m,esu:o
decreto.

Artigo... O impo"to subro o consumo de !le-
bidas alcoolicas, aguas minemes artificiaes e
outros generos de que cogita o dec n.l.767,
do 21 de dezembro de 1901, será arrec~1.dado,
como addicional ao do aguardl1ntt', por lança-
menio, mantendo-so as lõ.esmas luxus de que
traia o cita rio decreto, incluindo-.e mais a de
30 Ieis, por 1 tro de cerveja, e expedindo o go,
verno novo regulamento para a sua arreca-
dação, sendo-lhes applicavcis as di-posiçOes
do paragrapho unico do artigo antecedente.

2. o A reformar o pro celso do inEcrípção da di-
vida activa do 1!;s1ado. de modo a tornar fa-
ci! e de prompta execução a respectiva co-
brança, podendo para isso, expedir o Tt'gU-
lamento quejulgar conveniente, impondo mul-
tas ata' um conto de réis.

N. 15

Artigo... E' o governo de Estado, desde j:',
auctorizado :

Paragrapho unico. A multa de 50>:;000 a 100~.
de que traia o !l 1.0 do art. 8.° do cilado de-
creto, será no caso da le1tra-c - do mesmo
artigo e S, de 3 % sobre a importancia do
m~smo imposto, quando pago depois do 1razo
estipulado, o qual será para a primeira pres-
tação até ultimo do fAvereiro o pua a segun-
da ate' 31 de agosto de cada anno ..

Tr.lDsumptO
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Ao rr:esmo artigo, paragrapho e numero - ac-
crescente-se:

N. 11

Façam no somma as alterações que forem ne-
cNsarias.

N. 12

N. 10

Ao mesmo artigo, !l 2.°, n. 1, diga-se 4:500S,
em vez de 4:800"'000.

N. !)

N. 8

Ao art. 5.° suppríma-se.

Ns. J3 e H

Artigo... A taxa do imposto de consumo de
aguardente, de que trata o!l 1.° do dec. n.
1.76:5, de 20 de dezembro de 1904, é de 100
réis por litro e será arrecadada de conformi-
dade com as disposiçOes deste decreto, <lue
será revisto, afim de serem feitas ai modifica.
ções que a pratica tem aconselhado no senti.
do de melhorar a arrecadação.

Accrescente-se onde convier:

e) renda eventual de origens diversas como se-
jam: receitas não escripturadas em exerci-
cios antericrcJs, auxilios de municipalidades e
do governo federal, etc. etc., 150:000 '000.

Ao mesmo artigo, g 2.°, n. 1- d- diga-se in-
'fine, - ;JO:OJO-'OOO.

N. 25 - Yenda de vaccina anti-carbunculo!a e
de machinas agrícolas, 150:0008000.

Es- ,'. 24 - Renda da Penitenciaria de Ouro Preto,
10:000$000 ;
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N. 21

N. 20

Andamento e observações

N. 23

Eu) dílloUl!iIsão na mesma data o capitulo
2. o foram mais offorechlas as seguintes
emendas:

N. 24

«Podendo para esse fim entrar em afc')rdo
com os Estados interessados nessa exporta
ção •.

Sala das sessDes, em 11 de setembro de 1910.-
Heitor de Souza.- Castello Branco. - Peri-
cles de Mendonça.- Silveira Brum. - Agos-
tinho Pereira.- Juvenai Penna. - João An-
tonio.

I';U) discussão conjunctamente com as emen-
das foi o capitulo 1.0 approvado.

Accrescente-se ao art. 4,°, depois da palavra
«sobre-taxa» :

setembro de 190" ficando limitados esses ra-
\'ores ao prazo de cinco annos. não SI' aos "e-
neros citados, como tambem 80S de que cc>;.i-
ta a letlra -8- do mesn,o artigo e lei. '"

Ao capitulo U n. 30 (lettra a) depois das pa-
lavras - e á Casa de Caridade de Alrenas, ac-
crescente-ae - e ao Pavilhão de Tuberculosos
da Santa Casa de Misericordia de Itajubá, e o
mais como es~á, isto é, 2:000"000, cada um.

Sala das sessões, 11 de setembro de 1910.-
Senna Figueiredo.- ,Toão Lisboa.- ~elson de
Senna.- Heitor de Souza. .

Sala das sessões, 11 de setembro de 1910.- Fre-
derico Schumann.

Fica o Presidente do Estado auctorizado :
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to Q A estabelecer multas ate' 2:000';'OlJO, para
os casos de infraçiJes dos regulamentos fls-
caes que expedir.

N. 19

Artigo... As duas primeiras fabricas que se
fU!Jda~em dentro do Estado para reducç1!.o do
mmerIO ~e. ferro, empregando capital realiza-
do n~ mlUlmo de 2:000:000'::, ficam isentas,
por cmco annos., do. Imposto de exportação,
quer sobre o mmerlO flue exportar por anno
ate' meio milhão de toneladas, qJer sobre o
ferro gusa ou aço.

~. 17

N. 18

Art... A taxa de exportação de chifres e' de
15 réis por kilogramma,

Artigo... Os titulos p:ua concessM de aposen-
tadorias estão, desde já, sujeitos aos mesmos
impostos que são devidos pelas nomeaçi-'es.

Artigo. .11.0 extensivas ao toucinho preparado
em harrls e aos oleos, em geral, as isenções
de que trata o art. ].0 da lei n. 468, de 14 de

Artigo... A taxa de eXJlOrtação do minerio de
ferro é de 200 réis por tonelada e de 100 réis
por tonelada de ferro guza ou de aço, fIcan-
do revogada a lettra - a - do art. 1.n da
lei n. 4!J3, G" 11 de sotembro de 1909, que a
fixou em cinco réis'

1(,9 Orça a receita e fix.l.a despe~a do Es- 3. U A rever e consolidar os regulamentos fls-
tado para o ex,'rClCIO de 1911. caes, fazendo mais equit9tiva dislribuição de,

vantagens para 03 exactores das fronteiras
podendo conceder aos mesmos ate' 6 nlo das
rendas das respectivas estaçõe~.
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19:0 109 Orça a receita e fixa a despesa do
tado p Ira o exercicio de 1\111.

El:Jütil!O. A mandar pagar á Santa Casa de Mi-
sericordia de Mar de Hespanha as quantias
que lhe foram consignadas em orçamento
como auxilio, cahidas em exercicio flndo,
como consta da Secretaria das Finanças.

Sala das sessues, 11 de setembro de LlJlO.-
Agostino Pereira.- Juvenal Penna.

N. 25

Ao n. XXV do g 2.° do art. 6.° depois da pa-
lavra «colonização», diga-se «e um auxiliar
profissional do Laboratorio de Analyses, com
vencimentos anuuaes de 4:800~OOO-, reduzin-
do-sc de 2:COOSOOOa somma da lotação.

Sala das ses~ües, 11 dc setembro de 1910.-
Jayme Gomes,

N.26

Ao n. X do li 1.', do art. ti .• , entre as pala-
vras «auxiliares» e «ajuda dc custo-, inter-
cale-sc o seguinte: «sendo uma na cidade de
Passos».

Sala das ses5ues, 11 de setembro de 1910.-
Ja;yme Gomes.

N. 27

Emenda - Ao capitulo II n. 11, ao art. 6••, de-
pois das palavras - Pouso Alegre - accres-
cente-se e ltajubá - e o mais como está.

Sala das sessões, 11 de setembro de 1910.- Fre-
derico Schumann.

N. 28

Ao capitulo Il, art. 6.°, !i 1.0, D. 22, lettra o,
accrescente-se: e oftlcina de conservaçllo e
remonta do material technico, 3;000"'000.

1910 109 Orça a receita e flxa a despesa do Es-
tado para o exercicio de 1911

N. 29

Ao capo 11, art. i.o, depois das palavras do n.
20 do mesmo paragrapho etc., accrescen-
te-se:

Ao de n. 22 do mesmo paragrapho - Escola de
Pharmacia.

gala das sessões, 1l de setembro de 1910.-
João Velloso.- )lartins da Silva.- Abeilard
Pereira.

N.30

Accrescente-se onde convier:

Artigo. Fica o governo do Estado auctorizado
a adquirir machinas para a construcçil.o de
estradas de rodagem em diversas zonas do
Estado.

:l].o Essas machinas poderllo ser empresta-
das ás Camaras Municipaes para os seus ser.
viços.

g 2.0 A despesa de sua aCQuisiçllo correrá pela.
. verba Obras Publicas.

N. 31

Art. 2.0 "Fica egualmente auctorizado o go-
verno do Estado a auxiliar com a quantia de
trinta contos de réis a um industrial compe.
t.ente que se propuzer a fundar na Matta uma
fabrica de formicida para fornecer aos agri.
cultores e outros consumidores por preço re-
duzido, que será estipulado em contracto ce-
lebrado com a Secretaria da Agricultura.

ParaO'rapho Rnico. Esta despesa será feita
pela verba do n. 34, !3 2,0. do art. 6." do pro-
jecto.

Sala das sessões da Camara dos Deputados, 11
de setembro de 1910.- Silveira Brum.- Ju-
nal Pl'n"a. - Pericles de Mendonça.-All'osti-
nho Pereira. - lIeitor de Souza. - Castello
Branco.

S. C.-B
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109 Orça a receita. e tha:a de~p~ do Es.
tado para o exerci cio de 1911.

Andamento e observações

Ao capo 2.0, accrescente-se :

Artigo. Fica aberto, desde já, o necessario cre-
difo snpplem('ntar para o pagamento do ex-
cesso de despesas que se verificar no n. 8,
lIl.', do art. 7.° da lei n. 510, de 22 de se-
tembro de 1910-Argemiro de Resende.- Ed-
gardo da Cunha.

N.32 A

Ao capo II accrC'scente-se :

Arti"o. Ficam desde já equiparados os venci.
mentos do director da Secretaria da Camara
dos Deputados e do director dos serviços das
sessOes da mesma Camara aos do director da
Secretaria do Senado.

Ficam eg ..•almente equiparados os vencimentos
dos offlciaes, do bibliothecario e do tachy~ra.
pho auxiliar delta Camara aos dos offlClaes
da Secretaria do Senado.

Sala das sessões, 11 de setembro de 1910.- Ar.
gemiro de Rezende.-Edgardo da Cunha.

N. 33

Ao capo 11art. 6.°'

Ao art. 6.° diga-se - pelas tres Secretarias do
Estado - em vez de duas.

N. 3i

Ao mesmo artigo, Il 1.0, ns. 1 e 2, diga-se: N.
1- Presidencia do Estado.

a) Subsidio ao Presidente do Estado 30:00r8oo0

b) Gabinete <lo Presidente do Es-
tado ..•.....••••.••• , •.•.•• '. ;. • 12:000-'000

c) Custeio do Palacio e suas depen-
dencias. . . . .• • . • .• • • . • .• • . .• •.• 6:000$000

d) Guarda do Palacio.............. 3:0008000

Ao mesmo artigo n. 3 - a - accrescente se :
inc~usive as alterações da lei n. 516, de 1910,
113:080,,000.

N. 36

Ao mesmo artigo - b - supprimam-se as pala-
vras: e telegrammas, inclusive 3:000~000para

Y
"!!arda do Palacio, reduzindo-se a verba a
;):000$000.

N.37

Ao n. 5, do mesmo artigo e paragrapho, de.
pois da palavra-Senado-diga-3e: inclusive
5:000"000 para a bibliotheca,.elevando a verba
a 73:6008000.

N. 38

Accrescente-se onde convier: N. apanhamento
de debates do Senado, 13:500$000.

N.39

Ao mesmo arti,go, paragl'apho e n. 9, depois
da palavra-l!óstado-dlga-se:

a) Tribunal da Relação.. .••.•••... 213:200$000

b) Juizes de direito •...•••.•••••.•• 541:tOO$ooO

c) Juizes municipaes ••••••.. _...... 405:120:'000

d) Promotores de justiça •.•••... ~9':5')O~OOO

e) Juizea em disponibilidade, grati-
ftcaçlIo de 10 "lo aos magistrados,
mobilia para salas de jury e alu-
guel de casas para for.um.... . •.. 100:t811.i;000
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109 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exerci cio de !t1l1-

N •. 40

Ao n 10, do mesmo artigo e para-
grapho, depois da palavra «iden-
tificação». accrescente-se e .fI-
!iaes.: e depois da palavra auxi-
liares o seguinte: 12:440$000,para
expediente, ajuda de custo aos
delegados e collaboradores e mo.
diflcações da lei n. 516,de 1910... 93:000$000

~. 41

Ao mesmo artigo n. 13, supprimam-se as pala.
vras, sendo 4:000$000, para custeio do gabi.
neteIde identificação e suas 1iliaes. 1 ,

N.42

Ao n. 16 do mesmo artigo e paragrapho diga-
se : 36:000$000,em vez de 50:000$000, e accres-
cente-se : .sendo 4:000$000 para o Instituto
Vaccinog"nico de Juiz de Fóra e 5:000$000á
Liga Mineira Contra a Tuberculose, de Juiz
de Fóra.

N.43

Ao mesmo artigo n. 20 lettra-e-corrija.se o
erro de impressão, dizendo-se 200$000,em vez
de 20$000 e 'reduza-se a verba a i:200$000.

1010 ]09 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercicio de 1911.

K.46

Ao mesmo artigo. depois da palavra .Serro".
diga-se: .Ao As~'lo de 8. An10nio de Ouro
Preto e ao Asylo de Santa lzabel de Ouro
Preto, 2:ooo$Oi.0a cada um. elevando-se a
verba a 22:000$000, em vez de 18:0oo~000.

N. 4i

Depois da pJlavra-Recolhimen10, na lettra h,
do li 1.0 do art. 6.°, n. 30, diga-se: dos po-
bres do pãO d~ Santo Antonio de Diamantina.

K. 48

Ao mesmo artigo,!l e n. 26, diga-se: 200:000$000
em vez de 26~:000SOOO.

N. 49

Ao n. 28. do mesmo lIrtigo e !lo diga-se: 6:000$,
em vez de 8:000$000.

N.50

Ao n. 29, do mesmo artigo e li, diga-se: 10:(00$.
em vez de 23:0008000.

N. 51

, ,.

N. 44

Ao mesmo artigo, n. 21, diga-se

a) Pessoal •.••.••••.••.•.•. ; .••.•••. 116:666"000

b) Expedien!e. •. .. •. ••. •• •••• ••. •• • 1:000$000

c) Gratificação ao delegado fiscal.. 3:600. 000

N.45

Ao n. 30, lettra-e-diga-se: «Ao hospital f.e
Lazaros de Sabará, 4:000$000", o mais como
se segue.

Onde convier, accre.cente-se: - Subvenções á
Santa Casa de Misericordia da Villa Braz. a
Santa Casa de Guaxupé e ao hospital de Ja-
nuaria. a 2:ooo$()l)0a cada uma; auxilios para
construcção de .hospitaes em Santa Rita de
Cassia, S. João d'EI-Rei e á Santa Casa de
Misericordia do Pará. a 4:0008000; subvenção
ao hospital de Abre Campo 1:000$000; auxi.
lio ao Centro AcaJemico para a construcção
de uma herma ao conselheiro Afl\mso Penna
]:500$000; auxilios de que tra1a a lei n. 502,
de 1909, sendo de 24:000$000á Santa Casa de
Misericordia de Bello Horizonte e de 3:000:0:
á Associação Beneficente de Cataguazes. pará
as obras do seu pavilhão de enfermos de tu.
berculosos c de outras molestias contagiofa~.
2i:OOO$OOO.



. Sala das sessõell, 11 de setembro de 1911J.-
Senna Figueiredo.- João Lisboa.- Nelson dI'
Senna e Ht'itor de SOUIa.

Transumpto
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d) Movimento da Força Publica, abrindo Crt,-
dito supplementar, se for necessario _".
200:000$000.

~, 64

c) Secrdaria da Agricultura - 3t1:OOO$00().

b) Secretaria d,' Finanças -.40:000,9000.

N,161

Ao n. lU, substitua-se p!'lo sf'guinte : Passes e
teJegrammas - 350:000$000 a saber:

Aos ns, 20. 21, 22, 23, 24 até 34 substituam-se
pelo seguinte - S 3 o.

N. 63

Ao n. 16. sllpprima-E,'.

a) Secretaria do Interior, Policia e Pn',idp.ncia
do Estado - 80:000$000,

N. 62

Ao n. lO, t1iga-se: -"80:700$000. em vez de
367:180:::000. .

N, 1,0 Pessoal da Agricultura, COmn1l'rcio, Ter-
ras (' Coloniz3ção e laboratorio de anals'se
178:~00:::00Il,

Secretaria da Agricultura, Commerc'o o Ohr~
Publicas.

1\, 60

Es-I
I
I
IAo n. !'l. <li~a-se: - :>~7:4,~O~()I)O,

l!50:~SlJSlJUo.• .

- 63-
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109 Orça a receita e fixa a despesa do
1ado para o exercicio de 1911.
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N. 53

N, 55

N. M

Para pagar ao ex-professor de musica da extin-
cla Escola :\ormal de Diamantina. cidadão
João :\epomuceno Ribeiro Ursini, em virtude
de sentença do Tribunal da RelaçJ.o, 3:000.~OOO.

N. 52

Auxilios não pagos á Santa Casa de },1isericor-
dia de Santa lUta 11" Sapucah~' e destinados
li eonstrucção do hospital daquella cidade.
8:000$000.

N, 56

N. 57

N, 58

Ao n. 2, supprimam.se aa palanas - Passes c
telegrammas, reduzindo-sc a vI'rba a 25:450~.

Ao n. 30, ldtra j diga-se: - 2:WO~000,

Ao n, 2, diga-se: - ExpMiente; ll:tSO$OOO,
aluguel do predio fj:OOO.000 - 17:t80;3oo0,

Ao n, 1.0, diga.se: -inclullivll o augmento da
lei n, 516, de 1910- 270:590 000.

Ao n, 33 - '. pprimam .•e os algarismos .••••
34:000;3000.

Ao cap, 2," art. 6.° li 2.',

des~esa do Es.
d" 1911.

;

109ior~a a receita ~ lixa a
I tado !Jar•l U e~~r<'icio

- 62
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Andamento e observações

1910 1G9Orça a receita e fixa a despesa do
tado para o eXI'rcicio de 1911.

Eg. N. 2. Pessoal da Directoria da Viaç1ío, Obras
Publicas e Industria gratificação aos enge-
nheiros fiscaes de estradai d(' ferro e aguas
mineraes e ao pessoal da set:ção t~ch~.lica e
industria mineral e prefeituras, 234:::>20::;000.

N. 3. Expedien1es das 2 directorias, 10:000$000.

N•. 1. Feiras de gado e fiscalização, a 2:8~08oo0.

N. 5. Terrenos diamantinos: 2:400$000.

N. 6. Obras P ublic!ls, inclusive 10:090"'C00 a
Associação Beneficente Typographlca para
construcçll.O do predio, 600:U008000.

N. 7. Junta Commercial c expediente:

a) Pessoal, 10:880S000.

b) Expediente, 500BOoo-11:380$000.

N. 8. Commh:são de limites junto aos Estados
visinhos, 26:760$000.

N. \J. Custeio das colonias existentes no Estado
e introducção de immigran1es, 10:):000$000.

N. 10 Colonias indigenas, 15:000....000.

N 11. Medição e demarcação de terras, .••.•
26:0008000.

N. 12. Districtos de terras e colonização, ••••••
9:000$000.

N. 13. Compra de vaccina anti.cubunculosa.
50:000$010.

1910 Ioa Orça a receita e fixa a despesa do Es.
tado para o exercicio d,' Ia \l. N. It. Propaganda do cafe', subvenções e pre-

mios ás cooperativas agr'colas. exposições,
premios agricolas e pastoris, introducção de
reprodl1etores, ensino agricola ambulante e
zoothechnico, fazendas modelos, subvenção de
10:000::;000 ao Instituto Pol,\'technico de Juiz
de Fóra e mais serviços concernentes ao des-
envolvimento economico do Estado de Minas
2.200:000$000.

Sala dns sessües, Il de setembro de 1910.-Sen ..
na Figueiredo - João Lisboa. -Nelson de
Senna.-I-1eitor de Souza.

EIU dl~clI",,,,ào. cODjunctamente com as.
emendas, foi o capitulo 2.° approvado.

Fez declaraç1ío de ter-~e abs1ido de votar a
emenda n. 32 A, o sr. Heitor de Souza.

Eu} di",cus",ão. na mesma daia, o capitulo
3. o foram mais offcrecidas as seguintes emen-
das:

N. 65

Ao capitulo 3.° :

Artigo. E' o governo at:clorizado:

I. ° A reorganizar a Imprensa Ofllcial dentro
dos limites da verba do n. ]0, li 2.°, do art ... ,
pondo em vigor a tabella annexa ao dec. n.
1.566, de 22 de janeiro de 1903 ;

2.° A ('xpedir novo regu!am('n10 ao Gymnasio
Mineiro, pondo-o de aceordo com a refor-
ma do ensino que for feita pelo go\'erno fe-
deral.

3." A expedir novo regulamento para o lança-
mento e cobran.;a do imposto Iterritorial, fa-
cultando aos contribnintes que possuirem
immovris, em diversos municipios, a pagar o
imposto no de sua residencia. ou naquelles
que lhes approuver, consolidando as disposi-
ÇO~3 esparsas que se referem a esse1serviço ••

S.0.-9
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1910 109 Orça a receita e fha a despeaa do Es-
tado para o exercicio de 1911.

X, 66

Artigo. .I!J' o go\'ern.o auctorizado a adquirir
o material necessano para o bom funccicna-
mento da Direetoria de I1ygiene do Estado e
para desi nfecções, ficando creado o 10l!'ar rle
amanuense, com os vencimentos de 2:400$000
e cessada a auctorização que tem o director
p!!,racon.tractar auxiliar d~ escripta para a
~Irectorla. para o que abrIrá. o credito pre-
CISO.

K. 67

E' o governo auctorizado a abrir os seguintes
creditos:

1. o Para auxi}iar a Pref~itura da Capital,
com a quantia que for Julgada sufflciente,
para o novo abastecimento d'agua potavel.
fazendo os ajustes indispensaveis para garan:
tir o reembolso do Estado;

2." Um de 257:623$400, desde já, supplemen-
tar ao n. 10 do!3 2.° do art. 7,° da lei n.510,
de 22 de setembro de 1900 (Imprensa Offi-
cial) ;

3." Um de 40:023$915, desde já, para o paga.
mento ao ex.professor de musica da extincta

- escola normal de Diamantina, cidadão João
Nepomuceno Ribeiro Vrsini, em virtude de
sentença do Tribunal da Relação;

4.° Um de 12:000$000, desde já, separadamen-
te, para ajuda de custo aos Secreta rios de
Estado; e de 3:889$888 para representação
do vice-Presidente do Estada a contar de 7
de setembro a 31 de dezembro do corrente
anno;

5. o O que for necessario para, com accordo
que se fizer com as Camaras Municipaes de
Ouro Preto e Cataguazes, liquidar as respon.
sabilidades do Estado, relativas aos empres.
timos ás mesmas feitos pela Caixa Eeonomi-
ca Particular de Ouro Preto, com garantia
do Estado, fazendo as necessarias operações
de credito, garantindo os interesses do Esta-
do pela especialização de rendas e tomando
outras medidas que assegurem as olJerações
e o reembolso no prazo que for estipulado;

1910 .09 Orça a receita e fix~ a despesa do Es- ti.o Um ate' 160:000$000 para solver o debito,
tado para o exerClCIOdI' 1911. actualmente existente, da Santa Casa de l\Ii.

sericordia da Capital, com o Banco de Cre-
dito Real de Minas Geraps, entrando o go\'er-
no em accordo com aquella instituição para
fazer descontos annuaes das subvenções con.
cedidas pelo Estado e consignadas em orça-
mento, estabelecendo clausulas garantidoras
do pagamento do capital e juros,

N. 68

Artigo. O governo do Estado entrará. em ac-
cordo com o dr. Carlos Pereira de Sá Fortes,
concessionario da E. de Ferro de Turl'o a
Prados, afim de que lhe sejam restituidos os
,lireitos pagos ao Estado e despesas feitas com
estudos e plantas, visto tornar-se material-
mente im possivel a execução 110contracto fir-
mado a 16 de fevereiro de 1892 e innovado
en, 18 de l1ezembrJ de 1895.

N. 69

Artigo. Fica creado, na Srcretaria do Interior
o logar de almoxarife, com fiança idonea, a
juizo do governo, e vencimento de 2.° offl-
eiaI.

N. 70

Artigo. Fica, desde já, aberto o necessario cre-
dito supplementar para pagamento do excesso
de despeza que se verificar no n. VI, do !i 1.'
do art. 7.", da lei n. 510, de 22 de setembro
de 1909.

N. 71

Onde convier :

Artigo. Fica aberto ao govprno um credito de
35:000$000. para mobiliario 110 Palaeio da
Justiça desta Capital c insla Ilação sanitaria
completa do mesmo.

Sala das sessões, 11 de selembro de 1910.-
Senna Figul'Íredo.-lI~i1or de SOllza.-Nelson
de Senna.-João Lisboa.
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Artigo. E' o governo do Estado auctorizado a
emittir 30 apolices da Divida Publica Esta-
doai, inalienaveis. para a constituição do pa-
trimonio da Escola Livre de Odontologia aes-
ta Capital.

Artigo. E' concedida a subvenção de vinte
contos de reis para a effectividade da exposi-
çãe regional agro-pecuaria de Uberaba a rea-
lizar-se no anno vindouro.

Accrescente-!e onde convier:

~ 1.0 E'm subvenção subslituirú o auxilio dc
que tratam o art. 19, na lei n. 440, de 2 dc
outubro de 1!J06, e o art. 2." da lei n. 454, de
6 de setembro de 190i, que não será concedido
no easo.

Accrcscente'Ec onde convier

N •• 8

Accrescentc-se onde convier:

Senna Figueiredo.- João Lisboa.- Kelson de
Senna.- Heitor de Sousa.

Artigo. E' o gOVerno do Estado auctorizado a
cntrar em accordo com os outros Estados da
União, sobre limites do territorio mineiro,
submeitendo á arbitragl'm as questões exis-
tentes, e as que vierem depois a surgir no-
meando e approvando arbitros, assignando os
compromissos respectivos e abrindo para esse
tim os necessarios creditos.

:'icnna Figueiredo -'João Li.hoa ..-Kelson dc'
Senna.-Heitor de Souza.

;; 2 " O go\"erno <10 Estado fi xará, dentro dos
limitl's da lei n. 454, de I()Oi, (S prcmioa quc
dev"m ser concedidos naquella exposição.

Tranmmpto

lC!l Orça a receita e fixa a desp,'sa do Es-
tado para o exerddo de WIl.
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Artigo. Fica o governo auctorizado a entrar
em accordo com a Camara l\luniciplll de Ouro
Prc'to. afim de auxiliai-a ,las festas da com-
memoração do bi-centenario de «Villa Rica»
aberto o credito de 5:000$000.

N. i3

Artigo. Da vel ba de que trata a lettra e do
S 1 ° do art. 6.°, será paga, desde já a quan-
tia de 1:000$000.-Senna Figueiredo.

N. i4

Artigo. O /.:o\'erno fica auctorizado a rever o
regulamento de instrucção primaria e normal
do Estado, afim de fazer as modificaçõl's que
a pratica tem aconselhado no sentido, não
só da disseminação do ensino, como no de:me-
lhor fiscalização, e do modo mais economico
P!l' a o Estado, podendo crear a «Caixa Es-
colar Oftlelal-, subvencionada pelo Estado, e
dar maiores a1tribuições aos promotores de
justiça para flacalizar o ensino ncs munici-
pios mediante modlca gratificação.

N. 72

Andamento e observações

E' aberto o credito do 4:000"000, para acqUlsl-
ç10 de livros e material para a Bibliotheca
da Camara dos Deputados.

Accrescente BC onde convier:

Sala das se~sões, 11 de !etembro de 1910.-Sen-
na Figueiredo.-Nelson de Senna.-Heitor
de Sou5a.-.loão Vellozo.

Sala das sessões, 11 de setembro de 191O.-Sen-
na Figueiredo.-João Lisboa.-Nelson de Sen-
na.-Heitor de Souza.

Sala das sessões, 11 de setembro de 1910.-Jo:Io
Lisboa.

Transumpto

109 Orça a receita e fixa a despesa do Es.
tado Ipara o exercicio de 1911.

1910



oc
c
-<

Transumpto

- 70-

Andamento e obEervações
oc
:::.-.:

o•..
'"8
::l
Z

Transumpto

-71-

Andamento e observações

1910 109 Orça a rec~itq p lixa li despesa do Es- Paragrapho unico. ~o contracto que for cele-
tado !Jura u "XI'rClCIOde 19l1. brad.o para a etI'ectividade da 'doaçllo dessas

apo~Jces para aquelle tlm, o governo estabele-
cera. claysula.s." condições que garantam a
sua. malll'nablhdll.d,> e quaes'luer outras que
con venham aos interesws do Estado.

Sala das sessões, em 11 de seh'mbro de 1910.-
João Lisboa.-lIeitor de Sousa.- Senna Fi-
gueiredo. - Nelson de Senna.

IAccrescente-se onde convier:

Artigo. Ao provimento dos c.ugos de col1o-
ctor e de escrivll0 das col1ectorias dC' Estado
poderão concorrer, nll0 só os col1.'ctores e es-
crivães de todas as classes actuaes, como
tambem quaesquer pessoas idoneas, observll-
dos quanto áquelles os dispositivos do art. 20.
da lei n. '\10, de 22 de' setembro de 1909 e
outros flue regulam a mlteria.

Artigo. As ~ollect~rias do Estado funccionarão
todos os dias utels das dez horas e meia da
manhã :"lsquatro horas da tarde podendo ser
prorogado O expediente quando' a juizo do
governo houver conveniencin em fazel-o.

N. 81

Artigo. O eollector e escriv1l0 se substituirlo
reciprocamente, accumulando as obrigações e
vantagens dos cargos, salvo a exce'pç1l0 adean-
te estabelecida.

li 1.0 Nos impedimentos até 8 dias serit o col-
Icctor substituido pelo seu agentp, si o tiver
com exercicio legal, servindo este ultimo sob
a responsabilidade do collector.

li 2.° Nos impedlmento~ dI' mais de' dias será
o collector substitui do pelo respectivo escri-
vão, seja qual for o motil'o da substituição.

uno 109 Orça a receita e fixa a despesa do
tado para. o exercicio de 19lL.

1Eg- S 3.° U escril'ão será substiiuido nos impedi-
lllentos ale H diaH lJelo seu ajudante, si o ti-
ver CuUl exercicio lel!al. servindo e.te sob a
re.pollsU biliuaun uaq uclle.

~ 4." 1\0S impedimentos de mais de 8 dias será
o escrivão sobstituido pelo respectivo colle-
ctor, ~alvo:

a) si por excesso de serviço n1l0 puder accumu-
lar as duas funcçtH.'S;

ú) si o Secretario das Finanças julgar inconve-
niente a. accllmulaç1l0.

li 5.° !\o caso do paragrapho antecede1te, ve.
ritlcada a h.ypothese da Jettra - A - si o es-
criv1l0 th'er ajudante servirá este, desde que
nisso convenha o escrivão, ,[ue ficarÍl respon-
savel pela gestão daqueJle c terá as vanta-
gens respectivas; e si o e.'crivão n1l0 tiver
ajudante poderá o collector nomear-lhe sub-
stituto interino pessoa idones que sirva sob
sua responsabilidade.

Verltlcada a hypothese da lettra - B - o Se-
cretario das Finanças nomeará pessoa idonea
ou auctorizara o collector a fazel-o.

N.82

Artigo.... As despesas com editaes e outras
publicações legaes ou auctorizadas serll0 pa-
gas pelo coJlector e pelo Thesouro do Esta-
do, em partes eguaes, sendo a parte deste
ultimo abonada ás co1lectorias, mediante pro-
va documental das mencionadas despesas.

N. 83

Artigo.... Pelo serviço de arrecadaçã 1 das
rendas estadoaes os co1lectores terão as ~p.-
guintes porcentagens, observada a classille ••-
çll0 das respectivas coJlectorias:
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19;0 109 Orça a receita e lixa a despesa do Es- L" classe - 8 oI" ate' 200:000$000 e 4 "o sobre
tado para o exercieio de IDI I. o excesso.

2." classe' - 10" o ate' 100:0(10$000 l' 4 °/o60hr<l
o excesso.

:3." classe - 11 "10 ate' 8;,:000:;000 e 4 % sobre
o l'xcesso.

4." classe - 12 "I. ate' ,0:000;3000 e 4 "lu sobre
o exce~so.

5." classe - 15 oro ate' 55:0008000 o 4 "lo sobre
o excesso.

a." classo - 19"/0 ato' 40:000$000 e 4 o" sobre
o excesso.

'j." cla!se - 22 li2"1o ate' 25:000"000 e 4 "I" so-
bre o excesso.

S." classe - 2;; "I. ate' 15:000$00) e 4 "io sobro
o excesso.

N. 81

Artigo. . .• 03 collectores o escrivães podcl'ilo
sor removidos de uma pua outras coHedo-
rias. ainda que de classe inf:rior, ouando o
serviço publico e a disciplina administrativ~
assim o exigirem.

!l 1. o A remoção ser:'l delibe.ada por uma j un-
ta de que farão parte o Secretario das Fi.

i nanças, como presidentE', o impector do Thc-
souro, o contador e o director da Fiscaliza-
ção.

g 2.° A remoção ró p~derá ser proposh por
um dos membros da Junta, sendo as delibe-
raçij~s delta ~ecretas.

!l 3.° O Secretario das Finanças não terá voto
deliberativo nas decisões desta mas fica-lhe
sal'i"o o direito de, não as hOI~ologar e pôr
em exe~ução.

1910 109 Orça a receita e flx'\ a despesa do Es-
tado para o exercicio de 1911.

N.85

Artigo.... As porcentagens abonadas aos col.
lectores e escrivães, de conformidade com a.
respectivas classes das collectorias, serão de.
duzidas mensalmente na despesa do compe-
tente balancete.

N.86

Artigo .•.. Nos inventarios ainda que admi-
nistratiVOS e em outros actos serão contadas
áqueHes funccionarios e pagos por 2 terços as
custas taxadas no art. 76, do regimento de
custas vigente.

li Lo Nos arrolamentos de bens de valor in-
ferior a 1:000"'000 taes custas serão contadas
e pagas pela metade.

li 2.° Nas causas em que decahir a Fazenda
Publica, os seus agentes ou representantfs
não terão direito á percepção de custas pelos
aotos que praticarem.

N. 87

Artigo.. . • Os collectores e outros agentes da
Fazenda Publica poderão requisitar de qual-
quer repartição publica ou tribunal os docu-
mentos e oertidões que forem necessarios á.
defesa dos interessps e dirE'itos do Estado,
devendo-lhes ser fornecidos uns e outras in-
dependente de qualquer pagamentC'.

N.88

Artigo.... O governo do Estado expedirá. o
necessario regulamento para a consolidaçl1o
das disposições legaes relativas ao serviço
das col1ectorias estadoaes.

Senna Figueiredo.- João Lisbca. - Nelion d~
Senna.-Heitor de Souu.

S. C.-lO
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l!no 109 Orça a receita e fixa a despesa do Es- E.u (lIsells!ilão, conjunc1amente com as
tado para o exercicio de 1~1l. emendas, IL requerimen to do sr. Senna Figuei

redo foi eHa auiada para a sessão nocturna.

Nesta ses;ão foram ainda otrerecidas as seguin-
tes emendas:

N. 89

Accrescente-se onde convier:

Artigo. E' o Presidente do Estario auctorizado
a promover obras de saneamento e outros me.
lhoramentos de reconhecida. necessidade nos
municipios que se proponham a assumir a
a responsabilidade de satisfa7.er com suas
rendas os encargos da operação de credito
destinada. á realização desses serviços.

Artigo. Poderá o gc,varno do Estado entrar
em accordo eom as eamaras municipaes, não
~Ó para er-:arregar-se das obras de saneamen-
to o outras, como tambem para fazer a arre-
cadaçl0 das rendas municipaes, que garan-
tam u reembolso do capital ncHas emprega-
dos e respectivos juros, de modo a não ter o
Estado onus algum.

Paragrapho unico. As obras de que tratam os
artig'ls anteriores não devem ser outras além
<10abastecimento' dagua, rêJe de esgotos e
installações de força electrica.

Artigo Fica egualmente o P rf'sidente do Es.
tado auetorizado a fazer a operação de cre-
dito, dentro ou fóra do p:liz, até a importan-
eia necessaria pua a realização desses servi-
ços, prestando a sua garantia e assegurando
a applicaçllo das rendas municipaes destina-
das ao mesmo fim.

Arli~o. 03 emprestimos mUDlclpaes já exis-
tentes poderão ser convertidos. de accordo
com o plano desta Ipi, desde que assim re-
solvam os poderes locaes.

Sala das sessões, 11 de fetembro de 1910.-João
Lisboa.- 1'ielson de Senna.-lIeitor de Sou-
sa.- Senna Figueiredo.

.910 109 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercicio de 1\111.

N. 90

Accrescente-se onde convier:

Artigo. Fica, desde a data da publicaçilo des-
ta lei, o governo do Estado auctorizado a
garantir o juro sunual de 6 ~/o ouro, no. ma-
ximo, até o capital de 4 mIlhões de libras
esterlinas, emittidas por series, a um banc!>
que se fundar no Estado para operar pri'.lCl-
palmente sobre credito h)'p,)thecarlO e agrJco-
la, ncs termos da lei n. 5ô8, de 22 de .etcm-
bro de 1909.

Paragrapho unico. Para esse fim fi~a o gove~;
no elTualmente auctorizado a abnr desde Ja
os n~cessarios creditos.

Sala das sessões, em 11 de setembro de 1910.-
Heitor de Souza.-Nelson de Senna.-João
Lisboa.-Senna Figueiredo.

N. 91

Accre,cente-se onde convier:

Ar1ilTo. Fica o lToverno do Estado auc1orizado
a palTar ao hos"pi1al de Caridade da \'Jçosa
os ~uxilios e Eubvenções que cahiram em
exercicio findo independente de quaesquer
descontos.

(8. R.)

Sala das sessões. em 11 de setem\.ro de 1910.-
Heitor de Souza.-PerlCles de Mendonça.-
Silveira Brulll.- Juvenal Penna."""7Castello
Branco.-Agostinho Pert:ira.

Achando se apoiada e' posta em discu'ssãO con.
j unetam ente.

N. 92

Sub-emenda á. emenda n. 83.

Onde se diz, 4 0/O, diga-se 3 010' em todas u
classes.
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l!JOl lO!)Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o eXl'rcicio de 1911.

N. 93 1910 1(\9Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exerci cio <.Ie1911.

N.2

A' emenda n. 84, supprimam.se o artigo e pa-
ragrapho.

Ao mesmo artigo, n. 31, letra H :
Accrescente-st' depois das palavras .cidade do
Pará. - .e na cidade de Ubá 2:000"'000••

N. 94
N. 3

A' emenda n. 86. supprima.se o artigo, man-
tendo.se os paragraphos, transformados em
artigos.

Ao mesmo artigo, numero e letra:

N.95
Em vez de «12:000saoo., diga-se .14:000$000•.

A' emenda n. 86, artigo, onde se diz, por dois
terços, diga.se-pela 4.' parte do regimento
de custas.

(S. R)

Sala das sessões, 13 de setembro de 1910.-
Heitor de 8ou7.a.- PericIes de Mendonça.-
Agostinho Pereira.-Juvenal Penna.-Silveira
Brum -Castello Branco.

N. 4

Sala das sessões, 11de setembro de 191O.-Sen-
na Figueiredo.-J01Io Lisboa -Nelson de Sen-
na. -Heito. de Sousa.

Eua dl~CIIS8ão, conjunctamellte com as
emendas, foi o capitulo 3." approvado, com
excepção sómente das emendas ns. 84 e 93,
que foram retiradas por seus autores, sendo
nesta data ap!,rovado o projecto em segunda
rtiscussão e remettido á mesma commissão de
Orçamento e Contas.

Em 12. a requerimento do sr. Senna Figueire-
do, foi annexado a este o projecto n. 107.

:-Iesta mesma data foi apresentado para tercei-
ra discussão, sendo a requerimento do sr.
Senna Figueirt' 10 distribuido impresso na
manhã seguinte.

Accrescente.sc onde convier:

Arti/Zo Fica o governo do Estado anctorizado
a restituir á Camara Municipal de Viçosa as
quantias por ella despendidas para acquisição
de terrenos e predios para a cOllstrucção da
cadeia estadoal naquella cidade.

Sala das sessões, em 13 da setembro de 1910.-
lIeitor de Souza.- Agodtinho Pereira.- Pe-
ricles de ~Iendonca.- Juvenal Penna.- Silo
veira Brum.- Castello Branco.- João Lisboa.
- José Alves.

SãO postas em discussão conjunctamente.

O SR. JAnlE Gom:s envia á Mesa a seguinte

DIENDA

Ean tl'rc.'elra dh .•CIIl;l.IiIÃO. em 13, foram
oJferecidas as seguintes emendas:

N.5

N. 1

Ao art. 13, n. 17:

Em vez de .36:0oo;SooO"- diga-se .34:0.10.i\COU•.

Accrescente-sc onde convier:

Arligo... A 5 • delegacia auxiliar continlla a
ter por séde a cidade de Passos.

Sala elas sessões, 1:'1 de setembro de 1910.- J ay-
me Gomes.- Valdomiro de lIfali.alhãcs.- Ar-
gemlro de Rezende.- Galdino ltiull.
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1910
109 Orça a receita e fixa a despesa do Es- Entra em discussãO conjunctamente.

tado para o exercicio de 1911.
O SR. AGGST1:'lHOPEREIRAapresenta a seg uinte

E~IENDA

N. 6

Ao art. 1" n. 1, em vez de - Santa Casa -
dicra-se - hospital - e depois da palavra-
Fi'nanças - accreEemte-se - e independente
de quaesquer descontos - o mais como está
no artigo.

12 de setembro de 1~10.- Agostinho Pereira.

N -• I

Accrescente-se onde convier:

Artigo o.. Poderá tambem o gov~rono entrar
em accordo com as camaras mUDlClpaes para,
m('diante auxilios reciprocos, construirem
estradas de rodagem.

Sala das sessões da Camara, 13 de setembro de
19l0.-Edgardo da Cunha0-Pedro Laborne.:-
Jollo Antonioo- Castello Branco - IgnaclO
Murta. I

N. 8

AO capo 11, S 3.0, n. 6, accrescente-se: dep"is
das palavras - construcção de predlOs - o
seguinte - e 5:000S~OO para a concluslLo do
hospi tal de Arassuahy.

Sala das sessões, 13 de setembro de 1910.-
Ignacio Murta.

E' apoiada e posta conjunctamente em discus-
slLo.

O SR. VALDOMlROMAGALHÃES.envia á Mesa a
seguinte

1910 109 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercicio de 1911.

EllENDA

N. 9

A ccrescente-se ondo convier:

Artigo. o. 03 emolumentos que pelo art. 184,
da lei n. 3;5, de 19 de setembro de 1903,
eram divididos entre o Estado e os funccio-
narios remunerados de justiça, ficam perten-
cendo pGr inteiro aos juizes de direito, juizes
municipaes e prJmotores.

Sala das sessões. 13 de setembro de 1910. -
Valdomiro de Magalhll.es.- Alves de Lemos.
-Jayme Gomes.- Jose' Alves.

Entra em discussão conjunetamente •

O SR. RAULDE FARIAjustifica e manda a mesa
a seguinte

)IENDA

N. 10

A' lettra - C - accrescente-se depois da pala-
vra pn'dio, o seguinte:

"Podendo desta verba destinar a quantia ne-
cessaria para a construcçlLo da escola opera-
ria da Campan~a e a acquisiçlLO de instru-
mentos para a mesma.

Sala das sessões, 13 de setembro de 1910. -
Raul de Faria.- Alves de Lemos.- F. Schu-
mann.- So Stylita.- Galdino Rios.

N. 10 A

Sub-emenda á emenda n. 10.

Diga-se -a juizo do governo-. - Senna Figuei-
redo.
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No art. 21 supprima-se o !l 2.'.

N •• 13

Accrescente-se onde convier:

Ar ligo. . . Os collectores e escrivães, em "'osa
de licença para tratamento dei laude, terão
direito a metadtl da porcentagem, ca bendo a.
outra metade ao substituto.

N. 21

N.25

N. 23

N. Hl

Ao art, 37:

N.22

Supprimam-se a phrase «ainda que_ e o ij I,'•.

Ao art. 26, depois das palavras -.«estradas da
rodagem-, accrescente-se;- «el poços tUQU-
lares-.

N.20

Aos arts. 35 e 36, supprimam-se.

Ao art. 31, diga-se: «e auctorizado-, em \e~
de: «ou-.

Ao mesmo artigo,- e - diga-Ie •primeira in-
stallaçll.o -cm vez de ajuda de custo.

Ao art. 18, ll,ttra B. depois das palavras •.•agu
potavel - ac~rescente-se - e esgotos.

- 81!-
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N 12

N. 14

N. 15

Aecrescente-se ao cap, 1.0, in-fine:

N. 16

Ao n. 18 do art. 13,!! 1. " accrescente-se :- e
os do director são os constantes da tabella
do dec. 1.519 A, de 21 de fevereiro de 1903.

Ao n. 3. ° do mesmo artigo, in-fine, accrescen-
te.se :- mantida a disposição do n, 1 do art.
4.° da lei n. 510, de 1909.

N. li

N 13

Artigo... Os e:crivães não poderão entregar
ás parte! certidões ou documentol sujeilos
ao seUo do &ltado, sem que esteja elle devi.
damente inutilizado, sob pen.l, de multa de
50,-'000.

Ao art. 16 do cepo 3.', accrescentem-be os ns. 16,
23, 2i, 28,29 e 30.

Transforme-se o n. 4 em n. 5.

« N. 4 - A reformar o systema de fiscalização e
arrecadaçãO das rendas do Estado, amplian-
do, como melhor entender, as attribuições e
deveres dos funccionarios encarregados de
taes serviços.

Ao capo 1.°, art. i.o, accrescente-se:

Ao n. 6 do mesu:o artigo, supprima-se a phraseI - no serviço.

109 Orça a receita e fixa a deepesa do Es-
tado para o exercicio de 1911.
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Andamento e observações

1910 IC9 Orça a receita e fixa a despesa do
ta do para o exercicio de 1911.

Es- Paragrapho unico. Essa porcenta"em será a1Jo-
nada pelo fl1nccionario substitiIto, indeper:.
dente de ordem da Secretaria, devendo no
balancete figurar por inteiro .e abonada aum E('t. .....

X.26

Artigo... Em virtude de reformas que se flze.
rem nas Secretarias do Estado, os vencimen-
tos dos directores poderão ser equiparados aos
do director de hygiene.

N. 27

Onde convier, accrescentem-se os seguintes ar.
tigos:

Artigo. '. A Assistencia a Alienados do Estado
de Minas 0eraes será ministrada pela actual
«Assistencia a Alienados de Barbacena», que,
por esta lei, passa a ser denominada «Asylo
Central de Assistencia a Alienados de Minas
Geraes,), e por uma colonia annexa, denomi.
nada "Colonia Mineira de Alienados», ficando
o todo sob a denominação de : «Assistencia a
Alienados de Minas Ueraes. e sob a mesma
administração.

Artigo... O Asylo Central é destinado ao tra.
tamento das formas agudas\ de loucura, das
manifestações desse caraeter que apparecem
no curso das psychopathias chronicas, das
molestias intercorrentes dos debilitados e de
qualquer caso que exija vigilancia constante.

Artigo.. A colonia é destinada laos enfermos
tranquillos, aos t.abalhadores e aos convales.
centes.

Artigo... A colonia será fundada na fazenda
denominada "Usina., de propriedade do Es-
tado, contigua á actual Assistencia a Alienados
de Barbacena, adoptando o 8ystcrna mais mo-
derno e completo, cujos etreitos já e8tejam
sanccionados pela experiencia.

1910 109 Orça a receita e fixa a despesa do
tado para o exercicio de 1911.

Es- Artigo... Estllb~l~cido o plano geral da colo.
ma, o governo na executando, por partes, de
ac~ordo. com os rec~rsos do Estado, e com as
eXlgencIas dos servIço', adoptando o s\,stema
de chalets, esparsos "01 ordem e rodeàdos de
ja rdins com galerias superiores.

Paragrapho unico. Em pontos convenientes se.
rão construidos-:) pavilhão da administração,
a coslllha, a casa de machinas, lavandeiria,
capelJa, theatro, pavilhão de hydrotherapia,
leIteria, creador de aves e de cevados casas
para o director, pua os medicos c para os
empregados.

Artigo... O estabelecimento serú fechado por
muros que o circumdcm, de modo a realizar
o asylo de portas abertas.

Ar.tigo-.: Além de officinas de carpintaria, al-
!aIa~arIa c outros, ceramicas, etc., haverá o
CUltIVOdo ca'llpo, devendo ser preferida além
da culturJ. habitual apropriada aos ter~ellos
a do chá, do trigo e outras flue a pratic~
venha aconselhar.

Artigo... Para organi7,ação desse serviço fica
ao governo aberto o credito que for necessa.
rio, tendo em vista o plano que adoptar, e,
neHe baseado, fará a respC'ctivu operação da
credito.

Artigo. •. No regulamento que expedir para a
e:x~cuçãO de~ta lei, consoliddr-se-ão as dispo-
sIçues em VIgor, estabelecendo-se os venci-
mentos da administração, dos medicos e dos
de mais empregados, cnja tabella deverá ser
apresc-ntada opportunamente ao Congresso
para a devida approvação'

Artigo... Os logares de medico serão preen.
chidos por concurso.

Artigo... A colonia poderú ser dividida em pe-
queno.:' lot('s com casinhas barata" as quaes
poderao Sl'r entregul's a alienados em condi-
ções de cultivaI-as; assim como ppc[uenas ca-
sas para familias de empregados as quaes pos-
sam ser confiadas certos alienados em con-
dições de receber tratamento familiar e domi-
ciliario.



109 Orça a receita:e fixa a despesa do _Es- Artigo. Para a constrncção da colonia e execu-
tado para o~exercicio de 1911. ção de -eu plano, tendo em vista os lartigos

anteriores, o governo abrirá o credito que
for suff\ciente.

109 Orça a receita e fixa a despesa do Es. '"nbll.'lulo o de n. 121
tado para o exercicio de H' 11.

Andamentl) e observaçües

Ao art. 12 substitua-se pelo srguinte: Os fa-
vores co~cedidos pelA lei n. 4ú~. de l4 de se-
tembro de }(IO" que ficam extensivos ao t.Ol.:-
cinho preparado e acondicionado em barrIS c
aos oleos em geral, vigorarão pelo l)razo de
dois annos

N.6

Ao art. 8.0, ;upprimam-se as palavras dE de de
já e accrescentc-se no final- e serão arreca-
dados do mesmo modo.

N.5

:->. 1

Ao mesmo artigo. ~ 1.°, 1,.\tra a. ~.XI. onde se
lê - 1.~OO:OOU:i;O()O :- leia-sc- I."OU:Oll():;:OUO.

~a sOlIlma final. onde se lê, 23. 4!-:6:1E5,) 06 -
leia-se :- 23.2i6:185$0~)6.

~. 2

N. 4

N 3

Em li, foi devol\"ida a proposiçãO pelo Senado,
por officio n. 33 da mesma data, com as se-
guintes emendas:

Ao mesmo arti"o paragrapho e Ic~trll, n.
Xli, onde se lÓ ' - 413:000$000 - leJa-se:-
393:000$000.

Ao art. 1.'. onde se lê - 23.4tl6:185i!:o66, leia-
,;e :-23. 2i6: 185S~~().

1CCI;WIIl~"H n. li, de 14 de setembro de 11110.
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Sala da. sessões, 13 de setembro da 11\)10.-
Senna ft'igueiredo.-Nelson de ~enn~.- Hei.
tor de : oma.-João Lisboa.

Ao t rt. ~f). Modifiquem-se .in.fine~, as pala.
vras "respectivos funccionarios~ de egual ca.
tegoria~ para estas •aos offleiaes da .Secreta'
ria do enado-.

Ao art. 1!l, paragrapho unico, accrescente-se
depois da palavra - Estado - •.• ' nomeada-
mente a rdversão Íl propriedade deste no caso
de dissolução ou não funccionamento da re-
ferida ,'scola. - Senna Figueiredo. - João Lis-
boa.

EIIl CIlSCIl!il8UO, conjunctamente com as
emendas, foi eom ellas approvado com exce.
pção somente da de n. 8 que foi retirada
por seu autor e da de n. 9, que constituira
um projecto em separado, sendo nesta data
remettido á commiss1lo de Redacç]o das Leis
qUE'.obtendo urgencia, o apresentou com a
r('dacção final na mesma data. sendo ao mrs.
mo tempo apresentada a redacção do proje.
cto n. 126, constituido pelo art. 25, para to-
mar a forma de resoluçãO.

Dispensadas as formalidades regimentaes, are.
querimrnto do sr. Galdino Rios, entraram
em discussão immrdiata:nente, sendo appro.
vadas, as redacçOes apresentadas; foi remeto
tido ao :Senado, sob n. 73, por offleio n.
113, de 14, o pr(ljecto n. 108 e publicado
como resoluçno da Camara o projecto consti-
tuido pelo art. 25, ao qual foi dado o n.
12/).

N. 28

N. 2!l

Sala da, sC"'ue.-, 13 de setembro de 1910.- Sen-
na Figueiredo.
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lal0 loglorça a receita e fixa a
tado par<\ o ex',rcicio

despesa do Es- X. 7
de 1911.

Accrescente-se onde convier o seguinte:

Artigo- São isentas do imposto de} exportação
as telhas fabricadas de cimento e amiantho.

X, 8

Ao art, 14. onde se lê - 23.831:::,34';;418- leia-
se :-23.266:591$478.

Ao mesmo artigo, s ) .", n. I, insere\ a-se lcUra
lJ: Subsidio ao vice-Presidente, 12:0008000,
substituindo-se pelas leUras c. ti e e as das ru-
bricas que aquella vão scguir.

10

Ao mesmo artigo e paragrapho, n. lI, leUra a.
onde se lê - 173:080';;- leia-se :-161:080~000,
supprimindo-se as palavras -inclusive as al-
terações da lei n. ril6, de 1910

N. 11

Modifique-se a:somma nnal do li 1.0 para ...•..
10.\)05:15113478.

• N. 12

Ao art. 14, S 1.., n, XV, lettra a, onde se diz:
-1.521:228"500 - leia-se: 1.524:221'::500.

N. 13

Ao mesmo artigo e ~ XVI, onde se diz:-
163:000"000 - diga-se --2:1D:2408000.

1010 10[l1'Orça a receita e fixa a despesa
tado para o ('xercicio de 1911.

do El- X. 14

Ao mesmo artigo e paragrapho, 11.31, leUra a,
accrescente-se - c 2:0uO"000 ao pavillü'[o de
Turbeculosos do Hospital de Caridade de-
l\hrianna.

1'\. 15

Ao mesmo artigo, paragrapho c numero, lettra
li, accrescente-se depois do - Santa Rita dE'
Cnssia- o Arassuahy--elevando a re~pecti\-:A
ru brica a 18:000,::000.

N. )(j

Ao mesmo artigo, !i 2.°, n, I, lettra a, accres-
cente depois da palavra- Secretaria - mai
1:~OO~OOO~nnuaes a cada um dos seguintes
funcclOnarIOs:- contador da Secretaria das
Finanças e fiel do Thesoureiro e 600-'000 an-
nuaes ao anxiliar do chefe da Contabilidade.
equiparando-se seu vencimento ao do guarda-
livro~, importancias que se annexarão aos
vencimentos.

N.17

Ao mesmO artigo, ~ 2.°, n. IV, onde se lê-
gratiflcaç!lo -diga-se -porcentagem.

~. 18

Ao mesmo arti~o e paragrapho na somma tl-
nal, onde está - U.517:183~000 leia-se ....••
9. 167:183E'000.

~, ][l

Ao mesmo artigo :; 3. ", n. 14. onde se lê -
2.200:000$000 leia.se 1.90.::000.~000.

N. 20

Ao mesmo artigo, paragrapho e numero na
som ma flnal onde se lê - 3.494:260':;;000leia-
se 3.194:260'"'000, modificando-se a somma to-
tal para 23.26u:594snS.
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1!")10 lon Orça a receita e fixa a despesa. do Es-
tado para o exercicio de 1911,

X, 21

Ao ~ 3.' e art. 18 :

Supprimam-se as palavras mantida a disposição.
etc " até o fim e accrescente-se: sende:' .de
40)",000 mensaes os vencimentos do auxIlIar
ti!u'lado da redacçllo.

N. 22

Ao art. 1;<, \l 4.'- supprimam-se as palavras-
- novo e opportuno.

X. 23

Ao mesmo ariig') ~ r.., supprima-sll a palavra
1l0~'O.

X. 24

Ao mesmo artigo ~ 6.', substitua. se pelo se.
guinte :

A rever o regulamento de instrucç1l0 primaria
e normal do Estado, ampliando' as attribui-
ções flscalisadoras dos promotores de justi!<a,
mediante retribuiçãO, podendo erear a caua
escolar e a reorganizar o serviço de; inspe-
cç1l0 technica por forma a reduzir a despesa.

N. 25

Ao art. 19, lcttra d, supprima.se.

X. 26

1910 109 Orça a receita e fixa a l!espe~a do Es-
tado para o exercicio de 1911.

N. 27

Ao mesmo artigo lettra i, accrescente-se pela
verba de obras. publicas,

N. 28

Ao mesmo artil!O lettr,'t j, accrescente-se em
seguida á palavra-arbitragem-ou resolven-
do por l!ecordo directo.

N. 29

Ao art. 22.!lI ••, accre!cente-~e: feita a des-
peza e pela verba do art. 14, ~ 3.°, n. 14.

N. 30

Ao arl. 23, substitua.se pelo seguinte:

E' auctori'ado o governo a entrar em accordo
com o dr. CHios Pereira de ~á Forte~, so-
hre a concessêlo da E. [? do Turvo a Prado~,
c(lnstante dos contractos firmados em 16 de
fevereiro de 1892 e em 18 de dezembro de
1895.

N. 31

Ao arl. ~4, onde se lc- 2." offleial leia se
amanu('me.

N. 32

Ao ar!. 2~, onde se Ic - sati,Jlzer-Ieia-3e a
satisfazer.

N. 33

Ao art. 28, onde 50 lê en ~arr('garem leia-se en-
carregar.

N. 3t

Ao mcsmo artiao, accrescente-se o seguinte:
lettra .•• O credito de 4:856$000 para paga-
mento de diarias ao engenheiro' Clorindo Bur-
nler Pessoa de Mello, desde! 1. ° de feVo'-
reiro de 1909, até 31 de agosto: de H110, cor-
rendo a despesa por obras publicas.

. I
S. C.-H

Aos arls. 33, 3t e ;;3 e 35, supprimam-se.

N. 35

Ao art. 3i, onde se lê t .• parte-leia-se metade •
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~. 26

Ao art. 3(1, in-fine, aecreseente-se 'reorganisan~
do-as e provendo sobre a substitui\'lio dos res
pectivos fllnccionaJios.

N. 37

Aos arts. 40, 41 e 42-supprimam-se.

~. 38

Ao art. 53, supprima-ee.

~. 39

Artigo... A disposiçlio da lei n. 510, de 22 de
setembro da 1909, art. 16, aproveita aos func-
cionarios a que se refere, estejam ou nlio em
exercicio e aos Slleeessores por titulo univer-
sal ou singular.

N.40

Artigo •.• Fica instituido o premio de 50:000::;000
para cllda uma das tres fabricas de banha de
porco que, com o capital minimo de 500:0008,
forem fundadas em correspondencia a tres
das varias zonas em que se divide o Estado.

Os premios só serào concedidos seis mezes após
o funecionamento das mesmas fabricas.

N. 41

Artigo. . . E' auctorizado o governo a entrar
em accordo com o cidadlio Jolio Nepomuce-
no Ribeiro Ursini para o fim de liquidar o
direito que lhe foi reconhecido em sentença
do poder judiciario, abrindo para psse rlm o
necessario credito.

1910

Transumpto
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lO!! Orça a receita e fixa li. despesa do Es-
tado para o exercicio de 1911.

I

Andamento e observaçÕes

N. 42

Artigo E' o governo auctorizado a restabe-
lecer na disponibilidade de que gosava o pro-
fessor vitalicio da Ks~ola Normal de S. Jolio
d'EI-Rey, major José Olympio de Oliveira,
sem direito a quaesquer vencimentos quanto
ao tempo em que a disponibilidade nào pre-
valeceu.

N. 43

Artigo.. . E' auctorizado o governo a entrar
em lI.ccordo com João AntLnio de Amorim
por perdas e damoos verificados II proposito
do dellmC'Iooameoto da cadeia de Palmyra.

N. 4{

Artigo ... As attrlbuições que o art. 3.°, da
lei n. 496, de 11 de setembro de 1909, conce-
de aos promotores de justiç:J, revertem aos
co11ectores na qualidade c1e agentes fiscaes
dos interesses financeiros do Estado e eX'}!lIi-
dos do quadro dos auxiliares da justiça. coo.
tinuao(lo em vigor, salvo esta r~slric\,ão, o
aI t. 229, d.l lei n. 375, de 190.3,

N. 45

ArILro ••• E' auctorizado o governo a Tesliluir
ao thc'soureiro da Hec~bcdüria ,de Minas, no
!tio de .Iaol'iro, as quantias com que inde-
mnisOIl o [slado por motivo d" r~ctJ1Jimento
de nOla3 falsas.

~. 46

Arti.'o... Fica aberto ao governo o credito de
15:0)0$000 para auxili" r ao ltIaestro Manoel
Juaquim de Macedo, compositur da opera Ti-
radentes.

N.4i

;\r1i~o... Os escrivães do crime das comarcas
de terceira intrancia pl'rceberão mensalmt'I:-
tI'. por conta de suas custas, a qualltia de
2u0-'000.
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109 Or,a a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercicio de 1911.

N. 48

Arligo... Serão extensivas aos escrivães do
juizo de paz das sedes uOs tp.rmos annexos.
as di~posições do art. 3.° da lei n. 251, de 10'
de julho de 189\1.

X.49

Artigo. .. Fica desde já. o governo auctoriza-
do a enlrar em accordo com os proprietarios
da ponte sobre o Rio Cabo Verde, no distri-
cto de Alfenas, de lórma a ficar a mesma en-
tregue á servidão publica.

N. 50

Artil:0'" Fica egualmente o governo auetori-
zado a despender ale' a quantia de 40:000;3000
para Decorrer as despesas com a installaçllo-
do í.o Congresso Brasileiro de Medicina e
Cirurgia, a reunir-se nesta Capital no proximo
anno vind uro.

N. 51

Artigo •. , Ficam equiparados os vencimentos'
do director da Secretaria da Agricultura aos
do director ~e H;ygiene.

N. 52

Artil!o... E' creada na Escola de Pharmacia
uma of(lcina de conservação o remonta do
material technico, que ficará a cargo de um
conservador, com os vencimentos annuaes de
2:400.~000 •

N.53

Arligo. . . Fica o governo auetorizado a pagar
uma das ~ratlficaçõps não paga ao Biblio-
thecario (lO Tribunal da l{elaçllo e escrivão
de remoções de magistrados, a partir das da-
tas d(1s decs. DS. 1.636. art. 399, e n. 1.638,
art. 20. de 1901, de accordo com o art. í.0,
~ 1.., n. XI, ultima parte, da lei D. 510 do-
anno passado.

1\110 109 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercício de 1911.

N. 54

Separem-se as disposições de caracter perma-
nente para_ constituirem proposições dillercn-
teso

Paço do Senado do Estado de ~linas Geraes,
em Bello Horizonte, 17 de setem bro de 1910.
-Cometio Vaz de Mello. - Levindo Ferreira
Lopes. - Francisco Ferreira Alves.

EII. dlsclI,,"sào em IS, foran. as emendas
approvarlas e remettidas com a proposiçãO á
eummissão de Redacção da. Leis.

Fizeram (leebraçào dc yofo contra a_
emenda n. 38, os sr5. Jayme Gomps, "aldo
miro lIIagalhães, Galdino Rios e Nelson de
Senna e contra a de n. H o ,sr. Heitor de
~ouza.

O sr. Senna Figueiredo, requereu que a emenda
n .. 14. fosse destacada visto já estar a mate-
ria cónsi/lnada em projecto jlt approvado pe-
Jas duas casas do Congr. S,O.

A cOlnlnl""sào llc Itcdncc,,,lo, obtendo
urgencia, apresentou a redacçllo final da pro-
posição principal e mais as de cinco -propo-
sições, resultantes do destaque das emend3s
n •. 1, 2, :\ 4 e 5.

DIsI1CIJsndu!iI as formalidades regimentaes,
a requerimento do sr. Julio da Motta, entra-
ram na mesma data em discussão, as redac-
ções apresentadas, sendo todas ellas appro-
vadas e remettidas á sancção

Constitue a proposição n. 1 os arts. 27, 28, 29,
30 e 43 ;

a de n. 2 os de ns. 32, 36, 37, 3 e 39, com as
emendas ns. 36 e H ;

a de n. 3 o art. 31 do projecto;

a den. 4 a emendan. 40;

a de n. 5 O" arts. 44, 4'5, 46, 47, 48,49, 50,51,
52, 54 e 55.
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Xesta data, foi a requerimento do sr. lIeitor
de Souza. devolvido o pr(ljecto á mesma eom-
missllo de Constituição, Legislação e Justiça,
pua tomar conhecimento da emenda.

Aeerescente-se onde convier:

Arligo. Fica egualmente perdoado ao reu Se-
cundino Antonio de Oliveira fl resto da pena
que está cumprindo na cadeia do Carangola.

Art... Fica e~ua1mente perdoado o ex-carce-
reiro da cadea de l'tlar de lIespanha, Joaquim
Pacheco de Barros Junior, do resto da pena
que lhe foi imposta por crime do responsa-
bilidade.

Sala das sessões da Camara, 30 de agosto de
1910.- CastelIo Branco.

EUl tcrceh'n d.scu!!l!i;ioem 30, foi oífe.
recida a seguinte emenda:

i\IU'C!'Iclltado em 16 de agosto.

N. 2

«;IU segunda ti iSCIIS~;io, (continuaçào)
em 24, foi, conjunctamente com a emenda, ap-
provado o remettido á mesma com missão ae
Constituição, Legislação e JU8tiça, que o apre-
sentou para terceira om 26.

Accrescente-se ondo convier:

EUl Iu'hllclrn dlliiCIIS"ÜOem lP, foi ap-
provado e remeltido á commissão de Consti.
tui.;ão, Legislaçãn A .Justiça, que o apresentou
para segunda em 10.

EUl se~;•.lIlIdn dlsCllloj!!lãoem 20, foi ofre-
recida a st'guinte emenda:

Sala das ses!ões, 23 ,le agostlJ de 1910,- Aris.
toteIes Dutra.- Argemiro de Rezende,- João
Lisboa.
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110 Perdoa o reu Francisco JOSé' de Aran- ()a COIIlUlhOl'"àode COlIstitlliçào Le.
jo, ex.carcereiro da cadeia de !tape- glslllção e JII!oltlçR.
cerica.
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N. 54, (arts. 44 a 52, 5t e 55) sobre asslstencia
a alienados, etc.

(Lei n. 53!J, de 27 de setembro de I!JIO)

(Lei n. 5313, de 27 de setembro de 1910)

Lei n. 533, de 24 de setembro de 1910 (Orça-
mento)

SuuccloJlodn

(Lei n. 531, de 24 de setembro de 1(10)

(Lei n. 548, de 27 de setembro de 1!J10)

N. 56, (arts. 27 a 30 e 4'1)sobre obras de sanea.
mento nas municipalidades.

(Lei n. 546, de 27 de setembro de 1910)

N. 55. (arts. 32, 36 a 3) e emendas ns. 36 e 44
do Senado) sohre provimento de cargos de
collectores e escri vães ;

~. 53, (emp'lda n. 40) sobre instituiçllo de pre.
mios ás fabricas de banhas;

Subiram na mesma data á eancção, tendo sido
sanccionadas, as proposições: n. 52, (art. 31)
sobre garantias de juros ate' 4 milhões ester.
linos para fundação de um banco destinado a
operar sobre o credito agrícola.

Es- Eln 21 de sctelnbro foi a proposiçãO prin-
cipal remettida á sancção sob n. 51, por .ofll-
cio n. da mesma data, o que se commumcou
:\0 Senado por off\cio n. 126,tambem da mesma
data.
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tado para o exercicio de 1911.
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1910 llolperdoa o reu Francisco Jose'
jo, ex-carcereiro da cadeia
cerica.

de Arau- Nesta data, a requerimento do sr. Eduardo do
de ltape- Amaral, foi o projecto devolvido á mesma

commiss1io de Constituição Legislaç1i.o e Jus-
tiça para tomar conhecimento da emenda.

E.II Cel'celra dllileuluilão. (continuaç1io)
em 31, foi pelo sr, Eduardo Amaral, por par-
te da mesma commiss!l.o de constituiçao legis-
laç1io e Justiça, apresentado um requerimen-
to no sentido de ser retirada a emenda para
constituir um pr~jecto em separado, sendo
encerrada a discuss1i.o desse requerimento e
do projecto e adiada a votaç1i.o por falta de
numero.

1910 112 Auctoriza o ~ve o a cont:eder ..• Do sr, Ari t tel.!óO D '''I e outros,
20:000.'000 a :SaD'~Casa de Misericor-
dia de , João d.'EI-Rey, para a con-
stnrcç1i.o de um hospital-modelo. Apresentado em 17 de agosto,

Eu. I)rln.elra dlscuslilão em 20. foi ap~
provado e remettido á commiss1i.o de Orça.,
menta e Contas.

Pende de parecer para segunda discussão

Em 1.0 de setembro foram ambos approvados.
sendo retirada a emenda que constituiu o
proJecto n. 120.

1910 113 Crea o districto de Santo Antonio do Do sr, .'lI"eltal .»eulIa e outros. '
Limoeiro, no municipio do RIO Novo,
com as respectivas divisas.

Alare!!leutlldo em 18 de agosto.

S'o dia 2, approvada a redacç1io final do pro-
jecto, foi. elle, reme1tido ao Senado, como
proposiçao, sob n, 71. por omcio:1. 108 da
mesma data sendo remettido á fancç1iO por
aquella Camara em duas proposições distin-
ctas, sob ns. 25; e 258, em 13 de fetembro,

conforme a communicaç1io feita por oflicio n.
27, da mesma data.

1910

Pende de primeira discussão

IH Fixa o subsi.lio e ajuda de custo ao Da eo IUI .ÜO fie Rel1nc\,ão da
membros do Congresso e ao Presi- Lelw.
dente e vice-Presidente do Estado.

Alu'e!!leutodo em 20 de agosto.

SnllcclOllados Originado de uma emendo á proposição n. 164~
do Senado.

Leis ns. 522 e 523, de 13':e setembro de 1910

Peude de parecer para sE'gullda discms1io

AIII'C!!lenCado em 16 de agosto.
I
;

Eu. I)rhllch'o 111!iicu~••ão! pm ui. foi ap-
provado e remettido Íl commiss~o de Orça-
mento e Conüs.

Devolvido pelo Senado por offlcio n. 14 de 31
de agosto com a seguinte emenda:

Ao art. 1.' Depois da palavra - subsidio-
accrescente-se o seguinte: - E ajuda de cus~
to, - supprimindo-se o flnal do artigo, des1e
- ajuda de custo .. ,» até o fim e passando-se
o verbo .será para o plural.

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes
em Bello HorIzonte. 31 de agosto de 191O,~
Chrispim Jacques Bias Fortes.- José Pedro
Drummond - Cornelio Va1. de Mello.

Eu. dh.ellssào a redacç1io final em 22. foi
ell!!. approvada, sendo o projecto remettido ao
Senado. como proposiç1io, sob n, 61, por oftl~
cio n. 100, de 23.

1U(.'1I0 e outros.lU Concelle a subvenç1io de30:000S000 para Du ~I'. GUI'lbnhll de
a efl'ectividade da exposiçào regional
de Uberllba e contém outras disposi-
ções.

1910

S.' C.-13



- 98- ~ 99-

114 Fixa o subsidio e ajuda de custo R.OSiEIII dls('lIssno em 5 do setembro, foi a
membros da Con'-'resso e ao Presiden- emenda approvatla e remettida com o proje-
te e vice-Presidegte do Estado. eto á commissllo de Redaeçllo das Leis

que, obtendo urgeneia, os apresentou com a
redacçllo final.

Dispensadas. a requerimento do sr. Eduardo
do Amaral, as formalidades regimentaes afim
de ser discutida immediatamente a redaeçll0
apresentada, foi ella approvada, sendo o pro-
jecto remettido á sancçll0 sob n. 39, por Mil-
cio n. 359 de 6 de setembro, o que communi-
cou.se ao Senado, por officio n. 111, da mes-
ma data.

Accreseente-se onde convier o seguinte:

Andamento e observaçõesTrallsllmpto

Artigo.. . Fica o go."rno auctorizado a con-
ceder ao contador, distribuidor e partidor da
comarca de Alfenas, Jose' Dias Barrozo, dois
annos de licença para tratar de negocios,

115 Auctoriza o g-overno a pagar 1:0228302,DIspclI!!Ilulu!'i as formalidades re"imelltaes
dI' custas vencidas aos funccionarios a requerimento do sr. João Lisboa, 'êntrou e~
do fôro da ('omarca de Bat'pelld)'. discuss&Ona mesma data a redacção apresen-

tada. sendo eHa approvada, pelo que foi o pro-
jecto remetticlo ao S•.nado. como proposição,
sob n. 72, por offieio n. 109 de 3, sendo por
este devolvido por oft1cio n. 35 de li, com a
seguinte emenda :
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SUllccionado

Lei n. :-;17,de 6 de setembro de 1910

Paço do Sl'nado do Estado de Minas Geraes. 17
de setembro de 1910.-Cornelio Vaz de Mello.
-Levindo Ferreira Lopes.-Francisco Ferrei-
ra Alvl's.

1910
~

115 Auctoriza o governo a pagar 2$302, Da COlluul!!l!ilão :de CoIIStltlliç~o, Lc-
de custas vencidas aOI f lOnarios glslação e JU!!Itlçu,
do fôro da comarca de Baependy,

Em 18, foi l approva<1a a emenda do Senado,
sendo o proJecto reml'ttido á commisslio de
Redacção das Leis, que, obtendo urgencia, o
aprt'sentou na mesma data com !l competent
redacção final.

AI)rCscntndo em 22 de agosto.

Elll I)rilneh'u dlsctlS8RO, em 24, foi ap-
provado e remettido á mesma commissllo de
Constituição, Legislaçllo e Justiça, que o apre-
sentou para segunda em 26, indo a impri-
mir-se.

Dispensadas as formalidades regimentaes, a re-
querimento do sr, Galdino Rios, entrou em
discussão na mesma data a redacção final
apresentada, sendo elIa approvada e sendo o
projecto remettido á sancção sob n. 48, por
officio n. 3i7, de 21de setembro, o que com-
municou-se ao Sl'nado por offlcio n. 126. da
mesma data. .

SUllCC10llOdo

Em ~eglllldu ellsctlssão, em 30, foi appro-
vado e remettido Íl mesma commissão de Con-
stituiçllo, LegislaçãO e Justiça, que o apresen-
tou para terceira em 31, sendo, a requerimen.
to do sr. Heitor de Souza. dispensadas as for.
malidades regimentaes afim de figurar na or-
dem do dia.

Elu terceh'a dlsCIISlliio, em 1,0 de se-
tembro, foi approvado e remettido á commis-
São de Redacção das Leis que o aprescdtou
em 2 com a redacçào final.

1!l10

Lei n. 545, dt. 27 de setembro de 1910

116 Approl"a as coutas da receila e despesa Da COlllIUI",si'io dc Orc.,ulllento e COI)-
do Estado, referentes ao exer:icio de tIU!!.
1909, processadas ua Secre1aria das
Finanças, e contém disposições sobre
as dividas :lctiva e passiva do Estado. AI)rc,",Clltudo em 26 de agosto'.

EIU prhueh'u dl",clIss:i.o em 31 foi elIa
encerrada e adiada a votação por' falta de
numero.
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PEnde de deliberaçllo do Senado

Esn @eg ••nda dl"ClllOSào, em 3 l!ellletem-
bro, foi offerecida a seguinte emenda:

Ao art. 1.0, 1." parte, substitua-se:

Nos contracto8 entre qualquer empresa ou par-
ticular e funccionarios do Estaoo, da Prefei-
tura da Capital e operarios da Imprema Of-
ficial, pagos pelos cofres publicus, com resi.
deneia na Capital, na época da presente lp.i
e para construcçll.o de CdEas de moradia, o
governo intervirá, a requerimento do func-
cionario, garantindo o pagamento das pres-
tações ajustadas, por meio do desconto men-
sal dos vencimentos dos meEmos funcciona-
rios ou opera rios, emquanto estes os percebe-
rem dos COlres puhlicos.

Sa la das commiEslles. 3 de Sl'tembro de 1910.-
Ignacio Murlll.- Jollo Lisboa - Nelson de
Senna.- F. Paolie)Jo.- Senna Figueiredo _
S. Stylita.- Heitor de SOI'za, pelas duas eom-
missões.

EI" t.ercclr3 dlt"ctlNl!iào, em H, foi ap-
provado e remettido á commis~ão de redac-
çllo das leis que, obtendo urgencia, o apre-
se-ntou na mellma data com a competente re-
dacçllo final.

Di.pensarias. a reqlICrimen10 do sr. Oaldino
Rio8, as formalidades re~!Im('ntaes afim de
Eer discutida immediatamente a redacção
apresentada. foi ella approval!ll, sendo o pro-
jeeto remet1ido ao Senado. como proposiçllo,
sob n. ~(j, por oltlcio 11. n:, de I;' de setem.
bro.

118 Auctoriza o governo a entrar em 3ecor- Do "'r. Yald()U1Jro MaI;Olllà4'~ e ou
do com qualqner em()resa ou parti- tros.
cular que proponha-se ã. eonstrueçllo
de casas de moradia para os funecio-
narios do Estado e da Prefeitura da Apr,'sentoclo como substitutivo ao projecto
Capital e para os operarios da Im- n. 101, em 24 de agosto.
prensa Orncia\.

117 Crea o lagar de medico legisb da poJEI •• "'e~ a.d dl!ireuJIll!Iào, em 5, foi appro-
licia e contém outras dispoaiçÕl!s. vado e remettido á mesma commissão de

constituição, legislação e justiça, que o apre.
sentou para terceira (!ffi 1:3, sendo, a reque-
rimento do sr. Jose' AlveF, dispensadas as
formalidades regimentaes afim de figurar na
ordem do dia.

o...,
S
~
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EI" primeira dll!lc"l!1l!1ão em 30, foi ap-
provado e remettido á commissão de consti-
tuição, legislação e justiça, que o apresentou
para a segunda em 2 de setembro.

Lei n. 532, de 24 de setembro de 1910.

.Aprel!lentado em 26 de agosto.
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117 Crea o lagar de medico legista da Po- Do lIIr. Argemlro de Ileze ••de Gosta
licia e contém outras disposiçOes. e o ••tro ••

J 16 Approv3 as contas da receita e despesa Em 1.0 de letembro foi approvado.e remettido
do Estado, referentes ao ex-crcicio de á mesma commissão de Orçamento e Contas
1909, processadas na Secretaria das que o apresentou prra segunda discussão em
Finanças, e contém disposi~ões sohre :l, sendo, a reqRerlmento do sr. Francisco
as diVidas activa e passiva do Estado. Paolil'llo, dispensadas a~ formalidades regi-

mentaes, afim de figurar na ordem do dia.

EI" Iileg ••••da discussão. em 5, foi ap-
provado e remettido á mesma commissão de
Orçamento e Contas que o apresentou para
terceira discus~ão em 10, indo a imprimir-se.

m discusl:lão a redacção apresentada, foi elIa
approvada, sendo o projecto remettido :ao Se-
nado, como proposição, sob n. 75, por offieio
n. 117, de 15, e sendo por este remettido á
s'lncção sob n. 263, em 19 de setembro, con-
forme a commuuicação feita por officio n. 37,
da mesm!>data.

Sancclo ••u(lo

Em 13 foi approvado e remettido á commissão
de Redacçll.odas Leis, que o apresentou com a
redacção final em 14, sendo, a requerimento
do sr. Julio da Motta, dispensadas as forma-
lidades regimentaes, afim de ser discutida
immediatamente.

Eu. terceiro dl"CllliilSão, em 12, foi ella
encerrada e adiada a votação por falta de
numero.

o
I,
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1910 118 Auctoriza o governo a entrar em accor- Nesta data foram dispensadas, a requerimento
do com qualquer empresa ou parti- do sr. 19nacio 1\1urta, as formalidades regi-
cular que proponha-se" COllstrucção mentaes afim de figlll.ar na ordem do dia.
de casas de moradia para os funceio-
narios do Estado e da Prefeitura da
Capital e para os operarios da Im- Em 5, foi approvado conjunctamente com a
prensa Olflci:\J. emenda, e remettido á commissã~ de Represen-

tações, Requerimentos e Potições quo o apre-
sentou para tercl'ira discussão em lO, inllo a
imprimir.se.

J<;rn terceira dilo'('U!ilNão em 12, foi olrc-
recida a seguinte emenda:

~, 1

Aecrescente-se onde eonYier :

Artigo. Os favores d,'sta lei são extensivos a
todos os funccionarios do Estado.

1\)111 118 Auctoriza o governo a entrar em accor-
do com fjualquer empresa ou parti-
cular 'l.te proponha-se á constrllcçiio
de casas de moradia para os funceio-
narios do Estado e da Prt'feitura da
Capital e para os operarios da Im-
prema Official.

\.~lloso, Jllvenal Penna. Raul de [?arin. João
Llsb~a, Alves de Lem!?s, Jayme Gomes. Val-
c!omlro Magalhães • .To.t)Alves, Julio da '\lotta,
Pedro Lahorne, Nelson de Senna l"nacio
1\111rtae Edmundo Blum, sendo a e~e~da re-
jeitada por l~. votos contra 11.

Foi o prC'jecto remettido á commissilo de re-
dacçao das leis.

Em l.f~ foi apresent.ada a redacção IinaI e, tl'n-
do SIdO,a requerImento do sr. Julio da Mot-
ta, dispensadas !ls for~alidades regimentaes
a~m de entrar lmmedlatamente em discussão,
fOI ella approvada, sendo o projecto remetti-
do ao Senado, como proposição, sob n. '" por
ofUcio n. 117, do 15 de setembro.

Pende de dellberàção do Senado.

Sala das sess:es, aos 12 de setembro de 1910.-
Castello Branco:

~esta data (oi encerrada a discussão e adiada
a votação por falta de numero.

Em 13, foi approvado o projeeto, sendo rejei-
tada a emenda.

Flzel'Ul1I deelllrnçilo de ,"oto : os srs.
Simeão Stylita e Schumann, a favor do pro-
jecto; os srs. Heitor d(~Souza, por si e pelos
srs. Silveira Brum, Pericles, Galdino Rios e
.João Antonio, a favor do projecto e emenda; o
sr. Senna Fi~leiredo, contra a emenda; os
srs. Juvenal r-enra e Raul Faria, a favor do
projecto e contra a eme:lda ; o sr. Francisco
Paoliel1o e Agostinho Pereira a favor da
emenda e do projecto.

A requerimento do Juvenal Penna, foi essa \"0-
tação feita nominalmente, tendo respondido:
.Sim., approvando a emenda, os srs : Silveira
Brum. Edgardo da Cunha, Al,eilard. Heitor de
Souza, Agostinho Pereira. Perieles, Schumann,
Stilyta, Galdino Rios, João Antonio e Castel-
lo Branco e «Não-, rejeitando-a, os srs. : Ar-
gemiro de Rezende, Senna Fi!:,"ueiredo, .Ioão

1910 119 Dispõe sobre estradr1 pnblicas e con- Do I!Ir. Senna 1<~lguelredo.
tém outras disposições.

Aprel!lentudo em 31 de agosto.

Eu. prhllelra dblCUl!Il!Ião,em 2 de se-
tembro, foi approvado e rerr.ettldo á eommis-
são de constituição, legislação e b'ustiça que
o apresentou para segunda em 1 ,

EIII segundn. dll!lcul!IlIão em l.f foram
ofl'erecidas as seguintes emendas: '

L"

Ao art. 11 :

Supprima-se esse artigo,

2,"

Ao art, 12 :

Sllpprima-se o artigo.
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Ao art. ]4:

~."

Supprima-se o artigo. Em Ilrlnleh-a dlscu~s"io. em 10, foi ap.
provado e remettido á commissão de Consti.
tuição, Legislação e Justiça,

Pende de parecer da mesma commisSllo do
Constituiçao, Legislação e Justiça, vara se-
gunda discussão

122 Auctoriza o gov.'rno a restituir ao sr. Da COlnlu o de ~ I.re.entaç.ies,
dr. Francisco dt' SaIles Marques, col- Re(IUeriJucutos e .»etlções.
lector de Além PaI".ihyba, a quantia
de 220"000 recebida em notas litlsas e
ao maior Luciano Leopoldo Brasileiro Apreseotado em 5 de setembro.
thesoureiro da rec •.bedoria de Minas
no RiQ, a quantia de 2008000 tambem
recebida em notas falsas. Eln I)rhuelrll discussão, em 13, foi ap-

provado e remettido á mesma commi ão ae
Representações, Requerimentos e Pe'tições,
qu.e o ~p~esenteu para segunda em 14, iodo
& Imprimir-se.

121 Institue nos distriato de paz do Estado Do r. . '01 Figueiredo .e-outros.
o registro facultativo dos anirnll.es ca-
vaJIanse lIares e contém outras
disposiçrles, Aln'ellen~(lo en: 2 de setembro.

1910

19103."

"~ltl terceira dl"'cu"'l!lào em 15. foi ap-
provado e remettido á c'Jmmissllo de Redac-
ção das Leis que o apresentou em 16 com a
redacçào flnal.

Heitor de Souza.-Pericles de l\Iendonça.-José
Alves.-\'aldomiro de Magalhães.

~es'a data foi, conjunctamente com a~ emendas,
approvado e remettido ,í mesma commissão
de Constituição, Legislação e .Justiça, que,
obtendo urgencia, o apresentou para terceira
na mesma data.

Supprima-st' o artigo.

Ao art. 13

119 Dispõe so ~e estradas publicas e on-
têm ollir4S disposições.

1910

Dispensadas, a requerimento do sr. Julio da.
Motta. as formalidades regimentaes afim de
ser discutida immediatamente a redacção
apresentada, foi t'sta approvada, st'ndo o pro-
jecto remettido ao ~enado. como proposiçãO,
sob n. j!), por oftlcio n. 122, de 17 de setem-
bro.

Pende de deliberação do Senado

Fez"declaração de voto contra o projecto o sr.
Agostinho Pereira.

Eln segunda dlllcnl!ilo8ão,em 16, foi ap.
provado e remettido à mesma commissllo de
Representações, Requerimentos e Petlçõe.,
que o apresentou para terceira em 17"

I

Pende de terceira discussão

S. C.-H

1910 120 Perdoa o sr. Joaquim Pacheco de Bar- 1)0 sr. Castello Ih'nuco.
ros Junior, ex-clSrcereiro da cadeia de
Mar de Hespanha, o resto da pena Allresentado em I.' de setembro.
que lhe Coi imposta. por crime de
responsabilidade. Eln Ilrhneh'a dl •••cussão, em 3, foi ap-

provado e remettido á commissllo de Gonsti-
tuiçào, Legislação e Justiça.

Pende de parec •.r da mesma commissão de
Constituiçllo, Legislaçllo e Justiça pára se-
gunda discussão.

1910 123 Designa li. segunda dominga do mez de Ou cOluDllssào de Uedaeçiio dn@
março de 1911, para a realização das Leis.
eleições estaduaes.

Destacado da ('menda do Senado á proposição
n. 62, (projecto n. 99) da Camara.

Elu d'scusl'lão em 12 de setembro a reda.
cção final apresentada, foi ella encerrada seno
do adiada a votação por falta de numero.
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1910 123 Designa a segunda dominga do mez de Em 14, foi approvada, remettendo-se o proje-
março de 1911, para a realização das cto á sancçilo, sob n. 43, por offleio n. 364
eleições estaduaes. da mesma data lJ que communicou-se ao Se-

nado por offlcio n. 116, tambem da mesma
data.

l!lunccloDado

Lei n. 527, de 17 de setembro de 1910.

1910

RemetI ido ao Senado, por offleio n. 120, de ]5
de setembro, por deliberaçilo da Camara. "is-
to ter o sr, Raul Faria requerido Ijue sé en-
viasse áquel!lI. Camara os documentos que se
aeham inclusos no projecto atim de ser a ma-
teria attendida no projecto de Orç~mcnto.

Pende de deliberação do Senado

1910 12i Organiza o districto de Guanhães com Do sr. Senna 1~lguclredo e outro •.
as respectivas divisas.

A presentudo em 12 de setembro.

Pende de primeira discussilo.

1910 128 Eleva a districtos de paz diversos po- Do SI'. N'elliõollde SeDlla e outros.
voados e contem out.ras disposições.

Apresentado em 15 d.~ setembro,

1910

UHO

125 Passa Jl~ra OI juizes de direito, jui7,es Do Sr; "nldOlulro l\lagalh~el!ll e ou-
mumclpaes e promotores OI emolu- tros.
mentos de que trata o art. 184.da lei
n, 375, de 19 de setembro de 1903.

.~presentado em 13 de setembro.

Pende de primeira discussilo

126 Equipara os vencimentos dos funceio- Do l!Ir. Ar __elnh'o de Rezende e ou-
narios da Secretaria da Camara aos tro
dos funccionariol da Secretaria do
Senado,

De!o/.taeudodo art. 2ti do I)roleeto
n. 10U (Orçamento),

Publicada pela Camara em 14 de setembro
como rcsoluçilo n, 17, de 14 de setembro de
1910.

1910

EIII pl'I_t'il'a di.~cnS8:lo, em 16, foi ella
encerrada e adiada a votaçilo por falta dfl
numero.

Em 17, foi approvado e remettido á commissão
de Camaras Munieipaes, que, obtendo urgen-
eia, o apresentou para segunda, na mesma
data.

Pende de segunda discuss1!o

129 Crê" di\'ersos ulstridos de p:.z e con- Do sr. J~na('lo ~'urtn e outros.
tem mal~ ui~posiçiles.

Apresentndo em 16 de setembro.

Enl prÍlueh'R dIIllCU,,"sião, em 17, foi elh.
encerrada, sendo adialla a vot~çilo por falta.
de numero.
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1910 129Crêa diYersos diatrictos de paz e con. Em 18, foi approvado e remettido á.commissllo
tem is dipoaiçõea. de Camaras Municipaes.

Pende de parecer para segunda discussãO

1910 130Crês o districto de paz de :Palmeiras, Do sr. 61mcl'o St)'llta e outros.
desmembrado do districto da. Villa de
Santa Rita da Extrema.

Apreseotado em 17de setembro.

Pende de primeira discuss1lo

PROJECTOS
INICIADOS NA CAMARA EM ANNOS ANTERIORES

E

Apresentado em 17de setembro.

1910 131 Elen a diatricto de paz o povoado de Do sr.
Paredes, com a denominaçãO de Hele-
odorina, no municipio de S. Gonçalo
do Sapneaby.

Ah-e. de Lesoo e outroa.
QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1910

I Pende de primeira diacuSlão

:-~====================================ÕÕÕI



Projectos
teriore

iniciado na Canlara elD annos an-
e que tiveralll andalllento em '1910

1903 29 Mantem a disposição do art. 5•• da lei Inlelodo mD tOO:l.
n. 177, de 4 de setembro de 1896, que
concede o abatimento de 20 0/ aos
pais de tamilia, tutores e educa~ores A.II.cscutado para segunda discussão e
que matricularcm no Internato do l' de agosto de 1!1I0, foi a ella submettido no
Gymnasio Mineiro dois ou mais fi- dia 20, lendo rejeitado.
lhos, sendo o abatimento de 25 ./0
quando se tratar de filhos de funccio.
narios publicos, p di. outras providen-
cias. Archivou-se.
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1908 56 Crea na Capital do Estado o «Museu IlIlcludo cm 1008.
Mineiro' •.

Eu. 30 dc O':'"Ollto de 1910, toi devolvido
pelo Senado com tres emendllll.

EI" dlsc'llIIsào essas emendas em 31 dt,
agosto e 1." de setembro, de~las foi approvada
apenas a de n. 1, tendo sido rejeitadas as de-
mais; pdo que foi o projccto remettldo de
novo ao Senado por oftlcio n. 107, de 2 de-
setembro.

Eu. 7 de l!IIeteanbro foi novamente devol.
vldo á Camara com as respectivas emendaa
visto ter o Senado confirmado a approvaçà
das de ns. 2 e 3.

Em discussão no dia 11 as ditas emendas ns. :t
e 3, foram ellas rejeitadas por dois terços pela
Camara, sendo o proiecto e emendas enviados
á commissão de redacçào que, no dia 12,
apresentou a competente redacção final feita
de accordo com o vencido.
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56 Crea na Capital do Estado o «i\luseu Em discussão na mesma data, em virtude de
Mineiro ». ur~encla concedida pela ~amara, a redacçllo

aprelPntada, foi ella approvada, sendo o pro-
jeeto remettido á sancçllo sob n. 40, por
offlelo n. 362. de 13 de setercbro, o "ne se
communicou ào Senado por offlcio n. 112.
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lijllllcclonad ••

Lei n. 528, de 20 de .etembro de 1910.

)Jl"el!lelltn o para terceira discussão em 13
de agosto de 1910, foi a ella suhmettido no
dia 17, sendo r~jl'itado. :

QUE TIVEqAM ANDANENTO NA CAMARA EM 1910

oAs
E

s
PROJECTOS

IADII
do em lll"O~'.'-J AlI<ltoriza 'o 'Presidente do 'Estado a •• lei

conced3r oito mezes de licença, eom
metade doa vencimentps, ao dr. An-
tonio Jose' da Cunha, reitor do Gy-
mnasio de Barbacena.

1909

Archivou-se.

S. C.-!5



Projectos iniciados no Senado e que tiveraln
andalnento na Calnara eln 1910
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1910 16" Adia as eleições das camaras munici- HClncttldo por oflieio n. 5, em 8 de agosto,
paes, dos juizes de paz o dos membros e aprE'sentado no dia 9 (' vai ;a imprimir,se.
dos conselhos deliberativos.

E.u lu'uncira dililClllil",iío, em 11, é appro-
vado e remettido á commissilo de Camara~
I1Iunicipaes, que o apresentou para segunda
em Hl.

E ••• !!'iC"~'u••da diMCUII",,;1o, em 19, é appro-
vado, voltando á commisall.o, que o apresen,
tou para terceira discu.;são em 20 do mesmo
mez.

Em tel'ech'n tli!!'iclIl!II •••ão em 23, e' r,'met-
tido á commissão de Redacção de Leis, depois
de approvado, com a seguinte emenda do sr.
Senna Figueiredo:

Artigo. Fica designado o dia 18. de dezembro
do corrente anno, para a realização das elei-
ções de senadores e deputados ao Congresso
Mineiro á 6.' legislatura.

Sala das sessõe,; da Camara dos Deputados. 23
de a~osto de 1910.-Senna Figueiredo.-Hei-
tor lIe Sousa.-Pericles de l\Iendonça.-Cas-
te110 Brance.- Juvena! Penna.- Nelson de
Senna.-Pedro Labornc.-r<;d~ardo da Cunha.
-João Porphirio.-Antouio lVloura.-Ignacio
Murta.- F. Paoliello.-Jayme Gomes.-Xa-
vier Rolim.-Jose' Alvet'.-Julio da IIIotta.
-A.dolpho Vianna.-S. StilJ.ta.-Galdino Rios.
-João Lisboa.-F. Schumann.-Raul de Fa-
ria.-Aristoteles Dutra.-Martins da Silva.-
\'aldomiro de Magalhães.-Abeilard R. Pe.
reira.-João Antonio.-Garibaldi de Mello.
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Eu. ",••~n.H'a di'lf'us.ão. em 10. é remet-
tido Ú comLlIl'S~t) o.' PAliçill's, 'Iepois de ap-
I'rovado, com a seg"uinte emellua do sr. F.
~chumann.

EUl tcre('lna dig.'II~são, em ]2, é esta
encerrada e adiada a vOla~ão, sendo appro-
vado no dia Beguintr. com a resppctiva emen-
da, tendo feitu declaração de I voto os srs.
Castello Branco e Agostinho Pereira.

Eln I)rhlleiru diSCllliiUlão,em 2 de setem
bro, é approvado c romctudo á commissil.o
de Petiçües, QUI' o apresentou para spgunda
em 3, sendo. a rl'querimonto do sr. Ignacio
Murta, dispensadas as forma lidades regimen-
taes, para figurar na ordem do dia seguinte.

Em 5 de setembro é adiada a disru8são por 24
hOTa~. a requerimento do ml'smo sr. Ignacio
Mur1a, continuando na ordem do dia.

Nas mesmas condiçôl's será contado. ao director
da banda !le musica da Bri!!ada Policial, te-
nente José Nicodelflos da Silva, o tempo quo
esteve l{,ra. em disponibilidade, desdI' L" de
julho de 1899 até 11 de janeiro de 1903, em
que foi nomeado para o logar que occupa.

E' aprf'sentado para tcrcl'ira discussão em 11
do meEmo mez, sendo dispemadas as formali-
dades regimentllt's, requerimellto do sr. Ig-
nacio Murta, afim de entrar na ordem do
dia.

Sala das sessões, 10 de setembro de 1910.-
Frederico Schumann.

]68 Manda contar ao tenente-coronel João R"lneHido por oflicio n. 11, cm 30 de agos-
Ignacio d' Costa Santos, para os etrei- to. é apresentado no dia seguinte e ,'ai a im-
tos de sua r.'forma. o tempo em que primir-se.
esteve I'úra do serviço da policia, des-I
d., 15 di' 11hri! de 18i9 ate' 17 de ou-
tubro de 1886. -
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Em I)rhllelrn diS"lIlIlião em 27, é appro-
vado e remettido á commissão de Legislação
e Justiça.

~1l6-

Transumpto

Lei n. 526, de 17 de setemhro de 1910

U«>jcitoclu a emenda no Senado, em 12 de
setembro, voltou á Camara, por officio n. 25,
da mesma data.

Pende de parecer para fegunda discUESão

":In Ilrhnefru .Ullcussão, em 22, é ap-
provado e remettido á com missão de Legisla-
ção e Justiça, que o apresentou para segun-
da discussão em 24 do mesmo mez.

Eu. 8(,~IIDda .1I8CIl88:10 em 26, voltou tI
commissão de Lcgislação e Justiça, a reque.
rimento do sr. Heitor de Souza, que o devol-
veu em 31.

Pende de segunda discussão

Em 13 do mesmo mez, conformou-se a Camara
em a resolução do Senado, sendo o proj~eto
remettido á sancção. sob n. 44, porofficion.
366, de 14 de setembro, o que se communi-
cou ao Senado por offleio n. 116 da mesma
data.

165 Adia as eleições das camaras munici- Em 23 é apresentada a redacção da emenda e
paes, dos juizes de p~z e ~os m,'m- approvada em 26, se do o projecto devolvido
bras dos conselhos de1JberatIYos. ao Senado, por offlcio n. 10::5, de 27 de agosto.

166 Dispõe sobre a substituição dos mem- HerneHldo por offleio n. 6, em 10 de agos.
bros do Tribunal de Contas e consi- to, é apresentado no dia 11 e vai a impri-
gna outras providencias. mir-se.

167 Regula os recursos cheis, de appellação Helnettltlo por oftlcio n. 7, em 10 <.leagosto,
ou aggravo, nos casos con1rvvertidcs, é apresentado em 11 e vae a imprimir-se.
e dá outras providencias.

I o..,"'H
.:S
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1910

1910

1910
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Sallcclouodo

!Sancc.'lonuclo

[Leiin.~535, de 27 ~c I)tembro de 1910.

Eln'iad~ á sancçil.o pelo. Senado sob n. 2~
o '1ue fOI commulllcado a Camara por offici~
n. 38, de 19 de setembro.

Sala das sessões, 16 de setembro de 1910-
Heitor de Souza.- Castello Branco.- Pericies
de lIIendonça.- Silveira Brum,

Accrescent •.-se onde convier.

Indo o projecto (~ as emendas á eommissão df"
Redacçilo de Leis, apresentou esta na mes-
ma occasião, a .redacçãO final, que', displ.'n-
sada~ as f,?rmalIrl.ades, a requerimento do sr.
Galdmo RIOS, fOI approvada e remettida aO'
Senado por oftlcio n. 123, de 17 de setem-
bro.

Artigo. Fil'a egualmente com'edido a Carva-
lho, ?ires, ~ilveira, Ramos & Comp., o pre-
vileglO por 2". annos para construcção, uso (_
goso de uma Imha de bondes no districto d
cidade de Cataguazes.

169 Allctori7.a o goyerno do Estatlo, a con- O sr .. Juvenal Penna fez dl'claraçilo de voto
cedl'f ao .C~PIl!l0 Anlomo VIeira dps favor do projeclO e da emenda.
Santos y.'lvIleglO por 20 annos para
estabelecer no rio Arassuah.r o trans-
porte de passagl"'iros e cargas por
m£'io de barcas captivas. Eu) ~el'ceira discussão, em 16, sessãO'

nocturna, foi approvado com a emenda n. 2
apresentada pelo sr. lIeitor de Souza.

1910por oftlcio n. 115, de

Rculettldo á san{'ção pelo Senado, sob n.
260, em 1() de setl'mbro, o Ijue se communi-
cou á Camara, por olfkio n, 32, da mesma
data.

Approvado em 13, é remettido á comn,issão d•.
Obras Publicas, que o apresentou para se-
gunda discussão em H, sendo dispensadas as
formalidades, jJara elltrar na ordem do dia,
a requerimento do sr. João Porphirio.

Uepois da palavra - Arassuahy - accresct'nte.
se : -e ao major Francelino da Silva Gusmão,
para estHbe!ecl'r sobre o rio Jequitinhonha,
no porto da povoaçilo da Itinga, no mesmo
municipio, uma barca para transpor1!' de
passageiros e cargas, e ao cidadão Antonio
Agostinho Lopes para estabelecer sohre o rio
Sapucalis, no logar denominado • Barranco
Alto», no municipio de .\ Ifenas, o transpor.
te de cargas e passageiros por meio d" har-
cas captivas.

Sala das sessões. 1" de set,'m1)ro de Hilll.-
Ignacin Murta.

";111 sco;'ullda discnSll!l;lu, em 15, é remeto
tido á commissão de Obras Publicas, depois
de approvado, com a seguinte emenda do sr.
Ignacio Murta.

1."i n. 521,8d•. li de,etembro de 1910

169Auctoriza o governo do Esl: do a con- UeluetOdo por omeio n. 22, em i de se-
. ceder ao caplt.ão Antonio Vieira dos tembro, é apresentado no dia 10 e vae a im-
~antos privilegio por 20 annos para primir-se.
,'stahe!ecer no rio Ara~.,sllah'yo tran-
sporte de passag"iros o ('argas por meio EUl l)rilnclr;1 dil;õclIssiio, pm 12, encer.
de harcas cap1i\'as. ra-se esta, sendo adiada a votação.

1',8Manda coular ao tenente.coronel João nevolvldo ao Senado
Ignaeio da Costa Salltos, para os eiTei. H de setembro.
tos de ,;ua refc..rma, o tempo em que
esteve fúra do serviço da policia, des-
de 15 de ahril de 18i!' ate' li de ou-
tubro de l1'Sli.

HHO

1911)



170 Auiúri7.1.o governo Estado a innovar os Hernei( i,lo por oftício n. Z~, de 10 de setem-
contractos celebrados. "UI 1-391i e em bro, e' apresentado em 11, indo a imprimir-se.
1908. com o Banco de Credito Real
de finas Geraes.

S. C.-16
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Lei n. ;,31, de 2i de s( temb o de uno

f'••llccio •••••lo

I

Eau set;III ••lu dl!iif.-Ul'Mão om 15, ~ appro-
vado e rl'metli,!u á nle>U1aCOlllmissão, que n
apresenta na mesma ,bla p>Ila,tercei'll, sendo
di"pensH'\Ha i:upressão, a requerlmell~o do sr.
J"flO Porplllriu. "

I
. é'Ero tere"ira discn!'iSão em 16. appro-

vHdo e re",eLLido a sallcçilO. d sdohr1j.do em
duas p.utcs, a requerimento 'do sr Jayme
Gome.:s: aI." leferentt' iI(lS )rl~. 2.? p. 3.11,
sob n. 45. Ior ulflclO n. 3.0, de li ,1e.~telll-
bro; e a 2." 'elativa ao art 4.°, sob 11. 40, por
otlicio n. 3il, da wesma data.

Communicou-se ao !=enado por o lido n 131,
de li de setembro,

Eao prlolC'lrn cli"C"II",••ào em !-l, ,,' ap.
provado e remetti,lO á comrnissão dll Obras
Publicas, que, obtendo urgeucia, o aprewn-
tou para se;;unda. '

ncrn.'Uitlo p')r oftlci I n. ~6. em 13 de 5"-
tembro, e' apfl'senradt) na mesn,a data. ten-
do o sr. Jo!l.o Lisboa, ohtido dispensa dHsfor-
malidades. atlm d" figurar o plojecto na or-
dem do dia seguinte.

-121 -

Transumpto

li2 Dispõc sobre o lIeculio If'gal dos fune- lCea",'Uiclo por oftlcio n. ~8, de 13 de 51'-
cionarios publicos do E:::tado. lelllhru, e "p;'es, ntado lIU d,J. H, indo a im-

I'rimir-~e.

Ena lH'hncira clls~1 s~ã;) t m I:'. e' at>-
proV".lu e rellJeUll o fi com I.jss~o d" Orça-
mento qt.e, ObLtllldo urgel,ci " o "I" s ,nlvU
na mesuta dita pa la seguLda,

171 Auctoriza o governo a conceder a Lu.
cas de ~lagaJhães privilegio para con-
strucçf o, uso e goso de uma. cstrada
de ferI ~ que, partindo da Cidade ~c
Passos, vá terminar no ponto mais
conveniente da E. de F. Go~'az, na
séde do districto de Arcos.

o..
'"s
i

o
'"<=<:

,1910

1910

Andamento e observaçõ~s

Eua sep,uudu cl\scussão, em 15. é remd-
tido á commissilo de UrçUJento, depois d•..
approvado, com a seguinte emenda otl'erecida
pelo sr, Cash'i1o Branco:

Remetteu-se ao Sena'lo por officio n. 123, de
1, de setembro .

Eua terceh-u clh .•cll!lilsão em 16, e' ap-
provado com b. emenda, sendo remd tido a
commissão de Redacção de Leis, que apresen-
tou na mesma occasii1o a redacçi10 final, sen-
do approvada depois de dispensadas as forma-
lidades regimentaes, a requerimento do sr,
Galdino Rios.

Suncelonado

Lei n. 540, de 3 de ~setembro de I910

•~nvJndo á sancção pelo Senado sob n. 266,
o que á Camara se communicou por oftlcio
li, 38, de 19 de setembro,

Ao art. 2,°, accrescente-se dt'pois das palavras
«reputar cOllyenientes» ..• «nomeadaml'nte a
obrigação por parte do Banco de Credito
Real de fundar umll. a~encia em Porto Novo,
arrabalde da cidade de S. José de Além Pa-
rahyba.

Sala das sessões, 15 de setembro de 1(110.-
CasteIJo Branco. - José Alves, - Julio da
:Motta,

.~rn 11I'hlleil'a dl.wu,"",;io, em 14, e' appro
vado e remettido á êommissilo de orçamento,
que o apresentou para se,;unda na mesma
data (sessM nocturna).
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E~ 1910

EM ANNOS ANTERIORES, QUE NESTA TIVERAM ANDA)lENTO

PROJECTOS
INICIADOS NO SENAtO E REMETTIDOS A' CAMARA

Andamento e observações

Lei D. 538, de 27 de setembro de 1910

Sanct."lo nndo

EIIl terceira dl",cU!iil8ão em 17, 11a mes-
ma encerrada, adiando-se a votaçlio.

AI)ltrOyado em 18, é remettido i sancçlio,
sob n. 49, em 21 do mesmo mez.

func- Eln 8t."gulula d Illcus".1o rm 16, e' appro-
vado e remettido á mesma eommisslio que,
obtendo urgencia, o apresentou na mesma.
occasilio para tereel.a.

Transumpto

1;2 Dispi,e sobre o peculio legal dOI
cionarios publicos do Estado.

o...,
::;az

1910

oc
c
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Pro jectos iniciados no Senado e remettidos
á Calnara eln annos anteriores, que nesta
tiveram andalnento em 1910.

o
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c-<

o..
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TransuOl pto Andamento e observações
"

1009 160 Auctoriza o Presidente do Estarlo a in- E,n ""~'~lIndn dl!iClU•••ão em 16 de julho
novar o contracto celebrado com o dd 1010, e' elia encerrada e adiada a votação
Banco de Credito Real de Minas Oe- por falta de numero.
la"s sobre emprestimos agricolas.

n('J(~ICadoem 2\ do OlE'SmOmez, communi.
cou-se isto ao Senado por ofllcio n. 97,
de 22.

Anhivado

1900 162 Auctorizl o governo a fundar uma co- I~nl Inhneinl ClIsclIl!Il"ão em 23 de julho
lobia correccional, em que sejam re- de 1910, e' ella encerrada e adiada a votaçllo.
colhidos vagabundos e falsos men.
digol.

Approvado em 10 de agosto, e' remettldo ti.
commisslIo de Justiça, que o apresentou para
segunda em 23.

i'

ElO ••cgllnda dillc ••••.•.ão em 31, foram
apresentadas pelo sr. Valdomiro Magalhll:es,
por pute da commissão de Justiça, as cinco
emendas seguintes:

N. I

Accrescente.se, on convier:



N.4

Andamento e observações

De,-oh-hl0 ao Senado por oflleio n. 115, de
14 de setembro.

Lei n. 544, de 27 de setembro de 1910

Sanccionodo

Approvado em 1.° de setembro, com as cinco
empndas, c' remettido á commissão de Justiça,
que o apresentou pard terceira.

Sala das commissões, 10 de setembro de 1910 -
\"aldomiro l\lagalhães.-Heitor de Sousa.-
Peric!es de Mendonça .-Jose' Alves.

llclnettill0 à eancçllo pelo Senado, sob 11.
261, por olficio n. 86, de 19 do mesmo mez.

Sendo approvado com as emendas, foi o pro-
jecto á commlssão de ltedacçllo de Leis, que
em 12 apresentou a redacçlio final, que foi
pgualmente approvada.

Supprimam-se na emenda n. 5 as palavras-
«lIo que trata o art. 30 do Codigo Penal».

Eln tel'celra dll!leul!ll!lãoem 10, foi apre-
sentada pelo sr. Heitor de Sousa a seguinte
emenda de n. 6 :

-127

Transumpto

162 Auctoriza o ooverno a fundar uma co- Foi encerrada a discussão e adiada a votaçlio
lonia corrl'ccional. em que sejam re- por falta de numero.
colhidos vagabundos e fabo. men-
dig03.

o•..."8
:l
Z

19 9

AndameDtl) e observações
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Transumpto

N. :l

Accresccnte.se, onde convier:

~. 2

Ao art. 1.0, em Vl'Z de .fundar uma colonia
correccional», diga-se «fundar duas c\Jlonias
correccionacs •.

Artigo. Cada colonia terá um director, que
será. ao mesmo tempo, Dll'stre de agricultura
pratica c prolessor de instrucçãO, e perce-
berá os vencimentos annuaes de tres contos
de réis (3:0008000) e um escrevente, que auxi.
liará aquelle Das suas fnncções, percebendo
os vencimentos de um conto e oi10centos
mil réis (1:800"000) por anno.

Artigo. Fica revoi!'ada a tabella ele vencimen-
tos a que se refere a citada lei n. L.lI, de
18\15.

N.5

Sala das commis.ões,31 ele agosto de 1910.-
Yal<1om'ro lIIagalhãf s.-Heilor 'de Souza-
Eduardo do Alllaral.-Jose' Alves.

Artil!o. Poderão. egualmente, ~I'r Jccolhi<1(ls
ás collnias correcclonaes os Inenores dclill-
qllentcl:i de que trata o art. 30 <10Codigo 1'1'-
naI.

Sala elas commissõl's. 31 de agosto dI' 1910 -
\"al omiro lIIagalhães.- Hl'itor de Sousa.-
Eduardo do Amaral -Jose' AIVC5.

i
162 Auctoriza o governo a fundar uma co-' Artigo. Continua em vigor a lei D. 141, de 20

lonia correccional, em que sl'jam re- julho de 1895. excepção feita apenas dos arts.
colhidos vagabun.1os e falsos men. 2.°,6 .• ,7.°,9.', 10.° 11.°. 12.° e 13.°, que 6-
digos. cam expressamente revogados por esta lei.

o..."8::s
Z
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163 Auctoriza o governo do Estado a crear 1~ln Itrhnelra di .•(..u••••:"íoem 23 de julho.
n.s immedlações da Capita I. sob a e' ella encerrada e adiada a votação por
denominação de «Asylo de Mcndigos falta de numero.
Afronso Penna», um instituto desti.
nado a indi viduos de am bos os s,'xos,
que se l!-charem impossibilitados de
prover as necessidades da vida. Approvadi) em 10 de agosto. e' remettido á

cummissilo de .:>aude Publica, que em 18 o
apresentou para segunda discus,llo Ci)m as
seguintes en,endas :

N. 5

Andamento e observaçõesTransumpto

1133 Auctoriza o govprno do Estado a crear ElO !"icgllnl1a diS('~r::-~;io em 20, ~ a mp.~-
nas i'll,,'ediaçõ.& da Capit"l, sob a ma adla,ja, a requerImento do sr., ~enn\ fl-
dpnominaçi1o de «Asylo de MtJndigos gueiredo. sendo o pro ecto rerneJ.tldo a com-
Affonso Penna-, um instituto d~.ti- missão de Orçamento. qu~ o al,resentou para
nado a indiyi<luos de amhos os sexos. continuar eu. s~gunda dlscussãu com maIs
que se acharem impossibilitarios de estas emendas:
prover ás necessidades da vida.

o•..
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Andamento e observaçõesTransumpto
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Z

1909

N. 1 SI.[menda ao art. 3.0 do projeeto :- upppma se.
I

Ao art. 1. O-diga-se : E' o governl) do Estario
auclorizac\o a cr;ar nas immediaçÕC3 desta
C8pital, soto a denominaçllo «Asylo Afronso
Peuna» um institnto destinado a individuOi!
de ambo. os sexos que. por mole8th velhice
(lU d ••feito )lhysico, estiverem condemnadvs á
iuvalidez.

N. 2

Ao paragr.l"ho unico do mesmo adigo-.-Suppri-
ma-se.

N.3

Accrescente-se onde convier

Artigi). Sl'lll pn.hargo ,Ias di~posiçôes anteri"-
re •• o qoverno pó le entrar em accordo com
a Santa Cl>a de Mi'ericor<!ia desta Capital
para conslrncçilo e llJanulençil.o do «\sl'1o
Atlvnsu Penha>. •

N.4

Ao Ht. 4.0 Substitua-se pdo seguinte:

C'uma e nontra hypothese fica desrie já. aberto)
o credito necessario p:1Ia cxccuçil.o <.Icst:! lei.

'ala elas com missões, IR rle aCTosto rle 1910_-
Tavarps de Mello, prtJ,irlenl('.~--Joil.O Antouio
--Arislote)pi! Dutra, relator. .

K. 6

Sub-emenda á. emen'ia n. 3.

Accrl'scen te-s>.-in-/ine : ,lespp.ndeo,lo. li nnua 1-
mpnH', em tal ca,O, uh: a 4uantlu de
10:0008000.

Sub-emenda R pmenda n. 4: -Substitua-~e peJo
seguinte :-Supprima-s('.

Sala da- commis./jp~, 2:3 de 8!!nsto <1(' I~10.--
Frallci<co Paoliel:o. relatol'.---Hf',lOr de ~OU1,".
-:'<el.on dtJ ~ellna - ~ellna FI/!uei, edo.-
Ju:l, Lisboa.

ront.inuando em riiscussllo. pm 27 de ag(,s10,
"01 tvu a rl'q ,"'rill1l'n to 10 .r. -\ ristotel('< Du-
tra. á 'cOIDlllis<110 rie ~alld" puhlica. que o
I1vr('sentou p'Lra continuar pm .riscussilo, eu!
• de selelllbro, com est:!tl emendas:

8 •

Ao art 1.0 diga-sI": E' o e'o\'(~rno <in E,ta"o
auclOT'zarto a crear nas i,"mf'riiaçl\es des':-
Capital, s,)h a den )llIinaçilo ,!e .« AsyJo . Al-
fonso Penna > nlll instituto oestJnado a 1Dc\'-
virluos de alll hos {lS Sl'XOS que, por mol •.stla.
\'ellliee ou Jefl'ito P"YSICO, estiverem conde-
lIlua,lus a invlllidez.

~. C.-I.
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Andamento e observações
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Tranwmpto

1,"

~ub8titua-se, p Jr este, o art. 1" :

EI" ••••.~••••lrn .1I ••C'ns",uo em 25. ficou ella
pfi('prrada e aeiiada. a l"olaçãu, lendo o sr,
Hdtor d" :louza apre.elltat1o as 1l\';;uintes
emendas:

R l"'n e tt, I cio a sancçllo pelo ~enadll. sob n.
::61, por :>ntdo n. ~S. rlp 19 de setembro, !"lJi
ibSO commulllcado a Camara.

~anccilllla.:lo

Lei n. 54~, de 2i de seteolbrJ de 1910

164 Restab"!ece R pasta da Agricultura EUl ,u'iull'ir'" cli",c.'n~:••à••"m 18 dI' julho,
com di I"ersas IllOdilic3<;i.es. é elia t'nCerrada e adiada a vota.ç~u I-'0r ["lia

de numero,

Appro\"ullo em 21, " rellwttido á clllJlmi~s1l) de
Justiça p L"g-i>.Ia.çãO. que o "pr<lSl'nt.lU pura
setTunda di~CllS~A.I) t'(ll 2'l. ~pndo (h~}'Hns •.lIta~
as'"rol'llJaJiola te:,. a reQuprimllnto tio sr. Ill';'
t~r <til ...•Ol1"la. a'l1m l;e figurar ,lIa ordem do
dia se~uiu1e.

O••,-oh"hlo ao Senado por orficio n. 123, de
17 de setembro.

161lAuctorira o !!OVerno do Estado a crear Eln lf'rceira, clisc ••.•sào em 16, e appro-
lias irnm(),liações ela capital. sob a vado com as emendas de S:I 12. e envIado á
d'mominllção de «Asylo de Mendigos commissão de Reliacçllo de Leis, Que aorc-
Alfonso elllla-. 1m instituto dl'sti- sl'ntou na mesma data. " redacçllo, seneio l'sta
nadO a inrlividlíos de amhos os sexos, llpnrol/ada. rlp.~ois .te dispensada" a~ rorlllali-
que se llch",.pm ilTlp)ssibilitar'ol de dades, a requerimento do sr. Galdmo RIOS.
prover Íls llecessidaLles da "ida,

o
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Andamento e observações

--'.. 130

TransuII,pto

Art. ~.o O a,,~'lo terá um elirector, um por-
teiro almoxarife e um servente, COm os or-
denados. respectivamente, de ::1:600$000,., •••
1:800S000 e l:2()0$UOO.

Art. 5.° Numa e outra hypothese fica desde-
já aberto o credito necessario para execução
desta lei.

Approvado em 14 cou; as emendas ns. 8, 9. 10,
11 e 12, ficando as demais prejudicadas, Vol-
tou á commiss;o de :laude Publica, Que ()
aprebentOu para terceira discussão em 15.

12."

Sala das commissõrs, 2 <Ie setemhro de 1910.-
Aristoteles Dutra. relator.- Tavares de ~Iel-
10.- João Antonio. - Nelson de Senna.-
João Lisboa.- Heitor de Souza.

Art. 4.° Sem embargo das disposições ante-
riores o g~verno poderá entrar em accordo
com a Santa Casa de lI1isericordia desta Ca-
pital para construcçao e manutenção do
cAsylo Alronso Penna. elespendendo, annual-
mente. em tal caso, ate' a quantia de •..•..
10:000$000.

Em 13 do mesmo mez, e' encerrada a discussão
e adiada a votação.

163 .-\uctoriza o governo do E~tado a crear 9."
nas immediações da Capital, sob a
de"ommação de «Asylo rle Mendigos
Afronso Penna •• um instituto desti- Art. 2.° Os a~yJados Fempre que o seu estado.
nado a individuos de am bos. s sexos, o r>ermittir, serilo I'mJ.l"P!!a'lO~ em trabalhos
que se acharem impossibilitados de compativCls com as suas forças e edade, mar-
I'ro\"er Íls necessi lades da vida. calldo-lhes gratillcação modiCà e profissio-

nal.
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164 Restabrl~c" a past~ da Agr:cultura Art. L" Fica restabélecido sob a denominação
com dIversas modificações. de ::it'cretaria dI! Agricultura, Industria Ter-

r. s. Viação e Ubr:ts Publicas, a :Secretaria da
AgriCllltura, COUdU. cio e Ubras Publicas,
crearla peja lei n. 6, d" 16 de nezembro de
1891 e sUl'priu,id" pela leI n. 318, de setem-
bro de 1901.

Transumpto Andamento e observações

2 ••

Substi1u'i-se, por este, o art. 2.":

Art. 2.0 O I!0verno organizará a referida Se-
crelaria com (IR sf"rviços administrativos que,
por selJ objecto e materia, JI,e competirem,
supprimindo, quan(!o vagarem, os cargos des-
necessarios e ex pedindo o regulamento pre-
ciso para eflectividade dessa organização.

3.•

Accrescente.se onde convier:

Art... Os secrdarios do Estado perceberão,
além dos vencimentos actuaes. mais a quan-
tia ce trezentos mil réis (300$000) mensaes,
a qual se encorporará áquelles vencimtntos.

4 ••

Accrescente-se onde convier:

Art... Os offlciaes de g&binele dos secreta-
rios de Estado gelão por estes escolhidos den-
tro ou f6ra do funccionalismo publico do Es-
tado. competindo neste ultimo caso á pessoa
que for ompada o ,'encimento mensal de
quin henl s mil réis (500$000).

1\109

Transumpto
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164 Restabelece a pasta da Agricultura
com diversas modificações.

Andamento e observações

5 .•

Accrcscente-se onde convier:

Art ... A presente lei entrnrá em vigor na
data de sua publicaçAo, ficando o I!overno,
desdI' já, auctorindo a abrir o credito ne-
•.essario á sua execução.

Sala d~. ~essões. cm 25 de julhO de l!no.-
Heitor de :::;ouza.- Eduardo Amaral.- Jose'
Alves.

Apprf'vario com a. empnd~s em lO de agosto,
e' r"Il,et1itlO Ú comluiss;,o de justiça, que o
apresentou para segunda discussil.o elI1 11.

Eu) tercl'ira di",(•••""",ão em 13. e' a mes-
ma adiada J.lor 4~ horas, a requerimento do
sr. Heitor de Souza.

Em 18 de agosto, e' ainda adiada a discussão
para a sessil.o seguinte, a requerimento do
sr, Senna FigueIredo.

Em 19, continuando a discucssl0, foram olfere-
cid as as emendas ns. 6 e 7 pela commissão, e
a de n. 8 pelo sr. Senna Figueiredo, sendo
approvado o projecto com as emendas e re-
mettido á com missão de redacção de leis.

E~IENDAS

N.6

Artigo. O subsidio aos lIlemhros do Congresso
Legislativo do Estado, durante as sessões or-
dinarias e extraordinarias da spguinte legis-
latura, serão os mesmos de que tratam o dec.
n. 472, de 14 de abril de lSOl, e as leis ns.96
de 20 de julho de 1894 e 427, de 29 de agosto
de 1906; a ajuda de custo será de SOO$OOOa
cada mpmbro do Congresso. ate' a distancia
de 1.000 kilometlos, e ne 1:.00$000 pela dis-
tancia superior a 1.000 kilometros, ficando o
governo auctorizado a rever a tabella das
distancias.



pasta da Agricultura Artigo. O subsidio do Presiden~e d,) Estado,
modificações. no plHiodo de lOtOa 19l4, sera o mesmo fi-

xado na lei n. 95, rte 19 de julho ne 1894 e
continua a ser rf'gul"do pela lei n. 3:37,de 30
de agosto de 1902 e outras que reg~m o as-
sumpto.

~. 8

Andamento e observações

Lei n. 516, de 31 de agosto de 1910

Na mesma data foram apresentadas a redacçllo
final das emendas e a do projeeto n. 114,
emanao.o da emenda destacada

Devolvido pelo Senado por oftlcio n. !l, de 26
de agosto, por ter sido rejeitada a 1." parte
das emendas additivas.

SauccJolludo

App~ovado em 2;1. foram rcmettidos ao Senado
o projC'cto e as emendo., por ofdeiu n. 101,
de 23 úe agosto.

Ao proceder-se á votaçllo, rlJtirou-se do recin-
to o sr. Americo Lopes.

Em 20 de agosto, a requerimento do sr. Eduar-
do do Amaral, pela commissllo de redacçAo,
foi úestacada a parte da emenrla u, 8, refe-
rente a subsidios, afim de constituir proposi-
<;ão distincta.

Em discussilo na mesrr.a data, a requerimento
do sr. Senna Figueiredo, a Camara mantem
a sua decisão, enviando-se de novo o proje-
cto ao Senado, por otficio n. 103, de 27 de
agosto,

~esla data foi remettido pelo Senado á sancçllo,
sob n. 253, conforme foi á Camara commu-
nicado por oflicio n. 13, de 30 de agosto.

-135-
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164 Restabelf'P' a pasta da Agricultura
com divl'~sas modificações.
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o vice.oresidente. nromes.
1910 a 1914. perceberá, ao
representaçllO, a quantia de-

Andamento e observações

Artigo. Os vencirMntos no Chefe t.e Policia do
Estauo serllo de 12:000$000 annuaes.

Sub.emenda á emenda n. 2.

,
Snop.imam-se as p~lavras: "[['-ando vagarem».
O mais como esta na emenda.

Sab elas sessões, 19 de ag<lsto de 191O.-8enna
FigU-Irerto. - Nelson de Senna. - Jol0 Lls-
boa.-He;:or de ::Souza.

Sala <las sessões, em 19 de agosto de 1910. -
Heitor de :Suuza.- PerlclC's de l\lendonya.-
Jose' Aive<.- I!:rtuarJo <\0 Amaral. - \aldo-
miro lle Z\laga ~la.es.

". -". ,

Accrescente-se onde convier:

Artigo. E' o governo ,lo Esta,lo aU'ltorizado a
sUPI,rimir lambem nas demaiS ••e~ret"rlas de
E,tadO os cargos desnecessarlOs.

ArtiO'o E' o Presidente do Estado auctorizado
a ~e~rganizar a Secrf'taria de Policia, de
modo a attr'nder melhor au serviço publico,
adoptando ai medidas que entender necebsa-
rias.

Paragrapho unico.
mo perlodo de
nualmf'nte, para
12:000$000.
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HH Restab~lece a
com diversas
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Pareceres de cOlnmissões permanentes
apresentados elTI 1910

2
'"S
:l

Z

Transumpto Andamento e observações

1910 1831Reconhece e proclama deputado pelJ
1
Da eOlnnllH8ilo dt.~COIlSdtlliÇ~O.

2•• circumscripç!l.o eleitoral do Esta- glsluçiio e .J •• sflçu.
do, o sr. dr. Alfredo Martins de Lima
CastcHo Branco.

Approvado em lO de junho.

Le-

1910 184 Concede licença, por temp"} indetermi- Da eOlnlnlSl'!lilo de Ilt~I)I.tt8eDt~çite!le
nado, ao sr. deputado ar. Francisco J'etlções.
de Campos Valllldarea, para trata.
mento de alude.

Em discussão, em 16 de julho, foi eHa encerra-
da e adiada a votaçl1o por luIta de numero.

Em 21 de julho foi approvado.

1910 185 Manda archivar as representaçlles dos na (,ollllnl!!!~:io de COllst,lt ••l~io, Le-
escrivães e outros funccionarios iu- ~lslação e J••••tlC;I~. '
diciaes das comarcas de Ferros e Bo-
cayuva, solicitando modiftcaçOes nos
clecs. ns, 2.011 " 2.012, de 2l de ahril Em discus~ão. em 16 de julho, !foi ella encerra-
de 1907, visto já ter sido satisfeita da sendo adiada a votação por falta de nu.
tal pretençlo pela lei n. 4£10, de 11 mero,
de setembro de 19;9.

~m 21 dI! julho foi app~ovado,



------

Trallsumpto
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Andamento e observações
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Trausulllpto

-141-

Andamento e observações

Em 21 de julho foi approvado.

1910 18~ManrJa archivar o requeriml'nto do 11.'-Da cOllllnbu~õo de Constituição, Le-
nente-eoro!lel ~lalloel ROll'ão de Je- ••lshU;:lO e Justiça.
SIlS. colleclor esladual de Piranga,
pedindo restituiçllO da aposentadoria
que lhe foi concedida pela lei pro.
vincial n. 3.765. de 16 de agosto de Em discussão, em 16 de julho, foi ella encerra-
1889,\'isto que só em face da lei ad- da e adilida a \'otaçao por falta de numero.
dicic,llal n. 7, de 14 de agosto de 1909,
pode ser examinada a pretenção 0.10
SIIpplicante.

1910 190 i\Ianua que se remetIa ao gO\'<'rno,para
informar, a representaç~o do~ III!lC-
eionarios adUJlDistr~tivos e j udicia-
rios ela comarca de Lunas. s()l:citan-
do a creaçào do logar de porteiro
dos auditorios da mesma comarca.

Ou COlnm ssão de UCllresenhu;õe!iI e
)'eti<;õt's.

Em discussão em 21)de jnlho, foi ella encerra-
da e adiada a votaç\o por falta de nu-
mero.

Em 10 de agosto, foi approvado o parecer sen-
do remettida a representaç1lO ao H. dr. Se-
cretario do Interior, por ontcio n. 3W, UI.' 11
do mesmo mez.

1910 187 Envia á commissllo de representações e Da cOlnlUl!!sao de ConstlClllçôo, Le-
. petiçõe" por ser de sua competen- ••islaçii.o e .Justlça.

cia. o requerimento de d. Maria Ge
Iluina da Costa Barbosa, professora
P!!blica do Car~ngola, pedindo uma Em discussllo em 22 UI.' julho, foi ella encerra-
11.'1qye allctOfJ~e. o pagamento da da e adiada a votaçf[O por falta de numero.
gratificação addlclonal a que se julga
com direito.

Em lO de agosto foi approvadC'.

UIlO 19l lIIanda que se remetta ao "'overno. para Da (,ollllnis~õo de UelHesellCn~ões e
informar, o reqlleriment~ do cidadão .'eCiçõe ••.
Ernesto de Andrade Bralla FIlho. pro-
fessor do eurso annexo do Internato
do Gymnasio Mineiro, pedindo que . _ . .
seus venctmentos sl'jam equiparados Em dlscu~sao em 27 de Julho, fOIelIa encerra-
aos dos professore~ e que lhe .ejam da e adiada a votaçllo por falta de numero.
pagos desde a data promul!wçllo da
lei n.498, de setembro de 1909.

Archivou-se

[m discussão em 22 de julho, foi ella encerra-
da e adiada a votaçlo por falta de nu-
mero.

189Manda arcltivar o requl'rimento em que Da eommissão de Representaçõel!õ
o cidadão Joaquim Urias Pinto, pro- c Petir;ões.
fessor publico em disponibilidade,
pede, para 08 effeitos de sua aposen-
tadoria, contagem do tempo em que
l'xerceu o magisterio partieular, visto Em discussllo em 26 de julho, ,'oItou á commis-
ser tal pretençf[o inattenrlivel em face .ão a requerimento do sr. Ignacio Murta.
do art. 1.• , n. 5, letras a e b da lei
ad.licional n, 7, de 14 de agosto de
1909.

]910

]910

188 Manda anhivar a rl'presentação do es- Du eOllllnlRSiio de COll!lCltlliÇão
crivão de pa? do DIvino do Carango- ••I!!!Ilação e Jlllittiça. •
la, cidadllo Querino da Silva Braga,
solicitando a revogaçllo dos arts. 2.°,
da lei de 30 de agosto de 183) e 74,
in-fine do dec. n. 9886, de 7 de mar-
ço de 1888, visto já ter a Camara se
mani/estado sobre o assumpto da re-
ferida representaçllo no parecer n.
178, de 1909. Em 10 de agosto foi approvado.

Le-

1910

Em 10 de agosto, f9i approvado o parecer e r~-
mettido o requerImento ao sr. dr. SecretarIO
do Interior, por olficio n. 339, de 11do mes-
mo mez.

192 Manda que se remetta ao governo pqralDn cOlnlnissão de Reprt'Selltaçõe8 e
informar, a petição dos cidadllOs Fir. "etições.
mino eandido dos Santos, Cassiano
Gonçalves Commungham e Eugemo
Dinardo, inspectores de alumnos do
Internato do Gymnasio Mineiro, soli-
citando augmento de vencimentos. Em discussão em 27 de julho, foi elIa encerra-

da e adiada a vOlação por falta de numero.

Em 10 de sgosto foi approvlldo o parecer, sen-
do remettldo o requerimento ao sr. dr. Se-
cretario do Interior por offleio n. 339, de 11
do dito mez.



I!:m discussão em 27 de julho, foi ella encerra-
da, sendo adiada a votação por falta de nu-
mero.

I!:m 10 de agosto foi approvado O parecer e re-
mettido o requerimento ao sr. dr. Secretario
do Interior, por officio n. 340, de 11 do dito
mez.

Andamento e observações

Em 10 de agosto foi approvado o parecer, aen-
do remettido o requerimento ao sr. dr. Se-
cretario do Interior. por olficio n. 329, de
11 do dito mez.

Da eomllll!!lsão de Repl'esentoçôe8 e
••c..th:õc •••.

Ar~hivou-se

Em 10 de agosto foi approvado o parecer, sen-
do remettido o requerimento ao sr. dr. Se-
cretario das Finanças, por offtcio n. 338, de
II do dito mez.

Em discussSo em 3 de ago.to. foi ella encerra-
da e adiada a votação por falta de numero.

-143 -

Transumpto

199 Manda que se remetta ao governo, para Da eOI"lnl!!l!~ão de Repretlen'ações e
informar, a petiç1!O do cidadão Hor- .'etlçõ"I!!I.
teneio Pericelles Pereira, professor
publico da cidade de Abre Campo,
pedindo contagem de teml'o para a
sua aposentadoria.

198 Manda que se remetta ao governo para
informar, a p<'tiç1!o do cidadão lIde-
fonso Jose' Teixeifa, ex-collector de
Tres Corações do Rio Vertle, p~dindo
que o Congresso auctorize ao gover-
no a mandar levar a credito de suas
contas a quantia de 1l::~90$843.

I!:m10 de agosto, foi approvado o parecer sen-
do remettida a petiç1!o á commissão indi-
cada.

197 Manda archil'ar a petiçãodo promotor de Da eOJll!1.i"8ilO de COlI8li(lIlção, Le-
jUlltlça da comarca de ~lollte Santo, gislnçuo e ,JU!i\tiço.
dr Alfreclo Pimenta de Padua, rp-
pres 'ntar.do sobre a convenienc1a de
ser modificada a lei n. 496, de 11 de
s<1embro de 1909. Approvado em 10 de agosto.

196 Manrla Que se remetta á commiss1!o de Da ('0Inlni!il8,io ele RellreseJ)tuç.H~l!I e
or<;al1leloto a petiçàe cio e(,lIeetot e Pe. içõe8.
('scrivão o;) S. Jo1!o rt'EI-Rey. pedindo
auglll~nto de vantagens para o.; cargos
que exercem.

o...
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1910

1910

1910

1910
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Andamento e observações

Em lO de agosto fui approvado o parecer e re-
mettido o requerinH'nT.o ao sr. dr. Secretario
do Interior, por omciu n. 339, de li do dito
mez.

Ou (,olnlui';!illo ele Uellreóõelltnç ••es e
.'et lC;ôe8. .

I!:mdiscuss't'l em 27 de julh " foi eBa encer:a-
da e adiada a votaçil.o pur falta de numero.

Em 10 de agosto foi approva'lo o parécer sen-
do remettido o requerimento ao sr. dr. Se-
crelario das Finanças, por offtcio n. 338, de
II do dito mez.
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Transumpto

193 Manda que se remett!1 ao govern~, para I)a cOlnl ••18810 de U.'I)rcselltnçôes e
Info~mar, ? requerimento do cidadão l'etiçô"S.
Mariano Costa, amanuense da Assis-
t~ncia á Aliena<ios de Barbacena, pe-
dIndo augmento de vencimentos.

194 l\I~nda que se remE'tta ao governo, para Ou C()IIIIIIl!~são de .lIstrllcçàio 1'11_
Informar, o requerimento do cidadil.O hllea.
Jose' Olymp!o de Oliveira, ex-profes-
sor da cadeIra de GeoO'raphia da ex-
tincta escola norm~1 de s. João d'EI- ,
Rej", pe.d!ndo a efféctividade de sua I!:m discuS"ão em 29 ,le jnlho. foi ella encerra-
dlsp0nIblhdade naquelle cargo. da. sendo adiada a votação por falta de nu-

mero.

195 M~nda que se remetta ao governo, para
Informar, o requerimento <ie Francis.
co Nascimento e Augusto Jacob, func-
cionarios da Imprensa Offlci!l, pedin-
do elevação de vencimentos.

o..
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1910

1916



B:0l ,liscus'An ell1 16 de agOlto, foi E'lla l'ncer-
rad I. sondo adiada a VOLuÇ1l0 por falta de nu-
mero.

Em 17 de agosto f..li approvudo.

Ar~hivou-Sd

Rel)resentoçc)('s e

de Or(,'unlt'llto e Co•••

Andamento e observa.;ões

Em Hi tle RgostO fui a "provado o parecer, spn-
do remeltiJa a pcti\1lu á COUlmiasilo 111di-
ca.la

I
I
i

Ou C"lDllli~ão de (11 ç:unellto C Con-
(,aS.

Em 19 rle IIg0RtO f ,i ; ppro\"ado e reme,ttido á
CCHumis.ão indicada.

'"ide projecto n. 107

Em 17 de agosto foi approvado.

Ou COlluui,.sào de Orçanu.'nto e COII-
u•••.

B:m 17 de agosto foi approvario o parecer, sen-
00 remettido o requerimento "o sr. dr. Se-
cretario do Interior, por olficio n. 315, de 18,
do dito mez.

Em discussão em 16 de agosto, foi elIa encerra-
da, sendo adiada a votaç1lo por falta de nu-
mero.
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Transumpto

Manda que se remelta á commissAo de
Le"islaçàO e Justiçl\ a peliçao (lu' que
Fr~uei~co Auguslo Fcrlland,'s. I.' Juiz
de p lZ ele uuro b'lllo. pede que lhe
""jaul pagos \'encimentos d" Cbl'':O
(Ie jui~ municipal QUe iutel'lUllUleuU:
exerceu.

20ti Maneia qu'l se remetia á COlTlmiss!lo de Ua c.'()lulnh~'S:io
L<>glslação u petição do contador. dis tlL~.

lrihllirh.r •.•partil10r da comarca d~
S. João Nep"muceno, pedindo aug'
wehto de custa-.

205 Manrla qlle sPja appen~a ao proiect? u.
107 a petição 00 eo!l~ctor e escrIvão
do I<io Preto, pJ'lin<lo rcstabeleci-
lJJE'uto da gratificaçãO a que 1inham
dirmto. rle accordo com a ,la~se das
collectorius.

204 Manda que se remetta ao goverr.o, para Da 4'011l11l18S1l0 de
os l'fieitos de direito, a petição do cio ."etlçc)e •••
dadão J' Antonio de Amorim, I e.
dindo in'!emnizaç<1o pelos prejuizos
que sofl'reu com o desn,orOnamento
da cadeia de Palmyra, que destroçou
~eu pre Iio contíguo.
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1910 2 "

1910

1910

1910

Andamento e ob!ervações

B:m li de agosto fli approv llo o p'lreC}r. sen
d" remet'i<1o o requerimento com documen-
10. ao sr. l-~crAta~io <lo Interior, por officio
n. 3j~. de 18 do dito mez

Em rIiSCI1~S!'loem 16 de a!!osto, foi elIa encerra-
ria, spud,) adiada a VObçào por falta de nu.
mero.

tia (,Olllllli.%siio de Heln.t'S~lIfaçc.eM e
Peli~c.)es.

On ("o,"lni ••••"o de Conl!ltituição, Le-
gi~luçilo e ••••SI iça.

Vide projec!o n. lOi

Da c.'olllml!ólsiio de Orçnlueuto e Con-
tn", .

Em 12 de agosto foi appro.ado.

E:m <liSCU1Siio em 16 <le agostn. foi E'lIa ('ueer.
fada e udiada a voh<;ãu vur '.alta oe lI11llleru.

Em li <le 8!!Osto foi approvarlo o parecer, seno
do relllcLlida a lJeliçiiO li comlllissàO inai.
cad<l..

- L44 -

Trdnsumpt()

Manda que se remetta ao governo, para
informar, o requerimento do cidadao
Arthur Longobardo de Salles, actual
chefe de secçlo da repartição ne Po-
liCia, pedindo contagem de tempo
para o. efl'dto3 de sua aposentadoria.

21(' Manrla que sejll. appenso ao projE'cto n.
107 o rpquerimento do collector de S.
João d'EI-Rey, pedindo vantagens para
o cargo q lIe exerce.

21)1

o..
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202 Manda que se rem~lta!l commis~'1o de
Orçamento 11 petiçlo do sr. C IrlO~
Nogueiu SalIes, carcereiro da c,ldpia
lIe 13.wpen,I'y, poLlindo augmen to d.
\'encimeu to~.

203 .\Ianeta qlle s.}j:llll archiva,los os rpqne- I)a ,'olnlui>l~:io de Ht'l.rc."'U'lItaçt.cs'e
rIJucntos rl01 carc~reiroll das ea,leias "C, ições.
<le l3arLJ~cella e Puuso Alegrl', lJe,lindo
gratil1cdçiles.

HllO
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19'0



Andamento e observações

Em 23 de agosto foi approyado

O••. ('onlllllssào de O"ÇlIlUClIlo e Con-
tu ••.

Em 27 ,lo a'!r.t.o foi Ap .rovarlo o parecer. spo-
do relllel.ti.!o o reqll,'rillli'Utl1 ao sr. dr. :-e-
eretari" elas Flllano;as, por o:flcio n. ;J51. 1111
:i~ do dito UlCZ,

Jo:m i'6 de agosto foi a p;lro\'ullo o p'recer P, em
27 tio IIIcsmo lllPZ, lur:\lll .01JCiLnol.s do 8r.
IIr. Secl'etaria (1,) Inlerior, 1'01'orflcio n. 350,
lIS informações pxigiua~.

O,a (',,,n,nIM":lo de Oha'u •• 1'lIhll~u"i e
\!luçã ••.

Ua cOllllul ••s'io 41.' (;OlJstltUiÇ:IO, L('.
e'I••la(:ào c .JII ••tlc;a.

Em '?4 dc az05to foi appr,)vn,,10 O parecer, ~en~
cio l'emettldo o rcqucrioll nto llu sr. ''''. Se-
crebrio <lns FlIlanças, por u(ftcio n, 348, ele
25 do uito mez.

DIa ('(lnllni~ ••:10 cle Ue,)re",euta«;iic!!l e
I'ctic;õ('s.

_~147-

. Transum?to

215 Requcr quo se pnça informação :t'l gO-
veroo, sobre () requerim('nt.o de Pau-
lu Pinheiro <la SíI v:t e outros, pedir,.
,to privilegio par.1 cOllslruc~':10 de
lima ('.traria d'1 lerro ele San'a nat-
hua á Cachol"ira da Ponte Queima-
da, neste ESlado.

213 Requer que se remet1a ao goveruc>. para
ioformar, o requer'iment,) cio ci<b,dilo
Francisco AII!.(usto ~'eroandcs. L" juiz
de p lZ da eidad •• ne O,lro Fino. 1Jf'-
dinllo quo lhe 8Jjam p"gos u. ven.
cimentos do cargo co juiz municipal
que interinarlJcute exerceu

214 Miln,la que se solicite do governo limA
relação dos l,'ntes a que se rderp a
propos:çào n. 13!. do ~enado" flUI
de que P)Ss,~ a commissão se pronul!-
clar sobrc a mesllla e tambem qUl'
u tal rrlsp•..ito seja ollviela a c.)m",,;-
.ào de cunstituiçàO, legis'aç!lO c jus-
ti~a,

212 Requer qlle o reqllerimento ria. illNn
A<tministratiyu da Santa Casa de Ca-
ridade d' Call1panha, pedindo I!lHau-
xilio para 1\ const.rucção de UIIl pa vi.
Ihão para tubercu 1'1ses,seja r.nuexado
ao projecto n. lU9. .

o•..
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Andamento e observações

Da eonllui",siio de AS.ric ••U ••••u e 10-
d ••sta'ia.

Em 23 de agosto foi approvado o parecer sendo
remettida a represen tação ao sr. dr.' Secre-.
tario. das Finanças, por officio n. 346, de 24
do dIto mez.

Da ('onllui!!l!l:io da Ohru~ .'lIhlicas e-
"iaç:io.

Em 23 dc a~osto foi approvado o parecer, sen-
do rell?ettldo o requerimento ao sr. dr. So-
cretarl(~ das Finanças, por ofllcio n, 346 de-
24 do dito mez. '

Em 23 de a~osto foi approvado,
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Transumpto

Manda que se remetta ao governo, para
iuforruar, IllPa repregeut~çllo .ssi~(Ja-
da por Juse' Francisco Chaves e ou-
tros. pedindo perrnissllo para cultiva.
rem uma ilha situada DOrio S. Fran-
cisco.

209
1
Manrla que se remetta ao !!o\'erno, para

informar, o req',erimcnto elo sr. Caro
I los Pereira de Sá Fortes. pedindo res-

tituiçãO d" direitos pagos e inuemni-
zaçllo de despe;lls feitas com estudos
para a construcçllo da E. F. do Turvo Em 23 de a~osto foi 'approvado o parecer, sen-
á Oelte de ~linas. do rer~ettldo o. requerimento ao sr. dr. Se-

cretarIO. das FllIança., por oftlcio n. 346 de
24 do dito mez. '

210 Manda que Sé remetia ao g'overno. pua
informar, as petiçOes dos cidadão. dr.
Francisco de SaUes Marques e Leo-
poldo Luciano Brazileiro. o primeiro
collector estadoal de S. JOse d'Alem
Parahyba o o segundo thesoureiro da
Recebedoria do Minas, ambos pedindo
restituição de quantias falsas que re-
ceberam.

211 Requer que o req erimento d:! Mesa
Administrati\"a da Santa Casa de lIli.
sericordia de S. João d'EI-Rey, pe.
dindo um auxilio de.20 contos de réis
para a construcçllo de um novo hos-
pital, seja llnnexado a um projecto
que transita na Camara e no qual já
10i attendido semelhante pedido.

208
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Archivou-w

Are'".ivou-se

Andamento e observações

Ou ("olnlllissào (te Rcpl'e@entaçõC'@'c
."eti,ões.

Archivou-s\l

Em 12 de setembro foi encerrada a discussão,
sendo adiada a votação por falta de nu-
mero.

Em 13 de setembro foi approvado o parecer,
sendo remettido o requerimento ao sr. Se-
cretario das Finanças, por olficio n. 367, de
15 do dito mez.

-149-

Transumpto

222 Manda que se remetta ao governo, para
informar, o requerimento do cidadão
Jose Joaquim da Fonseca, ex-collec-
tor de Ponte Nova, solicitando rele-
vaçilo da quantia de 13:830$030, em
fIue foi alcançado.

Archivou-se

221 Manda archi\"ar o requerimento do 1'0- Du c'olnlnissào de UCJII'c@cntuçctCSe
ronel Francisco de Assis da Fonseca ."ctll,'C.C8
Yianna, collector aposentado de San-
ta Luzia do Rio das Velhas, pedindo
pagamento do que de menos tem re-
cebido, visto ter sido auctorizada a I<:m 2 de setembro foi approvado.
sua aposentalloria com os vellcimen-
103 do 1.o offlcia!.

220 Manda que sPla archh'sda a petiçãO dei Da COII!1l1Jss50de Rc.n.esentaçc ...•e@e
Francbc Fern:tndes de Oliveira Pen- ."eOçoes.
na, pedindo contagem do tempo em
que exerceu o magisterio particular
para melhoria de sua aposentadoria.

Em 2 de setembro foi apt'rovado.
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Andamento e obseNações

-1-18-

Transumpto

216 Man/la que sejam archivadas as repre- Da COllllll18810de ('ollstltulc;ão, LL"-
senlações da Camara Municipal e di- gl•••Juçào e Justiça,
rectorio politico de Villa Nova de
Rezende e dos habitantes e da Cama-
ra Municipal de "illa Brasilia, pe-
dindo sejam aquelles municipios 1'11'- Em discussão em 3\ de agosto, voltou á com- •
vadosca categoria de termos, mi~~ão a requeriment'J do sr, Heitor de

Souza.

Em 1.0 de setembro foi approvado,
I

21i Manda archivar a petição de Amerlco Da cC)Jnlnlssào de f ollslHnlçào, Le-
Jose' de Oliveira, impetrando do Con- gll.lução e JII!!iHl;'R.
gresso perdão da pena de 21 annos e
seis mezes de prisão que lhe loi im-
posta pelo jury da comarea de Ja-
cuhy, visto ser tal medida "da COIr.-Em discussão em 31 de aaosto, foi ella encer-
petencia do poder executivo. rada, sendo adiada a votação por falta de nu-

mero.

I
218 Manda archivar diversos requerimentos Da cOlnlllJlils:io de O raUlellto e COIl-

de funccionarips do Estado, solicitan-, t08. .
do augmento de vencimentos.

Em 31 de agosto foi encerrada a discussão,
sendo adiada a votação por falta de numero.

'Em 1.0 de setembro foi approvado.

o..
'"E
i

1910

1910

1910

1!J1O 219 Manda archivar as peças protocolladas Du eOllnnIS@£iode Ut"I)reselltaçõe@ e
sob ns, 1.128, 1.135 1'1 159 e de quel ."etiçõe!!!.
tratam os pareceres ns, 191,192 e 199
do corrent'.l anno,

Em 2 de setembro foi approvado.

1910 223 Manda que se remetia ao governo, para Da eOllnnlssão de Re.lresentaçõGs e
informar, o requerimento de Joaquim ."etiçõeS,
Ildefonso Pinto Coelho, pedindo con-
taaem de tempo para a sua aposen-
tadoria, como amanuense da Secreta- Em 12 de setembro foi encerrada a discussão
ria da Camara do] deputados. e adiada a votação por falta de numero,

Archivou-se

Em 13 de setembro f\li approvado o parecer,
sendo remettido o requerimento ao sr. dr,
Secretario do Interior, por ofllcio n. 367, de
15 do dito mez.



Archivou.se

Em ]3 de selembro fvi apP'ovado.

RCI}J'('selltaçc»e .• e

de IlIstrueção Pu-

Archi vou-se

Andamento e observações

Archivoll-sc

Em 15 de setembro foi aP.Jrovado.

Da eOln~ni!Õ",:io de COIll!i\tltulção, Le-
el!;ilaçao e .lmSC:lçu.

Em 17 de setembro foi encerrada a discussão e
adiada a votação por Jalta de numero.

Em 18 de setembro foi approvado o parecer,
sendo remettida a lJetição ao sr. dr. Secre-
tario do Interior, por oftlcio n. 373, de 19, do
dito mez.

-151-

TransumplO

~Iancla que seja archil'ada a represen-
la",1'Iodo ex-supplente do delegado de
policia lia villa de S. Manoel, cida-
dão OClaviano Mf'(lill~. pedilllJO alli-
vio da multa de 5l'.-',00 que lhe foi
imposta por não tel' comp:lI"ecido á
alHliencia do encerramentu da cor-
rei"ão.

22,

!
2Z8 Manda que se remelta ao governo, para na {,0Inl"i88:10 de

illlormar, o requerimento <lo cidadão .• "t.'liç(»cs.
Juão Gonçalves Rios, pedllldo reI e-
va~'ão dns multas que lhe JOram ill1-
p~slas pelo presidente do tribunal do
Jury du ~acramellto.

229 Manda que seja archi\'ada a petição de Da eOlnlDisllão de Constltuiçuo, Le-
Joaquim Jose' Pedro Lessa e outros eles.llção e ,'ustiça.
membros do magisterio publico do
Estado, solicitando seja reduzido de
40 para 30 annos o prazo para apo- Em 18 de setembro foi approvado.
sentadoria, por invalidez.

I

I.
i

230lManda que se remetta ao governo do Da eOlnluissão
Estado, para tomar na eonsideração blica.
que merecer, o requerimen 10 do ci-
dadão Antonio Corrêa e Castro, pro-
fessor de desenho da escola normal
da Capital, pedindo equiparação de
seus vencimentos aos dos demais len-
tes do mesmo estabelecimento.

Em 18 de setemhro foi approvado o parecer
sendo remettido um exemplar impresso coU:
o requeriment.o, ao sr. dr. Secretario d~s Fi-
nanças, por olftcio n. 371, de 19 do dito mez.

o..
o '"'" ~'"-.: ~

1910

1910

]910

1910

And:lInento e observações

Em 14 de ~etembro foi approvado o parecer,
_endo remettiejo (l requerimento ao sr. OI'.
Secretario jas Finanças, por officio n. 36"
de 15 do dito mez.

O•.• eOllnui!il!!;tão de Hel)r('@e •• taçc»el;1 e
l.ctiçc»e!9.

Em 13 de setembro foi encerrada a discussão,
sendo adiada a votação por falta de numero.

-150 -

Transum pto

Manda que se remetta ao ~overno. para
informar, o requerimento do ex-colle-
ctor do municipio do Serro, cidad;lo
João Alve. dA Oliveira, p"dindo rcl,,-
vação do alcance •.•

Em J2 cirl sebmhro foi encerra<la a discussão
e alliada a votação por faloa de numero.

Yide pl'ojeclo n. 168

Em 11 de sclembrv foi approvauo.

225 Requer que seja annexa<la ao projpctro Da elõlnIUi;;~i\o de Uel)rel't.' •• tuçc...•eM e
n. 168, do Senado, a petiçãO de Jose' .'c.içc»e .•.
Nicod~ll1ns da Silva, pedillJO conta-
gem dd tempo para a sua refvrma.

226 ManeJa que seia archi\'ada a repre'en- O •• f'Oluuli"'",,:lo
tação dos fun~cionarioR adminhtrati. '.cUl;c)e!!>1.
vos e iudicilU"ios da comarca de La-
vras, p)dinllo a creaçào do Jogar t.le
portelr(l dos aullitorios da meRena co-
marca. í':m 13 de sptem hr.l foi encerrada a discussilo

e adiada a votaç.lo por lalb de Ilumero.

224

o..
<:>.::
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1910

1910

1910



PAHECEH DE ANNO ANTEBIOB QUE TEVE ANDAMENTO lilI 1910
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Em 16 de julho do 1910, foi encerrada a diB~US-
são e adiada a votação por falta de numero.

No dia 21 foi approvado, sendo a representação
rerr.ettida ao sr. dr. Secretario das I?inançus,
por oftlcio n. 329, de 27 do dito IllCZ.

Andamento e observaçõesTransUlr. pio
o..
<:>
8
::l
Z

arecer de anno anterior, que teve andamento
ClU 1910

o

~

1909 182 ~landa quese remettam ao governo, para Du connn18são ele Ob•.us Pnblie
que este lhes dê o conveniente dos-
tino, os papeis protoeollados sob n.
1.098, assignndos por grande numero
de cidadãos resid~ntes no districto de
S .. Jose' dos Botelhcs. Apresentado em 1909.

Nota-Este parecer nM figura na synopse de 19[,9, porque, tendo estado na pasta do expediente,
só em 1910 foi elle apresentaâo á Secretaria.

No correr das sessões de 1910 não houve requerimentos, indicações e moções.
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Reconhece e proclama PresiJente e IDa COIlHlIi""'i'io ~lix In ":!Illcl"iJ> I.
vice-Presidente do I~:ltado vara o I
quatriennio de 1910 a 1914, (,s srs. I
Julio Bueno Brandi'lo e Ant.onio Mar-'tins Ferreira da ~ill':l. ' 'Apresentado em t de jllll,o. rui a imprillJi:-s,',

o•..
o '"~ 8

:::
-< Z

1\110\ 2

Tranwll1plo

Parecer

Andam~nto e oh,cna<;i)rs

Em discussão a (;, foi (,lia encerrada, ,e:l,IJ
adiada a votação I" r ('alIa de I1Ulllero.

Approvado no dia 7, fizeram-se as devidas com-
rnunicações aos eleitos e ao dr. Presidente
do Estado.



Reca~itula~ão~ostra~alhos~a 5.a legislattIra
PROJECTOS

INICIADOS ~ MOVIMENTADOS NA CAMARA
DURANTE A LEGISLATURA

S. C.-21



Projectos iniciados e lnovimentados na Calna-
ra durante a legislatura

o...,
~
Z

Transumpto Procedencia e decisão final

Refundido no Ill'oJecto n. li

Refundido no llroJecto n. ri

,

1907 ] Auctorisa o governo conceder um anuo Da conunlssão (Ie Representações e
de licença, para tratar de saude, ao I»etlçõe!!il.
bacharel Claudio Herculano Duarte,
juiz de direito da comarca de S. Se-
bastião do Paraizo.

1907 2 Auctoriza. o governo a conceder quatro Da commlsl!Jão de Representações e
annos de licença para. tratar de nego- .»eilções.
oios, ao sr. Antonio Gonçalves Cas-
tanheiros\,... escrh'll:o do 2.° officio do
termo do l'ructal.

1907 3 Auctorisa. o governo a conceder quatro Da commlSsu.o de Representações e
annos de licença, para tratar de ne- Petlçõ8.
gocios, ao sr. Salathiel Gonçalves Cas-
tanheiras, escrivão do 2.' offlcio do
termo do Sacramento. Refundido no proJecto n. ri

1907 4 Fixa a força publica do Estado para o Da comm1!;lsão de Força Publica.
exercicioode 1908.

Sallccionado

Lei n. 453, de 31 de agosto de 1907



Saneclonado

Pende de primeira disculSão

, '

Procedencla e decisão final

.-
'" I.'

HI •..

nas Dor ••••• ,1 ei e outros.
ap-
só-
do
as- n~ei(lldo pelo Senado em 9 de se1embro

de 1907_

-1&5-

Tlransumpto

Lei n. 4:>4,de 6 de setembro de 1907

\I Manda contar. ao C"1litio Jose' Armond Da e mmh "'0 de epresentações e
de Barros Barbosa o tempo em que I'etlçõe.w.
este,-e elT effectivo exercicio do ser-
viço militar Df cidade de Ouro Preto.

Pende de deliberação du Senado

Lei n. 457,de 11 de sdembro de 1907

Saneelouado

. ,
13 Al1ctoriza o governo a conceder 11m-Da eoDltnil.&àode eprf.'scutnçõel!l e

anoo de licença. em prorogaçílo. ao •• etlções.
cidadão Agostinho Jose' de Paula
Viard, escrivão do 2.' officio do 1er-
mo de iMonte.Alegre.

Pende de discussão e votação da preferencia

12 Determina que o recurso cabivel
sentenças de liquidação e' o de
pellação. com effeito devolutiyo
mente, revogadas as disposições
Regul.o. ~37, de 1850 sobre esse
sumpto.

10 Isenta do imposto estadoal as passagens Do sr. IIcl&or •.te Souza e outros.
vendidas naR sedes e para as sedes
das ('xposições industriars, IIgricolas
e cemmerciaes entre os 5 dias ante-
riores á abertura e os 5 dias poste- Snueelonado '
riores ao encerramento de.Slts ll'XPO-
sições ,

o•..
<:>
8
Z

1907

1907

1907 11 Manda observar nas causas fiscaes, com Do sr. Aj;ost.lnbo Perf.'lr e ou os.
diversas alterações, o processo esta.
belecido nos decu .• ns. 9.885 de 1~88
e 1.415 de l!'OO.

1907

1907

Sauceiouado

Procedencia e decIsão final

Lei n. 458, de II de setembro de 1907

I
I
I
1(>

-164-

Transumpto

8 Auetorisa o governo a relevar o cida. Da eOIDtnls"ãode Representações e
dão João Americano Ferreira da mul- 1.etições.
ta em que iooO'l're como' ;orado alo
toso na comarca de Marianna.

Lei n. 460. de 11 de setembro de 1907

7 Approva as contas da -receita e despesa Do !!Ir. .João Lisboa e outroll (commis-
do Estado, referentes ao exercicio de são de Orçamento).
1904.

6 Faculta aos cirurgiões dentistas, diplo- Do sr. l!"ennaFigueiredo.
mados pela Escola de Odontologia de
BeBo Horizonte, o exerci cio livre da
profissão no Estado, desde que sejam
os respectivos diplomas registrados
na Directoria de Hygiene, Pendo de parecer para segundá discu sll:o

5 Refunde os projectos ns. 1,2,3 -e 4 so- Da eonllnlsl!lão de Representações e-
bre licença a diversos funccionarios Petições.
publicos.

1907

1901

190';

1907
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TranEumpto

-166 -

Procedencia e decisão final

oc:c:-<

o..
'"a
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Transumpto

- .67-

Procedencia e decisão final

1907 14ITrata da prestação de contas dos a~en- Do sr. Senna Fis'uei.'cdo.
tes executivos municipaes e contém
outras disposições.

E.u discussão de preferencia com o proje-
cto n. 32, que o substituiu, foi este preferi-
do em 29 de agosto de 1907.

Vide projecto n. 32

.907 1 lorça a receita e fixa a despesa do
tado para o exercicio de 1908.

Es- Da conlluissào de Orc;alllcnto'c Con-
tas.

SUllcelOlllldo

Lei n. 468, de 14 de se1embro de 1907

Pende de deliberaç~o do Senado

00 sr. Franci8t!o Valladnrl'8.

1907

1907

1907

15 Auctoriza o governo a auxiliar com dez Do sr. José Alves e outros.
contos annuaes a Santa Casa de Mise-
ricordia de BeBo Horizonte.

A pprovado COllleluenda elll t909

Sancclouado

Lei n. 502, de 22 de setembro de 1909

16 Manda que nos contlictos de jurisdicção Do sr. sr. Argellllro (Ie Rezende
entre auctoridades judiclarias ou en- Costa e outros.
tre estas e as administrativas sejam
observadas com diversas alterações
as disposições do dec. n. 1.837, de
1906. ReoJeita(lo pelo Senado em 9 de julho

de 1909

17 Trata de nova divisão dos districtos em Do •••• Vnl(lollllro lUagalbãel!óle ou-
secções eleitoraes e contem outras tros.
disposições sobre materia eleitoral.

Sancclonado

Lei n. 456, de 11 de setembro de 1907

1907

1907

1907

19 Auctoriza o governo a Ivrantir .iur~s Do li! r.
I sobre o capital necessarIO, ate dOIs tros.

milhões esterlinos, para a fundação de
um Banco destinado a opcrar sobre
credito agricola.

20 Considera valida para a matricula no
Gvmnasio Mineiro a certidão de ap-
provaçãO no curso prima rio, de accor-
do com o dec. n. 1,917, de 30 de se-
tembro de 1906. Eu. dl8enss;lo de preferencia com o proje-

cto n. 33, que o substituiu, foi este prefe-
rido.

Vide projecto n. 33

21 senta do imposto de transmissão os Do Itr. Zoroastro de A.h"oreugD e OC-
le"'ados deixados a hospitaes, escolas, tros.
bibliothecas e demais estabelecimen-
tos de caridade ou de instrucção;

Sancclonado

Lei n. 461, de ] 1 de setembro de 1907
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Transumpto

-168 -

:rocedencia e decisão final

o
<=<=-<

Transumpto

-1691-

P roce-deneia e decisão final

H)O.

1907

22 Torna extensivos lICS empregados da Do "'1'. ZOI'Oastro Alvar~'IIS"a e ou-
Prefeitura de Beilo Horizonte os fa- trOlil.
vorCdconstantes da lei n. 364 de 28
de agosto de 1902.

SOllcciOllado

Lei D. 46t, de 14 de setl'lLbro de 1907

23 Anciorida o governo a adoptar no Es- Do sr. F ••aocisco \'lllladarcllI;
tado um sY.lema de marca a fogo
para o gado vaccum, cavallar e muar.

Pende de deliberação do Senado

la07

1907

2. Concede a garantia" de juros' de 6.'0 so. D'o sr." .~ranclt!lcO''Tállallorcs e ou-
bre o capital que for empregado na' "trol!!.
construcç_o dos armazens geraes de
que trata a lei federal n. 1.102 de
1903.

Sancciouado

Lei n. 466, de 14 de setembro de 1967

28 Institue o monte.pio dOlr"magistrados. Do sr. Francllleo' Vánridares c 011-
tros.

Pende de parecer para continuar em segun-
da dhcussão

1907 24 Declara que uma das fazendas-modelo Do SI'. TOC(I"CvIUe de Carvalho e
arcadas por lei. deverá. ser installada outrOJ.
no 'l'riangulo .1I:neiro, nas pro};imi.
dades da cidade de Uberab&.

.-endt.' de discnssão e votação de preferencie.
com um substitutivo que lhe foi apresen-
tado.

190. 29 Modifica o Regimento Interno da Ca-
mara para o fim de archivar as. ma-
terias que não tiverem tido solução
ate' o fim de cada Legislatura.

I
Dosr. Senlla Figueiredo e ontro.

Pêude de parecer para llegnnda Idiscusslto l

Pende de parecer para segun la discussllo

19)7 25 Declara que poderão ser emprestadas Do sr •
aos aaricultores as quantias deposita.
das nas Caixas Economicas, creadas
pela lei n. 210 de 1895.

.lnveool .-enn1 e outrc •• 1907 30 Auctorisa o governo a adq irir no ex- Do sr. Argelnlro de Rezende Costa
trangeiro pontes metallicas para os e outrol!t.
riol do Estado.

Pende de primeira discussão

1907 26 A ctorisa o governo a conceder um au.
xilio annual. ate' o maximo de 3:600$,
li qualquer particular que fundar e
m'lntiver no Estado uma fazenda-mo-
delo.

Dosr. Call1lJOSdo Amaral e ontroll.
R4o'jeitalio em terceira discusS~o em 11 de

agosto do 1909.

Archivou,sJ

1907 31 Estabelece novas taxas fixas e propor. Da eommts!!Ião de Orça1Dento e'eon
ciona:es para a cobtança do imposto tas. :
de industrias e profissões.

Saneelonàdo

Lei n. 469, de 14 de setembro de 1907

S.0.-22
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Pende de parecer para continuar em segunda
discuss110

32 Estabelece o modo pelo qual devem as Du eOIUlUl!!;l;lão((' Cl 1I1nl' •• (tlnlel-
Camaras Municipaes prestar suas con- IJaes.
tas annualmente.

Procedencia c decisão final

Perelrn,

Resultante de uma emenda substitutivo
apresentada em 1906 ao parecer n. 247 e ap-
provada em 1907,

Transumpto

3ôlconcede auxilio para a construcção de Do sr. Agostinho
uma linha de bondes entre a cidade
de Mar 'e l):espanha e a Estação de
S. Pedpc do Pequery.

o
~
l3
lO
Z

Procedencia c decisllo flnalTransumpto
o..
cP
l3
lO
Z

]907
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.•"ende de parecer para dlscusslloda preferencla

1907 33 Dá nova organisação ao ensino secun- Da cOlUlUlssüo de lustl'lIcção 1"11-
dario do Estado' bllea.

SaoceioDado

1908 3i Releva os juros de ()% sobre o alcance Da conllul8s~0 de UepresentaçôeM e
verificado nas contas do ex-col1ector Pctil,'(1cs.
de Santa Luzia - Francisco de Paula
Oliveira.

SanceloDado

Lei n. 463, de 12 de setembro de 1907
Lei n. 0472, de 5 de agosto de 1908

Rc.-jelta(lo pelo Senado em 31 de julho
de 1908

1907 34 Auctorisa o governo a conceder uma Do sr.
subvenção annual de 25:000$000, du-
rante 4 annos, ao 1.0 estabelecimento
que se fundar no Estado para o fabri-
co de productos de milho e arroz,
destinados a fins alimenticios, indus-
triaes e therapeuticos.

Agol!ltlnho Pereira e outros. 1908 38 Fixa a força publica do Estado para o Da eOlUmll!ils~o(Ie Força Pllbllea.
exercicio de 1909.

Saneeloaado

Lei n. 472, de 5 de agosto de 1908

1907 35 Concede privilegio para a construcção Da cOlulUls@Ro.de Ohl'a!!!1"lIbllenll e
de uma estrada para trafegar auto- Vlnl:ão.
moveis entre o ponto mais convenien-
te do municipio de Cataguazes ou de
Leopoldina e a Estação de Porto
Novo. AIJJlrovado em primeira dlscuss!!o em ju-

nho de 1908.

1'908 39 Estabelece que os proprietarios rurMs Do sr. senna Figueiredo.
confinantes são obrigados a concor-
rer, em partes e~uaes, para. as des-
pesas dos tapumes divisarias de sua.s .
propriedad('~. EIn dI8CU8S~0 de preferenCla com o proje-

cto n, 53, que o substituiu, foi este prefe-
rido.

I"elule de parecer para segundh. discussão
Vide projecto 53

,



Sancclo lado
ancu.iouado

a. de ~t!.nua c olll 08.

coe Dcia e decisl'lo final

173-

Irransumpto

Lei n 481, de 2 de setembro de l!JOS

Lei. ..4S7~,de 16, rete br:o de 1909

SuocC'iollod

46 Revoga os !jl\ 1.0 e 3.0 d:L lei ,no 3.5, D .r.t\Ne'
podendo o governo m all liu:emeD-
te novos juizes de direito para asco-
marcas de 1.' entrancia que:;6 .!I'il-
garem.

Lei n. 48fl, de 2 de setembro de 1908

Lei n. 496, de 11 de setembro de 1909

45 Declara que alrel 'ação de agameJl10 Da. u:ahUólào de L •• llillaçii.o e 01118-
concedida ao inspector .do thesouro "Iça.
Francisc J Soares Alvim Machado,
comprehende todas as responsabilida-
des de sua gestão, como aduanislra-
dor da Rece.blldoria de Poçãoiinbo. sallcelooado

J
47 Manda contar ao capitão cirureiã ,do Da

1.° batalhão, dr. Benjamin Targin;y, f.

Moss, o periodo de tempo emlque,in-
terinamente exerceu as (unc~ões da-
quelle cargo.

48 Approva as contas da receita e 'despesa Da C't) nllJliis.:lo .le Cr. n (,lIto e C()u.
do Estado referentes ao exereicio de Ia"'-
1906.

o..
Cll
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19.08

111.08

19':>8

19.08

Sancclooodo

Procedencia e decisão ílnal

-17,2-

T.ransumpto

l.cnde de parecer ,para ..segunda.discussão

40 Auetoriza o gOTernoa conceder licen-.Da cOIUIUI811iio de Repr_entuç..1cs e
ça, em prorogação, ao escrivão do l.etl~'õc8.
judicial e notas e olficial do registro
geral de hypothecas da comarca de
P.assos"ao eurivão. de paz do distri- Sallcclollodo
.cto.,da cidade .de Sabará .e.ao escri-
vão de paz da villa de S. Manoel.

Lei n. 477, de 26 de agosto de 1908

Lei n. 482, de 2 de setembro de 1908

41 Approva as contas da receita e despesa Da comlul8~ão fie OrçalUento e Con-
do Estado, referentes ao exercicio de talA.19.05.

42 Auctoriza o governo a mandar consoli- Do sr. João Barroso,
dar as leis sobre processo civil.

n

Lei n. 485, de 12 de setembro de 1908

Lei n. 512, de 11 de outubro de 19C9

44 Orça.a .receita 'a a..def\pesa...do Es~Do eOlulUl!!!l~ão deOrçalUcnto e Con.
tado. para o...exel:ciciade .lQ()9. tas.

SoncclooOflo

43 Manda pagar a Americo Vieira de Brit- Da cOlulnlssão de llel}re8elltaçôes e
• ,tOt porteiro dadmprensa Omeial, a Petlçõcs.

dflferença de vencimentos de jconti-
nuo e porteiro quando cumulava es.
sas funcções.

o..
'"S:=
Z
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1909

1908

1908

1908
<

19.08



19:8 53Estabelece o processo para a cobrança Da eOlllllllssão de Constituição, Le-
das despesas de tapumes divisorios glslação e Justiça.
das propriedades ruraes confinantes.

SanceloDlulo

Penna Jllulol' e (lU

Procedencia e decisão final

S .•ncclonal.o

Lei n. 506, de 22 de novembro de 1909

n"'jeiCa(lo em 1.° de setembro.

Da eOIllIJII.••sào I.t' -ia,:,i o e Ob," 8
.'ublleus.

-115 -

Transumpto

58 Divide o territorio do Estado em 20 Do sr. Jono Velloso c outrG8.
circumscrlpções commercises,em cada
uma das quaes será creada uma ins-
pectoria. Pende de parecer para segunda discull3ão

Archivou-se

57 Dispõe que os escrivães do judicial e Do sr. SUveh'a Brlllll.
notas, como os escrivães de paz, po-
derão ser removidos por convenien-
cia do sl'rviço publico. .»ende de parecer para continuar cm'primeira

discussão .

Lei n. 528, de 20 de setembro de 1910

8alleelonado

56 Crêa na Capital do Estado <> Museu Mi- Do sr. Nelson de Senm:. e Gutr(l8e
neiro.

55 Manda pagar aos escrivães de \,az das Do fir. Aftonsl)
sédes dos termos, pelo modo estabe- trol!ll.
lecido para os das sédei das comar-
cas, as custas dos prucessos em que
decahir a justiça publica.

5' Co;;cede "O dr. Fernando Alexandr
Yillela de i ndrade, ou tI empresa que
organisar privilegio para exploração.
uso •..gow de urna linha de at..torno-
veis que, partindo do ponto mais con-
veniente entre Uberabinba e Irara.
na E. F. 1\I0g'sana.vá á cidade de
Monte Alegre.
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1908

1908

1908

1908
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Transumpto

Lei n. 485, de n de setembro de lP09

52 Auctorisa o governo a entrar em accor. 00 sr. Elluardo do Alllaral e outro.
do com o Estado do Espirito Santo
para submetter a arbitragem a ques-
tões de limites entre os dois Esta.
dos. Rejeitado no Senado em 8 de julho de

1909

IS7bneelonado

49 Crêa. urna feira de gado no municipio 00 sr. ValdoJUlro llas'alhà('s e ou-
de Bambuhy. tros.

51 Auctorisa o ~_overnoa mandar pagar a Da eODuulssão Ile Relll'el!!leDta~ões
Francisco vieira, col1ector do muni. e Petições,
cipio de Boa Vista do Tremedal, os ju-
ros da lei relativos á importancia que
depositou em garantia de um suppos-
to alcance verificado em suas contas. Rt>jeltado no Senado em 10 de agosto de

1909

Lei n. 483, de 10 de setembro de 1908

50 Declara quo das decisões das camaras Do sr. Argellllro de Rezende Costa
municipaes sobre reconhecimento de e outros.
poderes, annul1sção de diplomas ou
de eleições, de que resulte dualidade
de Camaras haverá, recurso suspen-
sivo para a Can,ara Criminal do Tri- Pende de terceira discussão
bunal da Relação.

o...,
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Z

1908

1908

1908

1908



Sallcelouado

Loi n• .494, de .11'de setembro de 1909

Lei n. 513, de 11 de setembro de 1909

Procedencia e decisão flnal

l1l':iueclollado

Lei n. 491, de 9 de setembro de 1909.

Lei n. 511, de 11 de outubro de 1909

Lei n. 499, de 11 de setembro de 1909

Da cOlulIl.ls~ão de Re()rese ••ta9õe@~
Re(llIerlruellto!!l e Petlçõe@.

Da Corulnhtsii.o de Uel)rl":euto,:iielil,
Ueflllel'imentos e ('etl;; ••('"".

1'lIblleado I)elu P ••esldente dOI Con-
gr.el!lso.

Do SI'. Senna .~Jg ••eJ ••edo e (lU. :'O@

Pelule de parecer da commissão de Saude Pu.
blica para continuar e.n segunda discussão.

-177 -

Transumpto

67 Auctoriza o governo a mandar abonar
ao fiscal de rendas -Arthur Ferreira
da Cunha -diversas quantias Que re-
duzem seu alcance, e a conceder-lhe
moratoria por annos pua liquida-
ção de seu debit().

66 Auctoriza o governo a conceder as li-
cenças solicitadas pelo coronal Fran-
cisco de Paula Santos, escrivllo do
judicial e notas de Manhuassu~,por
Aureliano Lopes Cançado, contaaor,
partidor e distribuidor do termo de
!tauna, e por Camillo Augusto de An-
drade, escrivão dv 1.0 offlcio do ter-

=mo do Carmo do Parnahyba.

65 Auctoriza o governo a abrir um credito Da l'ommIS!lão de OI'ÇIUOi' IItO e COIl-.
de 250 contos para solver o compro- to •.
misso com o magisterio puhlico em
Yirtude do art. 17 da lei n. 2~1, de
139i. Faneclonado

61 Auctorisa o governo a entrar om ac-
cordo com o da Uni!l.o afim do que
no insti' lto Filial de Manguillhos,
neste Estado, sejam estudados os
meios prophylatícos, preventivos c
curadores da febre aphtosa e de ou-
tras epizootias que atacam as raças
bovinas e suinas.

o•..
C>
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S. C.-2:3

1909

1909

1\109

1909

e ou~
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SUlleclonado

Procedeneia e decisão final
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Transumpto

60 Auctorisa a !Ilesada Camara a reorga- Da eonnnisl!lào de Policia.
nisar a respectiva secretaria. expe-
dindo novo regulamento.

Resolução n. 16, de 3 de setembro de 1908

i i
Lei D. 4:89, de 9 de setembro de 1909

61 Modifica o disposto no n. 9 do art. 12, Do s ••. Se .•.•oa Figueiredo.
do dce. n. 1.678, de 190-1, relativo á
iuscripção de tl'rras e bemreitorias
para os clIeitos do imposto territo-
rial. I.eude de deliberação do Senado

i
59 Dá. a denominação do .Silva Jardim. ao' Ou. eorurul@são de Caluaras 1"0111-

districto de Papagaio, do municipio elpae@.
do Curvello.

62 Auctorlsa o governo a despender a quan- Do 11I"'; l1l'euoa Figueiredo e
,tia ,que for oecessar' . pal'a.a constru-
cção do mausoléo que guarde os res-
tos do dr. João Pinheiro da Silva,
ex-P residente do Estado.

Sooeelouo(lo

63 Auctorisa o governo & fazer doação, à Do sr. Valdolul ••o I\lugol"- es
Escola de Odontologia, do predio n. R08.
266da rua dos Guaycuru's, nesta -Ca-
pital.
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Procedencia e decisão final

68 Fixa a força pnblica do Estado para o Da COIllIUls!'iIllOdc l~orça I-uhll('n.
exerci cio de 1910.

Sancclonado

Lei n. 409, de 9 de setembro de HJO(l

1909 73 Crea uma secção de fiscalização de ge- Do !lI'. SenllU FJguch'c(lo.
neros alimenticios e bebidas alcooli-
cas, annexa á Directoria da Agricul-
tura, e quanto não fór creada a re-
partição de lIygiene do Estado. EIIl discussão de preferencia com o pro-

Jecto n. 82, que o substituiu, foi este efe-
rido.

Vide projecto n. 82

1909 69 Isenta da contribuição de que trata o Do sr.
art. 20 da lei n. 43\), os estabeleci-
mentos equiparados:is escolas nor-
maes do Estado.

Nell!loDde Senna e outrol;l.

Suncclonado

190(l 74jReiUla a reforma dos aftlciaes e pra- Do sr. João Lisboa e Olltl'OS.
. ças da Brigada Policial.

~ancclonndo
Lei n. 501, de 21 de setembro de 1909

1909 70 Reduz a 5 réis por tonelada o imposto Do sr. R.4ul de Faria e outros.
sobre a exportação de minerios de
ferro.

Sancclonado

Lei n. 493,. de II de setembro de 1909

1909

Lei n. 500, de 21 de setembro de 1909

75 Equipara os vencimentos do corpo do- Do sr • .JOlaOVclloso c olltros.
cente do Gymnasio Mineiro aos do
corpo docente da escola normal e do
curso fundamental da capital do Es-
tado. Sancclonado

Lei n. 498, de 31;do setembro de 1909

Pelule de parecer para segunda discussão

1909

1909

71 Auctoriza o governo a conceder o au- Da cOlllllllssão (Ie Uel)reseutaçõel'l,
gmento de 10 % sobre seus venci- Re(IUerbuentos e Peti(:õcs.
mentos aos actuaes professores pu-
blicos da capi tal.

72 Orça a receita e fixa a despesa do Es- Da cOllllllll!lsi\ode Orçalllcn(o e Con-
tado o exercicio de 1910. tas. I

SUllcclonado

Lei n. 510, de 22 de setembro de 1909

76 Auctoriza o governo a garantir juros Do sr. João Llsbon e outr08.
de 5 %, ate' o capital de dois milhões
esterlinos, a um banco que se fun-
dar no Estado para operar sobre o
credito agricola. Sánccion:ulo

Lei n. 508, de 22 de agosto de 1909



'80 Approva as contas da"receita e. despesa Da COlllmis.ãO de Orçamento e Con.
do Estado,' referentes aos exercicios ta!!!!.
de 1907 e 1908.

II

Archivou-se

Procedencia e decisão final

-181-

"Transum"to

Lei D. 52]. de 13 de ectemhro de 1910

23 AllctoriH () glwcrno :I concerlf'r ao dr. Da rOlDn.i! ~;'j •• de IIc.,)r('~elltalJõcs,
Antonio ,105'" da Cunha. reitor do ln- Itc.'( ueriau(,1 Cc,•• e I'('li:õ.,.",.
terll~to dO Gj'mnasio de BarbucenlJ,
flitO mc~cs de liCCr.Çl com .mct,de
dos vencimentos. Rf'Jeitndo em 17 de agosto de 1(110.

• 'Sanco ••loDudo

86 Crea uma linha de tiro no Gymnasio Do sr. ~cllua Figueiredo e outl.O!'i.
:Mineiro.

Arclliyou-se

85Crea o município de Conceição do Rio Do ~r . .João Li.bou e 0 ••••• 0li!.
\"erde,lIp.membrado da Prefeitura de
Agllas Virtuosas.

I-e ••de de parecer da commissão de Sa(lde
Publica, para CoIlntinuarem segunda discus-
~ão. .

:.- e'.dn primeira discussão

.-eadc de parecer para segnnda discussão

.
8.1 Manda denllminar.~e ~Pontal 'do Ar~-IDa «,olnDlISl iio de Uc',)re"enta Õ('H.

sllahy~ O rlistricto oa .Barra do Pon- ICc(lot.'rhneulOM e .-c.'Ii!jõt'S. . .
tal~ ÍJo lllunicip:o de Arassuah:y.

82 Declara quI' 1ara os atreitos da fisl' . Da cOIllIIJll!'.8iio de Soíule '-lIbliea.
Jizaçfio dos l!encrOs alimenticios o
pessoal Jaholatorio de 8,nal~ses . .
creado veja Ipi n. 452se compora de Apresen1allo como substItutIvo. ao projecto n.
Tlmchpt'e chtm'co, ajudantes Ie um ,3 em 16 de agosto.
serycnte.

1910

1910

1909

1909

1909

oc
l:I-<

Procedencia e decisão final

'-cu.le de seguuda discussão

sr • .Jono VeUo!ilo.

Transumpto
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'-ellde de deliberação do Senado

78 Auctoriza o governo a contractar no Do sr. Jono J?•• allç~ e outrol!!!.
paiz ou fóra delle um ou dois medi-
cos veterinarios que estudem no Es-
tado os meios prophylaticos preven-
tivos ou curadores daa epizootias que AI)rellelltatlo como substitutivo ao proje.
dizimam as raças criadoras. cto n. 64, foi preferido, em 13 de agosto, o

projecto primitivo, ilcando prejudicado o st:-
bstitutlVO.

77 Concede licença a praticos para abrir e Do
dirigir pharmaeia em localidades onde
nno houver estabelecido pharmaceu-
tico diplomado.

Lei n. 497, de 11 de setembro de 1909

Sancclollado

•

79 Auctoriza o governo a reformar, por Do eomlni~são de nCl)resentnçcje~,
invalidez, com todos os veccimentos ItC(lnerllncntos e '-etlções.
que perceber. o soldado do 1.. bata-
lhão da Brjgada Policial, Manoel de
Lemos Guimarães.

81 Concede aos-srs. Luiz Blane e outro, ou Da cOlnlnlll~ão de-Viação e Obras
á emprpza que organizarem, privile- '-n"ltcas.
gio para exploração, uso e/goBo de
uma linha de_automoveis. entre as
"cidades de:Theophilo'Ottoni e Aras- Pcnde de parecer para contiuuar em primeira
suahy. discussão
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.'.'nde de deliberaçllo do Senado

Lei n, 527, de 17 de ECtembr.Jde 1[110

02 Allctorisa o gov('rno a conceder u,m 1)0 !Ir. 'erll\ou cle SC'nllu c' (Iutros.
premio de viagem ao alurnno da. 1£s-
cola Agri ola de Lavras que maIs se
distinguir. SlLucelo ••udo

.'i~ueiredo c O•• tl'OIl,Senua

I

!lI Auctorisa o governo ti dividir o Estado!Do sr. , -"'MO" de Se ••••a e outl"f;!i4.
eu: quatro regilles, r 'tru dentro dellas
crear Escolas i'iorma' • e coniem ou.1
tras provid"l1cias. I'c'ncl.~ de deliberaçilo do Sem do

I

!J3 Crea 110 Estado o ensino. agricola .am- Do SI".
bu1ante e institue premlOs de amma-I. ção' po,"",I"". I

H'IO

1!:l10

]910

Sunec.'iol.udo

Lei n, 514, de 26 de agosto de 1910

SUllceiouuclo

Lei n, 549, de 27 de setembro de 1910

~9 Auctorisa o governo a conceder licença Da comlnhlsào ele Rel)l'e'!lentaç(.c!!I,
aolcoronel Felicissimo Jose' Cavalcan- Heclllerlnlcut08 c .>ctll:ões,
te de Albuquerque, escrivão de or-
phãos de Rio Novo, e ao professor da
Varaem Grande, municipio de Juiz de
Fóra, Alfredo Maximiano de Oliveira. Soneclonado

88 Auetorisa o governo a concorrer com Do sr. Nelson de ~euuo e Ollt ••OI'l,
cem contos de réis para a acquisição
do nol'O couraçado «Riachuelo».

8, Fixa a força publica do Estado para o Da cOlulllissào de J?orça Publica.
exercicio de 1911.

l!JiO

1910

1910

Lei n. 529, de 20 de setembro de 1910
1910 9" Manda denominar-se «Conceição da Pe- Do 81', Eduardo do AIllarà. e outr08,

o dra Branca» o districto de ~edra
Branca, do municipio de Santa RIta do
Sapucahy. Sauccionado

1910 90 Auctorisa o governo a conceder o auxi- Do sr. Heitor cle Souza c outros.
lio de quinze contos de réis para a
conclusão da opera «Tiradentes-, do
maestro Manoel Joaquim de Macedo, Pende de deliberação do Senado

Lei n, 543, de 27 de setembro de 1910

1!J1O 9J Crea diversos municipios. Do SI', Senno Flgueh'cdo e OUtl"08.

Hno \16 Considera de utilidade publica a Aca- Do liil'. Senno I<"gucil'edo.
demia de Lettras de Juiz de Fóra, e
contem outras providencias.

Rejeitado pelo Senado em a de deZEmbro,
Pende de parecer para segunda discussão



Lei n. 5f5, de li de setembro de UllO

Pellllc de p:treecr para segllnda. discussão

Procedencia (' decislo tlnal
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Transumpto

Lei o, 520, de 13 de setembro (!e 1!l:0

l!iullcclonado

Sanceiflllado

Saneclonat1o

Lei n. 515, de 26 de agosto de 1910

Lei n. 5H, de 27 de setembro de lPI0

PClllle de parpcer da commlssao de Saude
Publica para continuar em terceira discu8
são.

105Abr,1 11m credito sllpplemelltar para Ou COIIIllII1!,8iio de Ol'(:ulncnto c ("on-
occoner á~ despes 18com a conslruc- .a",.
ção do Palacio da Jusliç .•.

104Auc10rizao I"overno a entrar em aceor- Ou cOlnlni!i;itlão de () I C; ,1Ineu (o c COII-
d,) com a Camara Municipal ele Juiz lalO.
de Fóra para o fim de consolidar a
divida do municipio.

103Reorganiza a Assister.cia a Alienadosdo Do SI'. Sc 11110 Fi,;'uch'etll!,
Estado.

102Estabelece prJzo plra o pagamento do Do SI". Senoa )"''';-lIcl ••cdo.
imposto de industrias e profissões.

:8. C. -24

1910

1910

"1910

.1910

Procedencia e decisão final
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Transumpto

!li Auctoriza o governo a entrar em ac- Do ter. Senna Figueiredo e outres.
cordo com o governo da União sobr!'
applieaçAo elas subvenções c auxilios
'lue forem decretados pelo ('.(Ingresso
Nacional em virtude da approvaçlo SaucciOIlRllo
eloprojecto de reforma do ensino em
elaboração.

98 Auctoriza o governo a contractar com Da (oOlllllli<;SijO cll' Vi Ilç£io e Obras
o dr. Carlos TelIes a construcção de l"ubliclLl!i\,
lima estrada de ferro que vá a Abba-
dia do Porto Real, plssando por di.
versas cidades do sul do Estado.

Lei n. 517, de 27 de setembro de 1909

lCO Concede. o dr.Eduardo de Menezes,ou Do SI". Selloa .~Jguelrcdo e outros,
á empresa que organizar, garantia de
juros de 5.'0 ao anno, sobre o ca;pital
maximo de dois mil contos, para fun- Pende de terceira discu~são
dar na. Serra' da lbitipoca. um Sana-
torio-modelo para tuberculcsos.

99 Estatue que, PU"d.o julgamento das Do sr~ lJ~itol' de Souza e ouh'os.
causas wbre divisA0e demarcação de
terras particulares. o' necessaria a
prova do plgamento do imposto ter-
ritorial. Sau ceio nado

Vide projecto D. i18i

101Auctoriza o governo a conceder aos Do SI', Vult.ollllro tll~ l\la~lLlbàes.
funccionuios publicas, aos. professo-
res e a s operarias do Imprensa. Of-
fieial auxilios para a canstrncção de EIU"di"eussão de prpferencia.. com o projecto
Ca'388para sua residencia. D, 118, que o substituiu, toi este preferido,

o..
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1910

1910

UJIO

1£110

1910
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Transllmpto

So lIl'elonado

lU Auctori1.a o governo a conceder ú 8:10- 00 "'I'.• \.rlsto(('I"S Unh"u t' 0"'1'0 '.
t!l Casa de l\Ji~p'icor'li L de S. João
d' El-Rei, u auxilio de 20 contos para
a eOl1strucçilo e,' um ho~pital mo-
delo. Pende de parecer para Eegllnda discus~ão

1"(' ••d(' de pa recer p na ~egunda discussão

Lei n. 522. de 13 de setembro de 1910

111 Concerle a sub\'enção de 30:000;i'OOO rara UO ~I'. (.:u'ihuldi de "lcUu e on'ro"..
a eff 'cti\'idace da exp(,siç'lO regional
de Uberabllo.

Lei n. r,li, de ti Jc setell.bro de 1!>lO

1"('lId(' de 1'1imeira disCllSESO

IH fixa o sllb.idio e ajll,ia de cllsl0 aos na ('"nuIII •••••:, •• d •• H(••lnc'l,'àc) ,I,' 1.('1,,;,
m>mbros do COlllZrcss<)e 1\0 Pre,il.leu- 1•••••• I.u •• lt. cl •. 11'"'' ••••••••• da nCl ,u'o-
le e \'ice-Presid~t1te do )<;"tado. j •.(.t •••• I lt.!'jj , CIO :Scllu(lo.

110 Concerle perdã'l ao reu Francisco Josó Ou conuni .•s:'io fI", COlIs.itui~:,o, L('.
rle AraUIO, l'x-carcereiro da cadeia de ••.i"lll,:li •• c .htSliÇ'u.
1 apccllrica.

o•..
'"::::;
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1910 113Crêa o rliEtricto de Santo Antonio do Uo "'1' .h •••.C.HLI 1"('nlltL c O •• ll'(I~,
Lim(Jeiro, 1.0 munieipilJ de IUo No\'o.

1910

o
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1910
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Tr~nsllmpt)

Sa lIeclolluclo

Lei n. 518, de ti de letembro de 1910

109 Orça a receita e lha a despesa do Es- Ou cOllunls.:lo de Orçulllento e Con-
tado para o exercicio de HJll. tal!!.

Lei n. 533, de 24 de setembro de 1910

1"(,llIle de parpcer da commissão de Orçamfn-
to e Contas para continuar em segunda dis-
cussão.

Lei n. 519, de 13 de setembro de 1910

107 Regula o provimento dos cargos de col- Do SI'. Senna ."Irrllelredo e Olltl'O~.
lectores e escrivães. o co

108 Co~ced!l a Vieira Martins & Comp. pri- Do SI'. Senna .~Iglleh'etlo e outros.
vlleglO pua a constrllcção, uso e goso
de uma estrada de ferro da Estação
de Anna Florencia á seda do distri-
cto de Jeqllcry, SI' 1Ie.'clo11 atlo

106 AlIctoriza o governo a prorogar por dais! Do J/lnno. a licença concedida ao esc ri- sr. 1I'"(,lIal "(,III1U e ontros.
v!lo de orphllms de Montes Claros -
Antonio Francelmo La/etá.

1910

1910

1910

)\110

c
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1!J1O 117 Crêa o Iogar de medico legista da Po- Do sr. Argellllro de Ue.zellde Costa
licia. e outros.

!!ia neclonado

P rocedencia e decisão final

,

Pencle de primeira discussão

sr. Cnstello Brunco.

Pende de parecer para segunda diwussão

Do sr; Senna Figueiredo e outros,

-189

Transumpto

Sanccionado

Lei n. 527, de 17 de setembro de 1910

Pelule de terceira discussão

•

I~ende de parecer para segunda discussão

120 Concede a Joaquim Pacheco de Barros Do
Junior, perdão do resto da pena que
lhe foi i~ posta como carcereiro da
cadeia de Mar de Hespanha.

122 Auc10riza o governo a restituir ao col- Da eOlnlllissào de UelU'eselltaçctes,
lector de Alêm Parahyba e ao the- Ueclncl'hllentos e Petiçctes.
soureiro da Recebedoria de Minas no
Rio as quantias por elles recebidas
em notas falsas.

o•..
'":;
=z

123 Designa a 2." domin~a do mez de mar- Da cOlnlnlss:io de Redaeçao de Leis.
ço de 1911para realização das eleições
estadoaes.

124.0rganisa o districto de Guanhães.

1910

1910 121 Crêa o registro dos animaes cavallares Do sr. Senna "~Iguelredo.
e muares.

1910

1910

1910

Procedencia e decisão final
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TrUllsumpto

] 15 Auctorim o govemo a pa!!ur aos [unc- Da cOlnulls",ãode COlIsHtui',':io,Le-
ciollllrios do foro da comarca ae Bae- gl!!Jloç:i.oe ,Justlçu.
pendy a quautia de 1:022S302,de cus-
tas vencidas.

L"li n. 515, de 27 de setembro de lUlO

Lei n. 532, de 24 de setembro de 1910

Saucelonado

116 Approva':as contas da receita e despe- Da commissfío de Orçumento e COII-
sa do Estado, referentes. ao exercicio tas.
de J909.

o•..
'":;
=z

Pende de deliberação do Senado

Pellde de deliberação do Senado-

118 Auctoriza o governo a entrar em accor- Do sr. "aldolnll"o ltlngnlhàes e ou-
do com qualquer empreza ou parti- 1ros.
cular que se proponha á construcção
de casas de moradia para os funccio-
narios do Estado e da Prefeitura da Pende de deliberação do Senado
Capital e para os operarios da Im-
prensa Oft1cial.

119 Dispõe sobre estradas publicas e con- Do sr. Senna Figueiredo.
tém outras di.posições.

1910

1910

1910

1910



HllO 128 Eleva diversos povoados do Estado á Do ,•••. 1".'lsolI de tioienll& e onh'o".
ca tegoria de districtos de paz"

126 Equiplra os vencimentos dos funccio- Dos SI""'. AI'gl'luiro de Uezeude 4."
narios da Secretaria d:l Camsra aos vutr08.
dos funccionarios de Secretaria do
Senado.

.publicado

l"elll1e de primeira discussil:o

Proeedencia e decisão final

-191-

Palmeiras, Do SI'. Slmeiio 8t:rlita e ouh'o-;;.
de Santa

I"eutle de primeira discussão

Transumpto

131 Eleva á categoria de districto de pal, Do SI".Alves de Lenlos e 01ltr08.
com a denominaçãO de Heleodorina,° povoado das Paredes, do municipio
de oS" Gonçalo do Sapucahy.

130lcrea o districto de paz de
ilcsmembrado do districto
RiTa da ~xtrema.

1910

1910

oc
c
-<

Procedenciu e decisão flnal

PeD.)e de deliberaçilo do Senado

nesoluçi1o n. l~, de 14 de setellibro de 1910

I"en.le de sedunda di!cussllo

Uo !'ir. )ellacio IU'II"Ca e on11'0S.

\ I'elltle de parecer paIa segunda disçussão

Da f'oUlnli,'u.ão til" Uf'llre".'IICac:õPI!I,
li l-1Il(luc'" illle.lt('!!\ .~ .-e. i\~c.e,...

Do SI'. "ullloluh'o J\fagalh:ies e 011-
tl"OS.

Peutle de primeira discussào

-190 -

Transumpto

129Crêa divrrsos distrietos de paz"

•
Destacado do projecto n. 10D, (Orç:lmento).

12, Au~torisa o I!0verno II levar ao credito
do ex-collcetor de Tres CoraçOps do
Rio Verde-lldcfonso JO!é Tcixeira-
a quantia de 8:890$843.

125 Passa para os juizeS de direito e muni-
cipaes e par •.•os promotores os emo-
lumentos de que trata o art. 184 da
lei n" 3,5.

o•...,
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1910



PROJECTOS
INICIADOS NA CAMARA EM LEGISLATURAS ANTERIORES

E

QUE TIVERAM ANDANENTO NO CORRER DA 5.a

S. C.-25



Pro jectos iniciados na Calnara em legislaturas
anteriores e que tiveram andamento no
correr da S.a.

o
I'l
I'l<

o..
'"a
::l
z

Transumpto Proccdcn~ia c o"c:sllo flnal

1897 277 Trata da repressllo da vadiagem. U('jeltutlo em 23 de julho de UlOí.

Archivou-se

1898 352 Restabelece o logar de procurador fls- U,,'jeltndo em 10 de julho de 1907.
cal.

Arl'hivou-se

1900 39 erea na zona da matta tres campos de Uejelüado em 2 de julho de 1907.
demonstraçllo agricola.

Archivou-~I'

1900 68 erea lima escola normal na Capital. U('jeltudo em 2 de julho de 1907.

Archivou-se

1902 162 Crea uma feira de ga~o no districto do
Livramento de Ayuruoc8.

Snnccionodo

Lei n. 476, de L6 de agosto de 1908
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- Transumpto

-196 -

Procedencia e decisão final o..
<l>a
='z

Transump10

~197

Procedencla e decisão final

1902

1903

165 Reorganiza o serviço sanitario do Es- Rt"jeltado em 2 de julho de 190•.
tado.

Aru~iYou-se

29 Auctoriza o abatimento de 20 c 25 % Rt"je1tado em 20 de agosto de 1910. '
na taxa de matricula de 2 ou mais
alumnos no G;ymnasio Mineiro.

1906

1906

148 Crea quatro premios de dez contos de U••jeltatlo em 5 de julho .de 1907.
réis para S<lrem appllcados como au-
xilio á p<;:quisição de machinas mo-
dernas de beneficiar arroz. Archiyou-se.

I

I
150 Determina o modo pelo qual deve ser .'ende de segunda discussão desde 12 de

decretada a prisão preventiva. agosto de 1907.

1904 82 Subvenciona os institutos que se fun- U<"jeltado
darem para o ensino tileorico e pra-
tico de agrono:nia, zootechnia, artes
e officios.

Archivou-se

I

em 2 de julho de í90••

Archivou-se.

1906

I

, !
I

151 Concede privile~io para construcção de l'ende de parecer .para segunda diJcussão,
uma estrada ae ferro da Villa de Ca. tendo sido approvado em primeira em H)07.
racól ás divisas do Es1ado de S. Paulo.

Archi vou-se.
1904 92 Releva. o ex-cellector de Manhuassu'- Pende de terceira discussão.

Leopoldo Nogueira da Gama - do
pagamento do debito em que se acha
para com o Estado.

1906 156 Auctoriza o governo a contractar an- Rojeltado em 5 de julho de 1907.
nualmente dez agronomos para ensl.
no pratico do preparo do solo aos
agricultores mineiros.

1904 97 Reduz o numero de deputados ao Con- Rt".Ieita(lo em 27 de junho
gresso Mineiro.

Archivou-se.

, .
de'1907.

:,

1
i,
j

1906 169 Substitue a tabella A, annexa á lei n. Sub8tltuhlo em 24 de julho pelo projecto
418, referente a taxas fixas para co- n. 31, de 1907, apresentado pelo sr. Senna
brança do imposto de industrias e Figueiredo.
profissões.

Vide projecto n. 31, de 1907.

137 Releva o ex-collector de Tres Corações
do Rio Verde - lldefonso Jose' Tei.
xei.ra - do pagamento de 3:500$000
que deve ao Estad/).

.'
S~Dcelonatlo !

I J, I
i I

Lei n. 476, de 16 ,le agostd de 190'.

1906 173 Eleva os vencimentos dos juizes muni-
municipaes de 1.", 2." e 3." entran-
cias e fixa os vencimentos dos juizes
de direito cujas comarcas houverem
de ser supprimldas.

SaneeiODatlo

Lei n. 474, de 10 de agosto de H)08



Archi\.ou. se.

•-cnde de deliberação do Senado.

SENADO
E

NO
PROJECTOS

MOVIMENTADOS NA CAMARA

DURANTE A 5.a LEGISLATURA

INICIADOS

Procedencia e decisão final

-198-

Transumpto

184.Crea o registro gera.l das minas do Es- AI)I)rOYRdo em agosto de 190" em terceira
tado. discussão e em redacção final, foi remettido

ao Senado •

185 Releva. o cidadão Verissimo ~ Antonio lteoJeltado em 11 de agosto de 190,.
da Silveira do pagamento das pres-
tações devidas á Prefeitura da Ca-
pital.

o..
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1906

1906



Projectos iniciados no Senado e lTIovimen-
tados na Calnara durante a 5.a legislatura

S. C.-2.)

o~c-<

1907

190,

1908

1908

1908

Transumpto
2
'"S::s
Z

151 Divide em oito classes as collectoria~
do Estado e contem outras disposi-
çi'les.

155 Determina IImodo pel. qual devem ser
concedidas liconças a praticas de phar-
macia.

156 Revoga o art. 10t da Constituição do
Estallo. na IJarte em que aboliu as
aposentadorills.

157 Revoga as disposições a serem obser-
vadas nos processos lia competl'ncia
do Trihunal Especial, relativlls ao
julgamento desses crimes no Tribu-
nal da Rela ••ão.

158 Auctori7a o governo a conceder licen-
ça aos escrivães Francisco Alves do
Couto e TobillS Antonio Rosa.

Procedencia e decisão tlnal

SUDccionodo

Lei n 459, de 11 de setembro de 1907

Sunceionado

Lei n. 462, de 12 de setembro de 1907

SUllcclollutlo

Lei addicional n. 7, de 14 de agoHto de 19"'9.

SUDcciollOdo

Lei n. 478, de 31 de agosto de 1908.

Sonceiollodo

Lei n. 488, de 16 de julho de 1909.



ec::=========================================
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Procedencia e decisãO final

SnDcciona(~o

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

Transumpto

-203 -

165 Adia as eleições das camaras munici-
p:1e , dos juizes de paz ~ dos membros
L10sCvnselhos deJ.btlratlvos.

o..
'"8
"Z

1910

Procedencia e decisliO final

.-ende de deliberaçào do Senado.

Tranbumpto

159 Declara. que das leis, aetos e deci~ões
,1&5camaras municipaes, cuntrarioll á
ConstituiçãO e ás leis, haverá recur-
so para o poder legislativo e para o
j udicíario.

1900

190:1 160 Âuctoriza o Presidente do Estado a in-
novar ocontracto celebrado com o
Banco de Credito Real de Mina" Ge-
raes, sobre empre timos agricolas.

Archl,-ndo uno 166 Dispõe sobre a substituiçào dos mem-
bros du Tribunal de Contas.

.-eude de segunda discussil.o.
I

1909 161 Crêa o Tribunal de Contas para liqui-
dar as contas de receita e despeia do
Estado.

!i anceloundo

Lei n. 509, de 22 de setembro de H)OO

1910 167 Regula os reoursOs civeis, de appp.lla-
çll.Oou aggravo, nos casos controver-
tidos.

.-ellde de parecer para s 'gunda diwussào

1900 162 Auctoriza o j!overno a 'fundar uma co-
lonia correccional em que sejam re-
colhidos Vllgabundos e falsos mendi.
gos.

SIlDccloDUdo

Lei n. 544, de 27 de setembro de 1010

11)10 168 Mantia ('ontar tempo, para etreitos de
reforma, ao tenente coronel Joil.o Igna.
cio da COllta Santos.

Sunccionaeto

Lei n. 524, de 17 de setembro de 1910.

1909 163 AuctoriÍ'a o goverl1o a crear, nas im-
mediações da Capital,o ~Asylo de Men-
digos Aflonso Penna».

SOIlCC 1011 ado

Lei n. 542, de 27 de setembro de 1910

1910 169 Auctoriza o governo a conceder ao ca-
pitãO Antl,nio Vieira dos Santos pr!-
vilegio para transporte de pall5llgtn-
rus e cargas no rio Arassuahy.

Sancciouado

Lei n. 535, de 27 de setembro de 1910.

1\)09 164 Restabelece a pasta da Agricultura com
diversas modificações.

SallcclOIlOdo

Lei n. 516, de 31 de agosto de 1~1O

1910 170 AuotorÍ7a o governo a innovar OR con-
tractos de 1898 e 1911[1, com o Banoo
de Credito Real de Minas Geraes.

!'lllnccionn o

Lei n. 540, lie 30 de setelLbro lie 1910.
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Transumpto Procedencia e decisão final

:910 1,IIAuctoriZOl o governo a conceder a Lu-
cas de Magalhães, privilej:(io para
cOllstrucção de uma estrada de ferro.

ea IlCC ionado

Lei D •• 538, de 2, de setembro de uno. E

,.., a
D.ER DAco

QUE TIVERAM ANDAMENTO NA CAMARA

NO

PROJECTOS
INICIADOS NO SENADO EM LEGISLATURAS ANTERIORES

Sane cionado

Lei n. 534, de 2, de setembro de 1910.

func-

1\

In/Dispõe sobre o peeulio legal dos
clOnarios publicos do Estado.

, .1

1910



SUlIeclonado

Lei n. 516, de 31 de agosto de 1\)10

1909 164 Restabelece a pasta da agricultura com RCllIeetldo á sancçílO pelo Senado em 30 de
diversas modificações. agosto de 1910.

Andamento e observações

Loi n. 542, de 27 de setembro de 1910

Transumpto

Lei n. 544, de 21 de setembro de 1910

Archivado

162 Auctori7.a o gO\"{)fI10a fundar \lma co- U'"lneU Ido li sancçílo pelo Senado em 19 de
. 10nia correccional em que sejam re- sotembro de l!JlO.

colhidos vagabundos e falsos mendi-
gos.

1909 163 Auctoriz8. o governo do F.staelo a crear ItCOlllettido á sancçílo pelo Senado em 1\) de
nas immediaçOes da Capital, sob a setembro de 191il.
denominuçílO ele «Asylo de Mendigos
Afl'onso Penna», um instituto desti-
nado a individuos de ambos os sexos SnllcelollOt1o

quo ~e acharem impossibilitados de
prover ás necessidades da. vida.

1909

1900 160 Auetorlza o Presidente do ~stado a in- lleJcltRdo pela Camara em 21 de julho de
novar o contracto colebrado CODl o 1\)\0. o quo so commUDlCOU ao Senado, por
Banco de Credito Real de Minas Oc. ortlcio n. 91, de ~2.
raes sobre emprestimos agricolus.

o•..
g s
c C..:z

Pro jectos iniciados no Senado elll iegislatu-
ras anteriores e que tiveralll andamento
na Camara no correr da quinta.



PARECERES
APRE Er TADOS E MOVIMENTADOS NA CAMARA

Dl RANTE A

5." T.JEGISLATURA

S. C.-2,



Pareceres apresentados e lnovimentados
na Calnara durante a s.a legislatura

2 Reconhece e proelama deputados pela Da IJrilHcil'a cOluani>:sào ,'erilie'l-
2.' circumscripção os Brs, : dr. Fran- dOl'a de "odCI'Cl!!,
cisco de f;ampos Valladares, dr, Ar-
thur da Silva Bernardes, dr. Heitor
de Souza, oro Antonio da Silveira
Brum, dr. Agostinho Pereira. dr. Approvudo em 10 de junho de 190~,
Pericles de Mendonça e coronel Ju-
venal Coelho de Oliveira Penna,

Reconhece e proclama dE'putados pela Da .JI'''neh'a conllnll!l"'üo yet'iUca-
4,' eircumscripçào 08 srs,: coronel "ora de "ollcl'es,
Jose' Luiz Campos do Amaral Junior,
coronel Franeisco Paoliello, dr, Val-
domiro de Barros Magalhães, dr. José
Tocqueville de Carvalho, coronel Ga- Approvado em 10 de junho de 190~.
ribalde de Castro Mello, coronel José
Galdino Rios e coronel Jayu:e Gomes
de Souza Lemos,

Pro"edencia e decisão finalTransumpto

3 Reconhece e pl'oclama deputados pela Da .JI,hHCit'a ('Oluluis!IIào ycriU •.'''.
l." circumscripçao os srs.: pharrna- dora d(~ ."odel'c,""
celltico Bernudino de Senna Fi•...uei.
redo, ur, Americo Ferreira Lopes,
dr. A:Jtonio Martins da Silva, dr,
Aristoteles Dutra de Carvalho, dr. Approvudo em 11 d,' junho de l\)O~,
.Jose' Tavares de Mello, dr. Carlos da
Silva Fortes, dr, .João Baptisla Fer-
reira Velloso e dr. Abeilard Rodri-
gues Pereira,

o..
'"s
i

190~

190~



Transumpto

- 212-

PrGcedenda " decisão flnal Transumpto

-213 -

Procedencia e ,;ecisão tinal

\4 Reconhece e proclama deputados pela
5.' circumscripção os brs. : dr. Jose'
Alv€" Ferreira e Mello e dr. Joaquim
Pedro Rosa.

Da ••ep;'lIl1d;l cOlllluis",ão ,-crificado-
I'a oe I'odercs,

Approvado em 11 de junho de 1(1)7.

;:;
o <:J

I 8ê I
< I %

1907 9 Rpconllece e proclama
2' circIIITIscripção o
E\'ang"li-ta Barroso.

deputado ;.ela IDa ",••~,••••dR ('(HUlllI!","UOYCI'1fieado-
sr. dr, João I'a ele •• (J •••••••••••

Approvado em lt ,la junho de HIO,

190,

190,

5 Reconhece e proclama deputados pela Da l!I"~'lIl1d" ('ollllulssão ,-el"IHeu"o-
~.a circumscripçà(l o sr, dr. Argemi- I"a de "odel'c""
ro de Rezende Costa.

Approvado em 11 de junho de 1907,

6 Reconhece e proclama deputados pela Da IU"huel ra ('olull1lssõo ,-e ••lllea-
3.' circumscripção os srs.: dr. Ga- dora de .'od('I'c!ii.
briel de Vllhena \'alladão, commeo-
(Jador Frederico Schumaun, coronel
l\Ianoel Alves de Lemos, coronel Edu-
ardo Carlos Vilhena do Amar"l. dr. Approvado em 11 de junho de 190 •.
Zoroastro <111Alvarenga, dr. Jose' Ri-
beiro de l\Jiran<1a Junior e coronel
Simeão Stylita Cardoso,

190,

190,

10 Reconhece e proclama deputarlos pela
ti.' circllnlscril'ç~o os srN. ,'oronel
Ignacio Carlos Moreira Murta, d;-.
Joiw Pinheiro de Miranda Fran,a. dr.
João Porftrio Machado. dr. Kdgardo
da Cnnha PerJ'iru S, brinho, coronel
Edmundo Blum. dr. João Antonio
Lope!! ri" Figueirerlo. coronel Pedro

I LalJorne e dr. "'elson Coelho de
Senna.

II ~Iancla que ~e peçam informaçi'Jes ao
governo ~obre o flodielo ({ue faz a
.Tllo S:l.o Paulo Transway, Light anel
Power COllll'any Limited», 'para que
lhe seja conceflido o direito de desa-
l'ropriação dos terrenos situados á
marg •.m do rio Parahyba, para ser
aproveitada a força hydrauJica mi-
nistrada por este,

Da IU'ill"'ira (~olumi,;o",uo "eritica-
t1ura de ""dc.'c",

Approyado em 12 de junho de 1\)07

Da eOIDIIlI"'''':IO <le ConSCii ••i~'ào, I~e-
~i'!llu(::io •. J •••••ti,:a,

Appro\'ado em 2C de junho de 1907

1901 -; Reconhece c proc]amn deputados pela
5.& circumscrlpçllO os sra.: dr. Af-
(onso Penna Juuior, coronel Sebastião
Augusto de Lima, conego Francbco
Xavier d'Almeidll. Rolim, coronel Ju-
lio de Vasconcellos Teixeira da l\lot-
ta. dr. Antonio do Prado Lopes Pe-
reira e dr. Adolpho Ribeiro Vianna.

Da IU'Íluch"a (~oln"lÍs8ão "el'Hlea-
dOl'a de l"odcl'c",.

Approvado em 11 de junho

1901 12 ~Ialldd qne se archive a representação
em que diversos eleitores do munioi-
pio do Bomtim, pedem a decretação
de uma lei annulJanrlo o alistamento
"!l'itoral estadual, alli realizado em
1;:;93,

Da eOIlJIIIllil",ào de Con!!ltitull,'ão, .~e-
~ishl(:uo e ,•••••tiça.

A pprovado em 26 de junho de 1907

1901 li Reconhece e proclama rlcputado pela Da SI'~"lIda eOluII11S850 ,-erilieudo-
3." circumscripção O sr, coronel Joll.o ra de l'o(ler('I!I.
d'Almeida LiSboa,

ApprovlI.dtl em 12 de junho de 190••

1901 13 Manda que se archive o offlcio de 15 Da eOlll.llilolSIHl cI•• Co"",Cit ••lçào, Le-
de setembro de 1905, do juiz de di- ~'lslaç~lo (' ,•••••fi"u,
reito da comarca da Estrella do Sul,
acompanhado da eopia do alibtamen-
to eleitora I.

Approya do em 2ê de junho de 190,
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P rocedencia e decisão final

1907 14 Requer o arcllÍvamento da petição em
qUA os amalllleDSl'S da Secretaria da
Relação pedem que sejam egual-
mente divididas entre os funcciona-
rios daquella Secretaria as custas por
esta arrecadadas.

Da t!oDJ.luie;o",ãodt' rOIll!ltituição, Le-
gl•••lnçãú e .hlstiç'u.

Approvado em 26 de junho de 1907

1907 ]9 Requer que a r,'prespntação da Cama- Da eoltllni",,,,:io de In8h"lIcçã,o Pu-
r•• Muni"ipal de Baependy, fazendo hlica.
ver a nece~sldad(' da creação de ca-
deiras primari~s nas localirlades •La-
ge •• e «Lagoinha do Chapéo» daquel-
le mUllicipio. se.ia remettida ao dr. Approvad,) em 27 de junho
Secretario do 1uterior, para attendel-
a como for dI' justiça.

21 Pede novos esclarecimentos ao governo Da comlui.-",à •• de COlIstl(,ui'::io, f.e-
wbre ns papeis referentes á pretenção éhdaçiio e .JlIstiça.
de d. ,Julia \'ieira Brant.

1907

1907

15 Opina pela approvação da indicação n.
1. do sr. VaJladares e ou tros, repre-
sentando ao Congresso Nacional so-
hre a urgencia de medidas relativas
a organi?-açlo do credito agricola da
Republica.

16 Requer que .l' peçam informações ao
governo sobre o requerimento do
carcereiro da cadeia da Capital, pe-
dinrlo pagamento da difI'erença entre
os vencimento;.. que lhe fixou o dec.
n. ,24, de 22 d•.junho de 1894 e os
que tem recebido dos cofres do Es-
tado.

Da eOllllll18!üio E"'I)eciol.

Approvado em 26 de junho.

Do ("olnlllhl~ão de Constituiçã,o, Le-
éislul::io e .Justiça.

Approvado em 20 de junho

]£07

19ú7

20 Requer o archh'amento da representa-
ção de Luiz CarJOs Pereira, inspector
,'scolar municipal de Pitanguy, pe-
dindo que foss,~m tornada, em consi,
deração algum:ls medidas sobre o en-
sino primario e apo.euradoria do pro,
fe.sorado.

Da (~()nlluls,..;io de III!iltrllc<;,:io ."11-
hllcu

Ar'provado em 27 de junho

1907

• '.l

1907

li Manda archivar a represenhção da
CalOara Municipal rle Bom Successo,
pedindo a restauração da re5pectiva
comarca por não porler o Congresso,
na actualidade tratar do assum pto.

18 Opina pelo archivamento do requeri-
mento em que o cidadão Francisco
Aristarcho Pires pede o reconheci-
mento de seu direito como funccio-
na rio puhlico em disponibilidade, de
accorrlo com O art. 21 da lei n. 318,
de 1901.

00 COlllUII"'sào d •• CÓlIstitui1,'ão, Le-
p;islução t' .Justlça.

Approvado em 27 de junho de 190,

Ou cOllllnh •••ào d." c-onst ••••lç:io. Le-
gb.laç:io e .Ju!Iotiçu.

Approvado em 2, de junho d•. 1907

1907

1110,

Approvado em 28 de junho de 1907

2~ ;\fanda archivar a represenja~ão em Ou eo)nlUIS8ão de CltltlOl'õlS 1\llIul-
que div<nos cidadãos residentes nos cil)aeS,
districtos de Contagem e CapeUa Nova
do Betim, municipio de Santa Quite-
ria, reclamam coutra a approvação do
parecer n. 138, da commissão de ca- Approvado em 28 de iunho de 1907
maras municipaes, o qual concluiu
pela validade da lei n. I, de 2~ de
março de lD02, daquelle municipio.

~3 Requer o al'chivamento da representa- Da ('olnlllilo,,~ào de Cc)IU,tl'lIição~ ~••e.
..,ão em que a Camara l\lunicipal de ~i"la ••":io e .hu.tiça.
Sete Lagoas pede o reltabelecimemo
ria comarca df ste nome, por não ca-
heI' ao Con~resso, na actualidad ••, Approvado "lll 1.0 de julho de IDO,
tratar do assumpto.
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Approvado em 5 de julhO de 1907

oa-<

24 Manda archivar a indicação n. :l, de Du •.o.nnJl •••••ão de COlIstituiçào,
1899, sobre a constitucionalit.iad •.• do ~'i••'nção e .Justiça.
art. 2.( da resoluçllO n. 3, de 19 de
maio de 18\'2. visto ter a resolução
n 14, d •• 24 de setembro do 190a, r('-
formado o Regimento ela Camara e
rC'vogado a resoluçllo em Questllo, qll" Approva'lo em 6 de julho de 190,
e' objecto da alludida indicação.

o•..
o '".:: 6
c I "-< Z

Le- 1907 I overno so- Da eonnulssão dt.' neprt.: ••enta'Jtes.
29 Requer que seja onvido °qgue o cldadllo RecluerhnentoS e Petil;oc",.

bre o requerimento em
A!funs!} le Siqueira Ramos ('e<ar ped ••
reinte"ração na Brigada Policial no
posto de capitão. visto ter sido <lis
pensado do servi"o sem motivo justo.

Approvado em 5 de julho de 19G,190,

1907

25 Manda arcJJivar o requerimento em que
o tenente.coroncl Olympio Libf'ral, re-
sidente om \'arginha. pede que se lhe
conceda uma provisão para advogar
durante dez annos, nos auditorios de
todas as comarcas do Estado.

26 Manda archivar a representação em que
o tenente-coronel Olym pio Liberal.
advogado no lóro da comarca da Var-
ginha. solicita o r('stabelecirnento dos
cargos de juiz municipal de primeira
entrancia.

Dn eou ••nhô"ii.o de (;onstitui .ão, Le-
gi!daç:lo e .Ju",(lça.

Approvatlo em 6 de junho de 100,

Da co.u.ul •••••,;o de COlIstHlliç'io. Le-
;:;I",lo(:ào e .1u •••tIça" .

Approvado em G de julho de IDO,

190,

190,

tt "overno, para Da COIIlII.ls••i'io d.. I-t.ep,'e.,;ooentul,'c"'es.
30 Requer que se reme a ao ,., t 1.1 sinfllrmar, a reclamação t'm que o Hcclllerillu'lI os e e, (,'O\' .

colleetor do municipio de Agua;; \'ir.
tuo;as pede o r,'stabelecimenw da
anti"a porcentagem Que rect'bia e a
rpst~uraç1l0 da gratiticação que lhe
era ~bonada até -19L4.

d Da con ••ni"' ••••.~lo c1e R••,)re ••cntações,
3i Requer que seja ouvi o o <Toverno so-

bre o requerimento em q~l' o mspa- Itccl"erh ••t.'llto •• e I'eliçõe ••.
ctor escolar c1 istrictal <le Conceição
do Rio Grande, municipio de LaVras,
pede um auxiliO p~ra a construc<;1Iol A d .1 de J'ulho de lPOi
<le uma casa deblmada lIO runCClOna- pprova o em
mento da escola tla4uell" districtu.

j de julho de .90,Appro\'ado em

Appro\'udo em 5 de julho de I(lO,

HJ07

IDO,

2, Requer que se solicitem informações
do governo sobre o requerimento do
cidad~o Jollo dos Anjos Fróes, pruf('s.
sor em disponibilidad,', da cadeira de
g;ymnastica da escola normal de
Montes Claro~, pedindo pagamento de
ordenado simples a contar de .~ d.
fevereiro de ISDn.

28 Manda que se remetta ao gover:J.O di-
verROS requerimentos de collectores
e escrivães, pedindo a derogaçllo da
lei n 375, de 23 do dezembro de Ifl04,
na parte em que estabelece gratifi-
cação e porcentagem desses funccio-
narios.

Da eOIlHllhu.ão de COlIsHtuiçào. 1.•••-
~'i""lac;ão e .Justiça.

Approvado em 4 de julho de IDO,

Ou <,01l,,"188ão de Orça.ncuto e (.'ou-
taS.

Appro\"ado em 5 de julho de 190-;-

32 Requer o archivamento. dos S('<Tuintes Da eOllulli",sito d.'
requerimentos: dos mspecto;es d" "CCI"e"iu.ell tC'Oi e
aluamos do Interna lO do Gyulllll.sio
Mineiro. ped iado a creação de uu] 10-
g-ar l1e inspe,~tor auxiliar; de E,lllllln
d" Danté;; tios Rei;;. peLlindo a fixa-
ção de :orrlen-,tlo para escrivães pri-
vativos dos processos e execuções cri
minaes e .ta Associa.,:"o Philantrophi-
ca de S. Vicentt- do Paula, com sétle
na ViUa do E.pirito Sun to do Gll ira-
rá. comarca de ~lar rio H,'spantla, so-
licitando auxilio para sua in5t..l1a-
\'àO.

33 Requpr o archivamento do requerimen- Da cOIll.ll?i ••~ii() cle
to dus pror"gsores prinmrios da, cu- "eclucrlln~llto .••e
lonias da Capit:il pedinl10 equiparaçi'iO
dtJ seus vencimentos aos do~ professO-
res L1e cad"iras urhanls e a rcpresen-
ta",lIo dos professores publicos de Ja-
guary, C imbllh~:, etc .• solicitando au-
gm<nto de ve:1c1luento;;.

Ul'I)rpsentaç •.••c;.o,
•••.liçõc ••.

Itenre.cnhu ••"'es..-d i,õ ~s. ' .

S. C.-28
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43 Manda que seja remettida ao governo, Ou eOJlIllIi ..".ã •• ~Ic.'Ir".'rne<,":io ."uhll-
para iDlOrmar, a pelição do cidadão •..•u e (;1~-lllzIll:au de I••dh .••.
UrsuHno Lima e outros solicitalldo a
creação de uma e8cola lUixta de in-
&trucção primarill na localidade -
Curralinho de Fóra. lIIunicipio dl'
CurveJlo. Appro\'atio em 15 de julho de 1907

39 Requer que seja ouvido o governo sc- Ou ('01•• 11I1••••1'0 ••e n.el•••~!'elltu•••(.Cl!l.
bre os requerimentos em que os ci- Uc(IUer •••• c ••to!!l e • ctlo;.ues.
dadAos L poldo Tavares c Jacintho
Pereira Brandão, collectores estadoaes
do Rio Novo e Pomba. pedem o rl'8-
1abelecimento da anti!!a gratificação ApI-rovado em 13 de julho de 1!lOi
que percebiam e restauração da por,
centaoem de 7 '/0 que llH's era abo-
nada ~tê 1904,

190i

]90i

](IOi

190i

31 Manda archivlI.r a representação em que
a Camara ~IlInicipal 00 Turvo s01lci-
ta o restabel('cimento da respectiva
eomarca supprimid8 p(118lei n. 3i5,
de J~Ide setembro de 1903. em vista
do art. Il2 da Constituição do Es-
lado.

3-, Requer seja indef.Hido e archivado o
requerimento <10 cidadão JoAo Fran-
ci-co <1eAraujo, recorrendo do aclO
do dr. SecretarIO do Interior, quI' lhe
Ilt'gou o abono <11' ordenado simples
como professor da extincta cadeira
rural do distrlcto de Bom Jardim mu-
nicípio do Pomba.

36 Rpquer que s('ja T •• mettida á commiss:Io
de Constitui<.:ãO. Legislação e JustIça
o ofticio da Camara Muntcipal de :S.
João d'EI-R •.y. pedinll0 li. (lt:crelaçl1u
do uma ,lei que obrigue as partes a
exhibirem quitação do imposto d•• in-
oustrill t' prot1ssão para poaerem figu-
rar em jui70 como autor ou reu.

37 Manda archívar a rl'preseotação em
que o Dlrectorio Politico de \'illa
Platina. solicita a creação de foro
naquelle municipio. ,'m virtude do
art. 112 da C"nstituição do Estado.

I
I

I
33'Manda archivar o requerimento em que

d. Anna Claudina Pereira, resIdente
em Bapends, p(',le a rpstltuiçl10 <1a
quantia de 3: li 0"000 importancla pela
Qual foi arrematada em praça sua
propril'dacle para pagamento da quan-
tia de fi' 2;3000. que seu pai Manoel
lIIarcelino Pereira ficám alcançado
para eom o Est:ldo .

•

Da ('o••••••i""I'o d., Co ••••t1tulçao. Le-
;.\'ls.uçii.(~e ••u••••l...... '

Approvado em 8 de julho de HlOi

Da eOIlIlIlI ••••:io "e Hel)r ••",••••tuç"Cl!I,
ICe,."cl'itllcnIO!!l c ."edçõclI.

Approvado em 8 de julho de 190i

I)u c••••uul •••.:in de Iteltre.ellta,"-.c@.
H"'luel'Jule".ol8 e ficUçõe8. . .

Approvado em 8 d,' julho de 190.

Du •.••llIlni!!ill!l;io •••. ('O ••stitllicâo, Le-
•• 1••••••••;1•• c .lllsllça. .

Approvado em 9 de julho de 1907

o.. ~'O Inioii8:io "e n"ln'~'''clltll('''.e;;;.
Hc,.uel'llIlc"loS c ."ctic:étc.... . .

Approvado em 13 de julho de 190i

190.

190i

190.

1(lOi

40 Manda que seja annexado ao primeiro,
para o mesmo fim, o requcriwento
do~ professort's prima rios das colo-
nias suburbanus da Capital, pediodo
equiparação de seus vencim('ntos aos
dos professores da zor.a urbana,

'41 Requer que seja ouvido o go'-erno so-
bre o requerim('nlo "e Luiz B••lbino
ne Almeida. professor primario de
Entre Rio., pedindo pagam('oto de
gratificaçll.o a que se Julga COUldi-
reito.

42 Opina pela approvação da indicação n.
2, no sentiflo de r•.presentar-se ao
Congresso Nacional, sobre a urgente
necessidade de legislar sobre fechos e
tapumes nos !indlcs diviso rios das
propriedades ruraes e urbunas.

Du eo ••••••••• sã.. •••.. Uelll.C'''''enta<,.•..•e!õ.
U~'(lllel.hnelllos e ."ctlçõe8.

Approvado em ]~ d.' julho de ]90i

Da Co••u ••j .••~ii.ft de ;. "11I'C'!iõentuçéte8,
UC(I ••el'lllu'''IO!'l c ••cti<,.••e .••.

Appro"ado elll IJ de julho de 190i,

DA eOIlI ••••••"":i •• Fo;pCC'il.1 "H'(llnhi~.a
de dUI' .lnl'ce~'I' ••••hl.e a lndil,a<:no
li. 2.

Approvado em 15 d(' julho de lPOi
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190. 44 Requer o arehivllmento da reprE'sE'ntll-
••âo em Que a Assol'iaçâo COlllmercia1.
Industrial e Agricola de Itauna. pede
ao Congresso MIn('iro a adopçll.o d•.
ml'didas que visem a decretaçll.n, pelo
Congres~o Fedl'ral, de uma lei que
prohiba a immigração de turcos no
Br:~sil.

Du cClnlnllMI":io de A~rlcultura e 111-
t1u!!Ilrill.

Approvado em 13 de julho de 190~

190; 48 Manda archl\'ar diversas petiçC••..•de DIL eullllll ••.•••iiu ele Uel.re •••elltaç;.e
funccionarios publicos, pedindo con- HeCIUc.'ri II1elll08 e Pctlçi.c."!'ó.
strucçilo tie casas,

1!J0. 45 Manda remE'tter ao go\'ernn o reolleri.
mento em que o cidadão Miguell'lIlIzzi
111.' Abreu, ex-proli'ssor de I?yrnnast.i.
ea no lnt,'rnato do GnnnaslO Minei-
ro, pede lhe seja concedido o orde-
n'ldo simpleo ou lhe spja designada
al~uma das cadeiras da Escola l'ormal
ou G;ymnasio.

Da .oonlllll ••M'jo dI'! !n~trucçiio ,ou_
bllcu c ('h"llIzu ••.ü.o de IlIdlofil.

Approvado em 15 de julhO de 190;

190; 49 ~Iunda arl"hivar a representaç~o de
AuO'usto Pantaleão, protestan,lo con-
tra "os lermos do parecer n. 4~1, de 25
de maioede IHll.

Ou cunlnl ••.•••no ele COIlJl!ltltlllCjão, Le-
~blhlf;;ào e .'u",Uçu.

Approvudo ,'m la de julho de UJlO

Approvado em 10 de julho de 1all.

Approvado em 23 de julho de 190.

D••. eOlllllli •••••lio de UCI)••el'lcntaçi.e8,
Uecl"erllllcn(O!'l e .>eth;i.e!!ii.

51 Manda archivM o requerimento em que
o cidaLlão I.eoucio Fernandes Lopes,
continuo das inspectorias de Agricul-
tura e Viação, pede pagamento da gra-
tllicação li que SI' julga com direito
por t"r exercido as funcç1les de por-
te!rO das reletidas inspectorias.

50 Manda archivar a petiçilo em que d. Ou COIlIIIlI •••••iio ele Itel.rc ••••elltuc:.-,c"",
l\lllria do CarmO SIlveira Plllhares. Uccluel'illlcutus e ••ctI ..oe •••.
proftlssora primarIa de Bambuhy, al-
It'ga ter exerrido magisterio du-
rante "lIlte e nove "lInos e pede apo-
sentadoria.

190;

190;

Approvado em 16 de julho de HI()7

Da ('olnnll~,.iio de nep ••eseuta::;,e~,
Uecluco'hnentos e '"C(i<:"C8.

46 Manrla archivar. á vista de informações
pe lo governo prestadas, 's rl'presen-
tações de d. Antonia Paula Vianna.
solicitando do eon ~re.so mandar pa-
gar-lhe os vencimentos a que se julga
com direito. por seu finado marido. a
contar.sl' rla data rla 8uppressão do cargo
que exercia na Escola "ormal!Je Ouro
p, elo; de Antonio Martinian,. ~'erreira.
ex-professor da escola normal de Ouro
Preto, penindo a decretação de uma
lei auctorizando o governo a pagar-
It.e o ordenado simplC's, desde que fúi
privado de sua eadeira ate' que seja
aproveitddo e, llnalmente, de ,João Ba.
ptista Ca:npos da Cuoha, ex-professor
lIa escola normal de S. JOll.o d'EI.
Re,)", pedindo pagamenlo da dilfe 1'1.' 11-
ça do qu" de menos recebeu, e mais
os vencimentos que se julga com di-
reito, utp' que seja aprovt'itado.

190.

190; n Manda que se peçam informações ao 11:0-
"erno sobre fl requerimento em que
o cidadão Pedro "alei Junior. {'x-pro-
fessor publll'o de Congonhas do Norlt',
municlpio de Conceição no Serro,
pede reintegraç~o na referida ca
deirll.

Vu '~'III1IIlIl!i!••:i() de )fc'llrCtilClttaç;,cli\
lCeCIUc.'I'lnlclI(u" e I'ct!c; •..•es. •

Em 113 de juJllo foi approyado

190.
I

~12lMallda archivur o requerimento em que Da COllllnilou"ào de COU!!otltlllçào,
o bacharel Rodolpho :Hont"iro Chas- shllaf'i"lo e ,'u8I1çn.

I sim Dl'Umond. juiz municipal do ter-
mo de Bocayuva, p•.,le a dacretaçào
de uma lei para o fim de lhe ser('m
contaio., como tempo de noviciado, Approvado em :'3 de jul'ho de 100;
pam o cargo de juiz.de direito.

l.e-
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1907 53 Manda archivar o requerimento em que Da cOlDlni", .•ão de lleprelilcntaçõe8.
o cidadão Antonio Caetano da Silva, lte(llIc,'hu~ntol!il e "eUçé;eM.
professor publico da cadeira de S.
Francisco das Chagas, pede o paga.
mento de ordenado simples, durante
o tempo em que esteve ("ra do exer- Approvado em 23 de julho de 1907
cicio da cadeira de Thebas.

1907 58 ~1anrla qllP sf'ja remettülo ao /!,overno
para inro"mar o p,'dido de José Anto-
nio Ferreira rlos Santos, pl'dindo pri-
vilegio pa.a explol'ações de ouro e
outros metae. nas co~rlilhei ras das
Serras--Boa Vista e-"B.nanal» --nos
districtos de Cuiethe' e Floresta, mu.
nicipio de Caratinga.

Oa (,olnnli",~ão dt' Agricultura c 10-
du••ti. iul'!l,

ApproY3.do em 27 de julho de 1907

1907 54 Req uer seja annexado ao parecer n.

I 48, o requerimento do cidadão João
uoursand de Araujo, funccionario do

I Estado, pedindo construeção de casa
para sua residencia nesta Capital.

Da COIII0118"'"0 de Ifelll'elilcutaç'.es,
Re(lnerllD:lnto!!!l e .-ctie:ões.

Appro'l"ado em 2:\ de julho de 1907

190. 59 Requer Q1H'se remelta 30 governo para DI' cOlnnli~""i.o dt' Ue".'f'!!Ccntac,i.es
informar as seguiutes pl'tições: Ue(lueriruento,", C' "etir:ões. . ,

Approvado em 27 de julho de 1907

1907

1907

55 Manda archivar o r"querill1ento do ci- Da COIIIIUI••••:io de ltel)r('!i;Cutaç'.c""
dadão João P•.dro Queiroga, pedindo lte(luerhucutos e .'ctl~'õ~l!f.
equiparação de seus vencimentos aos .
de egual cathegoria naa demais Secre-
tarias do Estado. I

56 Manda archivar a repr,'sentação da (a- Da COlu.uis",ão de Constltulçãu, Le-
mara Municipal de S. João d'EI-Rei, ••h,laçào (' .JU!'itlc:a.
pedindo a decretação dl' uma lei es.
pecial que torne obrigatoria para o
contribuinte a prova de achar-se qui-
tes com os cofres munil'ipaes, sem- Approvudo em 27 de julho de 1907
pre que te;}ha .Il' letigar-se em juizo
como auetor ou como reu,

57 Manda archivar a petiçilO de Flavio Ro- Da ('o.nlDl •••••"o de Cou8tltul(.0, Le-
drigues Lopes Cançado, pedindo re- gh,lof,'iio e ,'II"'tiça. •
inte/{ração na cadeira do sexo mas-
culino, de Bom De3pacho, municipio
de ::anto Antonio do Monte.

Approvado em 27 de julho de 190,

De Lall1artine MorPira, collector esta-
dual. perlinrlo rel"vaç~o do pagamen-
to <le 125$550, em que foi julgado al-
cançado para com o Estado

De Antonio Luiz dA Souza, (.scrivã I de
orphãos do tt'rmo ,te Monte Alegre,
p"dindo rclevacão da prescripção de
seu direito de haver do Estado a res-
tituição da quantia de 750~000, que
indevidamente pagou_

Di' d. "irginia Pimentel Dias Doart,.,
pedinJo perdãO <Ia divida na impor-
tancia de ~82$39~,que seu finado ma-
rido Antonio Dias Duarte ficou de-
vendo ao Estado.

De Americo Vieira de Brito, porteiro
da Imprensa Omcial. pedindo paga-
mento da gratiflcação a que se julga
com direito, por ter exercido cumu-
lativamente as (uncções de porteiro
e continuo daquella repartição,

De José l\Iaximiano '"ilIas Boas da Gama,
ex-esl'rivão da collectoria de Muzam-
binho, pedinrlo seja rcltlvaJo do pa.
gamento de 5:000$OUO, em que loi
julgado O seu alcance para com o
E&tado.

ApprO'l"ado em 2. de julho de 1907



s~ão de Relu'C'selltações e

ado em 2 de agosto de 190,

do em 1.0 de agosto de 190,

do em L o de agosto de 190;

ssão ele ltt'presentaçõC's,
Cf!!"

ado em 31 de julho de 190,

cedencla e decisão. fi nal

lSS:IO de Rel)l'eti!en taçõ e s,
IlIentos e I-etiçõe~,

ll1isSõeS .'("unidaS de Be-
~~'c.el'ile Petições e IIl"trn-
blico.
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UlOi 60lReqUer que se remetta ao lZoverno p.ara Da (,olluniti!!!lào de neJlrcti!e ••tal,'c.e~ 1907 63 Manda !I.rchivar o requerimento de car-IDa (,OIlUII'

examinar c prol'cder como for de JUs- "c'Cluerhllt~uto'" e I-eti,õel!\. los Rodrigues Trant, pedindo favores Hcc ••• erl

tiç~ a ~ petições seguintes:
da lei n, 2:Jl, de 28 de julho de'1898.

Approv

De habitantes de S'"IORoque, munici- Appro\'ado em 27 d,' julho de 190,
pio de fiumhy, pedindo a constru-
cção de uma ponte s<!br~o rio Santo
Antonio, no mesmo dlstrlcto,

190, 64 Manda que se remetta ao governo para Boti! ('Olll
informar o requerimento do ex-pro- IJI'e""enu

De commerciantes, indl1striaes e lavra-
ressor da E. !'íormal de Diamantina c~,:1o .-11

dores. residpntes em ltabira do Cam-
Joil.o Nepomuceno Ribeiro Ursini, pe-

p". peoindo a construcçil.O de uma
dindo pagamento de ordenado simples

estrada l1e rodagem entre aquplle
desde a data que foi dispensado ate'

l1isuicto e o centro do Paraopeba e a
a data que loi aproveitado. Approya

cOIlstrucçil.Ode um predio. par~ func-
cionamento das escolas primarias.

De habitantes de Joanesia, municipio
190, 65 Man~a que se remetta ao governo pal'a Da (,olnlll1

de Ferros, pedindo a decretaçil.O de
attender como for de justiça os se- e ••ctiçõ

uma lei que auctoriz.e o governo a
guintes requerimentos:

auxiliar com a quantia de 2:000$000
para a construcçil.O de uma ponte so-
bre o rio 8anto Antonio, ligando De Messias Nogueira Chagas, pedindo
aquelle districto ao de Braunas, mu-

Approva

nicipio de Guanbi.••.s.
isençil.o de impostos, pua abertura
de uma estarada, no districto de La-
mim, municipio de Queluz ;

61\Manda que se remetta ~ commiss~O de

De Adolpho Jose' Passos, ex-servente
da Escola de Pbarmacia, pedindo a

D', eOlulni",sào de ••••• tr ••c •••ão I'ubli-
restauraçil.o de seu log3r, supprirr>ido

]90, ~a e Ch'ilizol;:io de l ••clio!!6'
pelo poder executivo;

Representaçfles e Petlçi'les o reque-
rimento do cidadil.O .Jose' .:\icodemos De Luiz Eulalio de Aguilar, ex-escrivão
ria Silva, ex-prOfessor de musica do Approvado em 30 de julhO de 1910
Gymnasio Mineiro.

ele paz da cidade de Alvinopolis, pe-
dindo.pagamento das custas por in-
teiro e mais alguma melhoria na rI'-
muneraçil.o dos serviços !I.seu cargo.

1910 62 Orina pela aporo\'ação àa indi~açil.On. i)B (,oullni~!Iiilão ESJlecial,
3. sobre incluiil.o d,' verba no orça- 190; 66 Manda archivar o requerimenlo do ci-
mento federal, para" construcção do

Da ('01111111

ramal ferreo ria E!'trada Central, de
dadil.o Allonso de Siqueira Ramos Ce- .-ctiçõeS

Curralinho a Diamantina, no Norte de
zar, ex-capitão da Brigada PolicIal,

\

Minas. Approvado em 31 de julhO
pedindo reintegração naquelle posto.

Approv

I l S. C.-29
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72 Manda archivar o requerimento de Da eOlnnJ.ls~ão de RCllre",eotaçõe!!l,
Adriano Gismondi. p)fteir<> do lnter- Re(lllerhnentos e PelicõeS,
nato do G.vmnasio Mineiro. pedindo •
que seus vencimentos sejam pagos
pela tabella annexa ao dec. n. 611,
de 6 de março de 1893. Approvado em 8 de agosto de 1907

1901

]901

1901

61 Requer que se remetta ao governo, com Da conunissão de Constituição Le-
documentos, a petição do cidadão Gal- gisla(;iio e ,Justii;'a. '
dino Augusto (\a Luz, ex-segundo of-
ticial da extincta Directoria de Fa-
zenda do Estado, pedindo a decreta-
ção de uma lei que o colloque na clas- Approvado em 2 de agosto de 1901
se dos funccic>narios do ~stado, em
disp:>nibilidade.

68 Manda :uchivar o omei" do juiz de cll- Da eomlnit;lsào de Con8tituir'ào, Le-
r~ito da, comarca de Diamantina en. Sisla..-ào e .Ju.ti..-a. >

vlando a Camara dos Deputados a re-
presentação em que o escrivãO do lu-
cial e notas daquella comarca pede a
desannexação da e~crivania das exe-
cuções criminaes de seus respectivos Approvado em 3 de agosto de 1901
olficios, por não ser conveniente a
medida proposta e pelo dispositivo do
art. 1.0. da lei n. 417, de 26 de se-
t,mb" d' 1905. I

69 Manda pedir informações ao governo Da eo••••nIssão de Obras Publicas e
sobre o requerimento do cidadão '-iaçào.
Fausto Augusto Wener e outros. pe-
dindo privilegio para construcção da I
E. de F. de CalIlpos do Jordão ao I
extremo norte do Estado. Approvado em 3 de agosto de 1901

1901

1901

1907

71 Manda que seja remettida ao governo a
petição do cidadão Cassimiro Jorge,
residente em Itabira de Matto Den-
tro. pedindo um auxilio para impul-
sionar a propagação da industria da
sêda no Estado de Minas.

73 Requer que seja ouvida a commissão de
Orçamento e Contas sobre o reque-
rimento em que o monsenhor João
Evangelista Pinh&.ro pede um auxi-
lio para obtençãO e machinas que
se prestem ao fabrico de farinha e des-
flbramento da bananeira e seus con-
generes

Da eOlnlni!!\si'íode Rel}l'esentat;ões.
Ue(IUeriUlento,",e Peti:õe8.

Approvado em 8 de agosto de 1901

Da cOlnllli!',iisàode Uelu'eselltaç()es.
Ue(llu~I'''llelltos e Petições.

Approvado em 8 de agosto de 1907

10Requer q.ue seja ouvir1~ a com missão Da ('o••••nI~l!!~ode Reprellentaçõell.
de LegIslação e ,JustIça sobre os se.' e PeHçc)('!!I.
guintes reQuerimentos:

1901

De Luiz Cyrino Hodrigues. offlcial de
justiça do Tribunal da Relação, pe.
dindo pagamento ,lO atidiciollal con-
cedido pela ld n. 425, de 17 de agosto
de 1906;

Approvado em 3 de agosto de 1901

1907 74 Manda archivar a petição em que o ci-
dadão Francisco Cherubino Vargas,
secretario da Camara Municipal do
Parnahyba, envia para o archivo
desta secretaria um trabalho seu in-
titulado Rellras de Contabilidade e
pede a concessão de um premio para
o referido trabalho.

Da COIDllli!!õsào(Ie Rellre~entaç()e!!l.
l:le(llIerhnento. e I»etl~õe!!l.

Approvado em 9 de agosto de 1901

De Nicolau Jose' Ferreira, 2 ° offlcial
da Directoria da Viação e Obras Pu-
blicas, pedindo que lhe seja contado
o periodo de tempo ,Ie 28 de maio
de 18.8 a 3 de setembro de 1885, como
de effectivo exercicio, para os effei-
tos da lei n. 425, de 11 de agosto de
190i.

1901 75 Manda arehivar a petição da Camara
Municipal do Pomba, pedindo a de-
cretação de uma lei que habilite o go-
verno a indemnisal-a da quantia de
12:0118980, que despendeu com a con-
strucção de um predio pua cadeia.

Da COlnllll"'8ào
e l»etl<:4)e!!l.

de Ueprl~sentlJçÕe8



86 Indefere o' requerimento do cidadão Da cOlnlnl!;\l!lãode Ilcl)re8entaçõe8
Adolpho Jose' Passos, ex-servente da e '»el içcies.
Escola de PharOlacia de Ouro rreto.
pedindo a restauração de seu logar,
supprimitlo por acto do poder execu-
tivo. Approvado em 23 de agosto de 1907

88 Manda archivilr o requerimento do cio Da COllllllll!lsão de nel)re!!!elltações
dadM Custodio Rodrigues, carcereiro e l"etlçe.e8.
da cadeia de Juiz tle Fóra, pedindo
augmento de ordenadü, por não com-
portar o orçamento o augmento pe-
dido. Approvado em 26 de agosto de 1907

85 Requer que ~e solicitem do l;0verno in. Da C01l1l1l18",àode Uel)re8entações
formações sobre o requerimento em e l»etlçõ~S.
que d. Francisca Justina de Oliveira,
viuva de Francisco de Paula Oliveira,
ex-collector de Santa Luzia do Rio
das Velhas, pede perdão do alcance
de 290$274, verificado nas contas de Approvado em 22 de agosto de 190,
seu flnado marido.

ele Representações

de Ue-J)resenta"ões

Procedencia e decisão linal

Approvado em 26 de agosto de 1907

Approvado em 26 de agosto de 1907
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92 Requer o archivamento da rep:esen~a- D~ co~.nl~l~ào
ção em que diversos funcclOnarlOs e Pe",I~{)e!!!.
publicos pedem que, nos casos de
morte ou in,alidez, sejam declaradas
extinctas suas dividas provenient~s
da construcção de :asas nesta CapI-
tal.

t d . D COllulli!isão ele Uel)r('sentllçõe.93 Requer o arcllivamen o o req~erlmen- a
t'l em que o cidação SebastiãO Per- e '»etlC;õeS.
petuo dos Santos, professor publico
da Serra do Camapuam, municipio de
Entre Rios, pede equiparaçãO dos
vencimentos dos prolessores norma-
listas districtaes aos dos professores
das sédes dos municipios por não com-
portar o orçamento accrescimo de

udespesas.
Approvado em 2" de agosto de 1907

91 Mz.nda archivar a repre.entaçi1O em Da cOIIl!.ni~são ele Constituição, Le-
que o Cldadi10 Joi1o Gualberto da Sil- ••1,.ln«;ao e .JUlstlça.
Vll pede a creação do cargo de por-
teiro dos auditorios da comarca de
Juiz do Fóra 'por ser exercido esse
car"'o polos ~fflciaes de justiça (art.
240~ n. 4, da lei n. 375, de 19 de se- 190
tembro de 1(03). Approvado em 28 de agosto de 7

90 Manda remetter ao governo, para. atten- Da ~ollll.!'~~S;io
der como for de justiça, a petição do e I etl«;oe8.
cidadi10 oi1o Bueno da Costa Macedo,
professor em disponibilidade da . Es-
col>l.;s'ormal de Ouro Preto, pedlOdo
impressi10 de um s.eu traba~ho inti-
tulado-.Aritnmehca Infantil •••

o..
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1907

1907

1907

190,

Procedencia e decisão final

Approvado em 24 de a~osto de 1907

Da COllHllIs8ao (Ie- ltel)re8elltac;!õe~
e I»etl.ões.
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87 Manda archivar o requerimento do ci- Da ecmnlll!lsão de Ohras ••••bllcas.
dadão Euzeblo Dias Ferreira, pro-
prietario da «Empresa Telephonica
Pouso Alegrense., pedindo privilegio,
por 25 annos, para construcção de
uma linha telephonica que, partindo Approvado em 23 de ~gosto de 190,
de S. Jose' dos Botelhos e Cabo Ver-
de e passando por Campestre, vá á
Santa Rita de Caldas.

89 Manda archivar a representação dos
amanuenses da Secretaria de Finan-
çes e Interior, pedindo equiparação
de seus vencimentos aos de egual ca-
te~oria da Relação e Policia, visto
acnar-sp o pedido attendido na lei n.
446, de 4 de outubro de 1906.

o..
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1907

190,

190,

190,

190,



94 Opina pela approvação da indicação n. Da cOllllni8~ão Especial.
4, no sentido de representar-se ao

"Congrrsso Federal para que fique es-
tabelecida a construcção de um pro-
longamento de Uberaba ao municipio
de Villa Platina, entre Minas e Goyaz, Approvado em 30 de agosto de 190,
derivado do ramal que tem de ir a.
Uberaba, na chamada E. F. Goyaz.

98 Manda a ivar o requerimento em que Da cOln.ni!!Õs:io d •• <';01l0;(itlliI;10, Le-
d. Julia Vieira Brant pede para que eislat;:io e Ju!SU";u.
lhe sejam applicaveis os favores da
lei n. 334, de 28 de agosto de 1902.
visto já ter sido attendida essa pre-
tençào no projecto n. 22, de 190i, ap-
provado pela casa nos tres turnos Approvado em 3 de setembro de 1(l07
regimentaes.
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Approvado em 30 de agosto de 190,

100, 95 Requer que se peçam informaçlles ao Ou co,u'llt!Oll'lào 1_le
governo sobre os requerimentos de e [>etlc;ões.
Marciano Augusto de Moura, residen-
te em Dores do Indayá, pedindo pa-
gamento do aluguel de um predio
para o funccionamento da escola pu-
blica primaria daquella localidade; e
de ~larçal Jose' Ros'!, pedindo privile-
gio para construcção de uma ponte
sohre o rio Bambuh~', com o direito
de cobrar pedagio, pelo prazo de 25
anuos.

Rellresentações

1907 W Requer que se rcmetta ao go\'erno, para Da
resolver como "ntender de jusliça. e
o requerimento em que o cidadão An-
tonio Vicente Ferreira da Silva, pro.
fessor publico aposentado, pede paga-
mento da gratificaçào a que se julga
com direito.

('Ollllnis,,",,;1o de UClll'c •••ellta~'_.('s
Pc (11;_.CS.

Approvado em 5 de seü'mbro de 190,

1907 96 Requer que seja annexado ao parecer n. D:~ co.n.nlssf"o de Rellresenta. õ~s
,6, de 9 de agosto, para fim identico, e Petlc;ões.
o requerimento em que o cidadão An-
tonio Yicente Ferreira da Silva, pro-
fessor publico aposentado, pede paga- S ••b",tituillo pelo parecer n. 99.
mento da gratillcaçlIoa que sej"l~a
com direito, e:J:-vi do art. 12u ao
regu!. n. 100 de 19 de junho de 1893.

Vide parecer n. 99, de 190,

190, 100 Manda que. em vista das informações Da eOln'llhÕl!iào de ,\. ••.••ic ••ltllta e 111-
prestadas pelo governo. sejam indefe. dustl'ia.
ridas e archi vaaas as petições dos ro-
lonos occupantes dos lOtes ns. 41, :W.
103, 37, ;!', 6(j, 26, ,5, 135 e 76. na
colonia emancipada de S. J.-~ãod' El-
Rey, pedindo ao Congrr'sso relevação Ap;>rovado em 9 de setr'D1bro de 100,
do pa!!amento 003 lotes ,to Esta,io a
que estão sujeitos; e de Totila Frede-
rIco llunzer, propondo-se a fundar, no
municipio de Mar de Hespanha, uma
colonia agricola. e para este fim, pe.
dindo ao Congres,o um auxilio de
dezoi to con tos de réi~.

1907 9, Manda archivar o requerimento em que Da
o bacharel A~ostinho Nogueira PeDi- e
do pede que lhe sejam pagos os ven-
cimentos correspondentes aos dos an-
tigos inspectores ambulantrs, pelo
trabalho que teve em diversos muni-
cipios do Estado, em vis1a das infor-
maçlles prestadas pelo dr. Secretario
do Interior.

CO'llllll •••sào dc R('presellto. ões
Pet.lt;ões.

Approvado em 31 de agosto

190, 101 ~Ianda que se remetta á commissão Da COllllllissão
mixta o grojecto n. 152,de 24 de ju- h.lIluiU'ia.
nho de W02, que e8tabelece as divi-
sa8 entre os municipios de Patos e
Carmo do Parna!lyba. por não ter-se
find:ldo o decennio constitucional.

de A ••.ri('lIlturu e

Approvado em 9 dr' setembro de 1907

S. C.-30
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Vide parecer n. lO,

i
102 Requer que ~e peçam informaçües ao 'Da cOlnn~lssão de ReJu'esenta«;,c.es

governo sobre o ,'equerimenlo em que e J'etl",oes,
o cidadão Antonio Augusto de Souza
Paraiso. funccionario publico, pede o .
adiantamento da importancia gas1a Eln ctl!!iCII"!iI.:lO,em 23 .de. Julho de 19~8, vol-
na reconstrucção e melhoramentos tou á re~.pecllva c~mmlssao a requerlm.en!o
que fez em sua casa, para ser des- do sr. Slmeão StylIta. a .qual o substItmu
contada proporcionalmente em seus pelo de n. l07, de 1.0 deJulho.
vencimentos.

Substitue o Jlarecer 11.IO~,de 19t17

de Rel)rf."8enta~'õe8

Procedencia e decisão final

Approvado em 13 de julho de 1908

Transumpto

107 Requer q..le se peçam informações aol Da cOllllnls!São
"overno sobre a petição em que o ci- t' "etl,:ões.
dadão Antonio AuguGto de Souza Pa-
raizo pede o adea"tamento da im-

I portancia que gastou na reconstruc-

I ção e melhoramentos feitos em sua
casa.
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190,

Approvado em 13 de julho de 1908

103 Opina pela concessão de um mez de li- Da COIIlIIlI!il!i!ãode Representações
cença requerida pelo sr. Deputado e l'eti~'c.e8,
Miranda Junior.

1te.'Jeltado em 13 de julho de 1908

1908 108 Requer o archivarr.ento da representa- Du cOllllnls'l~ào de
ção em que o presirtente da Camara taS.
ue S, Manoel pede ao Congresso Mi-
neiro todos os seus esforços pua que
a Leopoldina reduza o frete do cafe'
visto ser a materia da alçada do Po-
der Executivo.

OrçUlllento e COII-

1907 104 Requer o archivamento do oftl.ci? e do- Da e.'olll~nlssào de Constltlllç~o, Le-
cumentos do vereador do dlstrlctO de glslaf.'ao e JlIstlç~a.
Joanezia, sobre a subsistencia da lei
municipal n. 26, de 4 de novembro de
1892, do municipio de Ferros, que
alterou as divisas do mesmo distri-
cto com o de Caratinga, por não se- Approvado em 13 de julho de 1908
rem procedente3 as razões allegadas. 1908 109 Requer o archivamento do requerimen- Ou (,OlllllliS,,;ão de (J I'ç'alllento e Con

to em que d. Maria Jose' do Amaral, la ••.
pede isenção de impostos para uma
pequena taverna, de cujo rendimento
vive, por isso que as isenções de im-
pOSlOsdevem ter um caracter gene-
rico prefixauo em lei. Approvauo em 13 de julho de 1908

190,

lD08

105 Requer o archivamento das peças pro- Da COIIIIIIhsão de Agrl ~lIlhll'n e-
tocolladas sob ns 182 (l721. endere- JlIllllstl'la.
çadas á Camara dos srs. Oeputados
em 1899 e 1902, por tratarem de me-
didas que já perjeram a opportuni-
dade. em razão d(' ter sido resolvido Approvado em 13 ae julho de 1908
o assumpto pelo Congresso Mineiro.

106 Reconhece e proclama deputado pela Da (,ollllnl ••sào de COlIl';tltlllção, Le-
3.' circumscrip;ão o sr. Raul de Fa- glsla<:ào e .JlIstlç'a.
ria, na vaga aberta com o fallecimen-
to do dr. Gabriel Val1adão.

1908 110 Requer seja indeferido e archivano o Du
requerimento do professor primario e
da cidade de Santa Barbara, João
Perpelull Soares de Senna. pedindo
um anno de licença, em pro rogação,
para tratamento de saude, em vista
do art. 119 da Constituição do Es-
tado.

eOlnllll"8:10 de Hel)rescotBçc.es
••eUf..••es.

Approvado eU! 13 de julho de 1908

ApprJvado em 16 de julho de 1908
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1I51 Requer o " chivamento da representa- Da ~'olnllli~S;io .Iil Cou""t itniçi.cs, Le-
çllOem que o cidadão Jose' FlaVIOde ~i81;lt:iio" ,Jnsl' '0.
Lima. escrivão de paz do districto da
cidade de Arassuahv. reclama sobre
li forma de pagamelito ,las custas cri-
minaes nos processos em que decahe
a justiça publica, em vista da lei n.
-14\1, de 14 de outubro de H106, que Approvado em 13 de julho de 1908
trata do assumpto.
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1908
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Requer o archi"'amento tIo repnerimen- k)a C'onlIlJl •••••ão de Uel)rel!ilelltal;'õe
to em 'I'le o <Ir. Francisco dl' Paula e Pc(Ic, •••c!!ii.
Fernandes Rabello, juiz de direito da
comarca da Viçosa, pede um anno de
licença p'ua tratamento de l;Bude,
com direito á contagem de tempo para
antiguillade, por não ter ranlo de ser,
visto ter sidu o peticionario nomeado Approvado em J:I de julho de J908
desembargador.

o..
o ~
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190~ 111

1908 112 ~[anda annexar ao parecer n. 48, de Da "OIIlIU"l;Iào .11" HCllr('Seu(ac,"'c
1\)Oi, para fim identico, a petição em c ."el1çõe!'il.
que "O cidarlão João Caetano Pereira
da Silva e outros funccionarios do Es-
tado. nompados dej:ois da lei n. 3
addicional á Constituição do Estado. Oe,,'olvhlo o parecer il commiss!lo de Re-
ped«;ma construcção ~e casas, nesta presentaçO~s e Petições, em 8 dejulho, a re-
CapItal, para suas resldencias. querimen1.Odo sr. João França.

116R'lquer o archivamento da repre~('nh-
ção em que os escri\'ães do judicial
e notas do termo de Bom Successo
reclam1m contra o projecto n. 219,
de 1905, do Senado, por se achar pre-
judicado o assumpto em raz'lo de não
haver se pronunciado o Congresso
sobre o veto presidencial á lei quel
reforma o regimento de custas.

Do ••o nll11L.••s io de COI1Stltni~'ão, Le-
e ishu:iio c ,'uStlça..

Al'provado em 13 de julho de 1908

1908 113 Requer que se peçam intormaçfJeS ao go- Da ('Oln"" i•.•••:l0 de RClu'e <eulações
veroo sobre o requerimeuto em quI' o c ."Clh'õ"S.
cidadãv Galdino Augusto da Luz, con- •
tractao,te da construcção da cadeia
de Tres CoraçOes do l{,o Verde, pede
indemnização de 30°/" sobre o valor Approvado em 13 de julho de 1908
do seu contracto.

1908 lI, Requer o archivamento das peças prn-
tocolladas sob ns. G',15,de Hl05: 35:~.de
1904; 86•• de 1906; i02, rle 1905; \i00.
de 190i; 908. de 190i e 8j8, de 1906,
acompanhadas do parecer n. ,~, da
commissão de petições, por já terem
SIdo attendidas urnas e por terem
perdido a opportunidade outras.

Vu f"Olllnll!!!!8ào de Ol'~ulllen(o e CO"-
t,atol.

Approvado em 15 de julho de 1908

Approvado em 15 de julho de 1\108

119 Requer que o parecer n. 79, d~ com- Da eOlumi8""io de OrçUlllcnto e Con-
missão e petições, relati vo ao pedido tas.
dos inspectores de alumnos do Inter-
nato do Gymnasio Mineiro. seja archi-
vado, visto já ter sido o assumpto I'p..
solvido em sessão de 1906, Approvado em 15 de julho de 1908

1908

1908 118 Requer o archivamento das peças pro- Da ('onlnli",!!!ào de OI'Çlll11Cl1to e Con-
tocolladas sob ns. 253 e annexos, vis- t,as.
to já ter sido o assumpto resolvido
em orçamentos anteriores.

Approvado em 13 de julho de 1908

11-1Requer que se r"D!etta ao governo, Da "onun""'.:1o de Heprescn( oções
para t<!mar na deVIda con~ideração, o e Pc. ic,'õe8.
reqllf'rlmento em que o CIdadão La-
martine Moreira, collector estadual
do municipio de Uberabinha, pede a
relevação do pagamento de 1258550
em que foi julgado alcançado para
com os cofres do Estado.

1906
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1908 120 Requer que sl'ja archivada a repreH'n- Du COlllIUiSt!;ào t:.e Ol'çaUllellto c COIl-
tação em que os habitantes dO dis- ta8.
tricto de Santo Antonio do Riacho
do Machado, municipio de Grll.o Mo-
gol, pedem um auxilio de 8:000,"'001)
para entancamento de um brejo que
possa fornecer agua á ~éde do dito
districto, visto tratar-se de serviço Approvado em 15 de julho de 1908
propriamente municipal.

1908 124 Requer que Ee p"çam informaçl\es ao Dn
governo sobrp. as petiçõt's em que os .'
cidadãos Jose' Dias Lopes :Sobrmho,
João Americano Ferrl'ira. Jose' Fran-
ci~co dos Reis Junior, .Jo~e Dias \'leira
Lima e LlIcindo Jose' de Araujo pe-
dem relevação do pagamento das
muitas em que incorreram como ju-
rados faltosos.

eOlnlnissão de RCI)l'esentações
Peti,ues.

Approvado em 23 de julho de 1908

l908 121 Requer o archivamento do requerimen- Da
to em que o escrivào da collectoria c
de l\Iuzambinho JOEé Maximianv Vil-
Ias Boas da Gama, Dede a relevação
do pagamento de 5:0008000 em que
foi julgado alcançado para com os
cofres do Estado, em vista da infor-
mação do sr. dr. Secretario das ~i-
nanças.

eOllllui_ão :de R.'IJresentaçõt.'!i
I"clir;'.e@.

Approvado fm 15 de julho de 190

1!!08 125 Manda archivar a representação e tele-
grammas em que Jiversos negocian-
tes, proprietarios, criadores e enver-
nistus elos municipios de AIfenas, Ube-
raba, Sacramento, Monte Sunto e Tres
Corações pedem ao Congr~sso. l\li-
neiro medidas das quaes )a loram
urnas attendidas e outras já perde-
ram a opportuoidade.

Da co lIuni "sào de A ~rlcultlll'a
IlIdll!i\t I'ia,

Approyado em 24 de julhO de 1908

e

Approvado em 17 de julho de 190

Da eOI••••li~@ào de UelU'eiõclltações
c I~e(it;õe",.

123 Requer o archiva~ento do proteslo do Da COllllllis!!õão de Pollel ••.
director do servIço das sesSões, por
nada haver sobre que deliberar e en.
tender que a mate ria allegada per.
tence mais directamente ao exame e Appro\'ado em 27 de julho de 1908
estudo do 1.0 secretario.

]26 Requer que se peçam informaçües ao Da .'olllln[M!iião .1•.' ItclJrcl!lentações
o-overno sobre o requerimento em c "eUt,'ões.
que o bacharel Agostinho l'enido
pede o pagamento de vencimentos.
na conformidade do titulo com que
rege a «Escola Penido». Approvado em 24 de julho de 1908

Approvado em 25 de julho de 1908

Da COllllnissào de Co ••stU ••i~,ão, Le.
gi!iila\,ão e J"l!iItl~'a.

127 Indefere a reclamação d'l dr. João
Vieira da Cunha, juiz de úireito da
comarca de Altenas, relativa iI perda
de antiguidade que allega ler so11'ri-
do por não haver acceitado a remo-
ção decretada para a comarca de
Palma em face dos arts. 27 ela lei n
18 de'28 de novembro de 1~91, e 31
da' lei n. 375, de Hl de setembro de
1903.

1908

1908
Approvado em 22 de jul~o de 1908

eOlluni;;@ào de Ue'pr.~!!olentR,,'õeliil
"e(lç'õc@.

122 Requer que seja remettido ao governo,
para atlender como achar de justiça,
o requerimento em que d. Rosa Can-
dida Delflna Werneck, professora pri-
maria de Rozario da Limeira, muni-
cipio de Muriahe', pede um anno de
licença com todos os vencimentos
para tratamento de ~aude.

123 Opina pelo archivamento do requeri- Da
mento em que o escrivão úe orphãos e
do termo de Monte Alegre. Antonio
Luiz de Souza, pede que se o rele-.
ve da prescripçào do direi to que lhe
assiste de rehaver dos cofres do Es-
tado a quantia de ,50$000, que inde-
vidamente pagou, em vista das in-
formações dadas pelo sr. dr. Secreta-
rio das Finanças.

1908

1908
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129 Requer que ••e peçam informações ao
governo sobre o requerimento em que
o collector estadual do municipio de
Boa Yista do Tremedal, cidadão Fran-
cisco Yieira, pede pagamento dos
jur08 relativos á unportancia ele
4:0008000, depositada nos cofres do
Estado para saldo de um supposto
alcance verificado em suas contas,
quantia que já lhe foi restituída, por
acto de 12 de setembro de I(lOt.

Procedencia e decisão final

Approvado em 5 de agosto de 190'

Transumpto

Requer que seja ou~ido o "o.erno so- Ou er.lnlnbu.ào
bre o requerimento em q8e 02.') "ar- e ••etiç()e ..••
gento Americo de Macedo YareUa da
Fonseca "ede contagem de tempo elll
que estrve como guarda mUDlcipal,
na cidade de Caete, para os e!feltos
da reform",.

133

o..aoe~z
1908

Procedencia e decisãO final

Approvado em 28 de julho de 1908

Da eonunlSfoIão .tI Uepresentaç'ões
e l.e.i~'()C8.

Transumpto
o..
'"S~z

o
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1908

1908 130 Opina pelo archh'amento do requeri-
mento em que o cidadão Carlos Ro-
drigues Trant administrador da ca-
deia da Capital, ~ede equiparação de
seus vencimen tos aos do porteiro da
Secretaria da Policia, visto não haver
relação alguma entre os dois empre-
gos e importar a concessão em medi-
da de caracter geral.

Da t.'oll1.lnls •.ão de Uelu'esl'lItações
e "etlt}(»cl!!f.

App. wado em 31 de julho de 1908

1908 13t: Requer o archi~'amento do. reque.rimen. Ou eo~n!nis••ào de Uelu'esC'lIi,aç'ões
I to em que o Cidadão Adriano Gl5mnn- e I'e ••~'••efol.

di, porteir o do Internato do Gymna-
sio Mineiro, pede pagamento de uma
gratiflcação por estar exercendo. cu-
mulativamente o logar de contmuo,
visto já ter sido o mesmo attendido
pelo art. 3." da lei n. H6. de 14 de Appro.ado em , de agosto de 190:3
setembro de lÇl!)G.

Approvado em 31 de julho de 1908

Approvado eDl lO de agosto de 1908
1908 131 Requer que se peçam informações ao Da eOlnlnl"'l!!ão de UelU'esent:\. ()ei;i

governo sobre os requerimentos em e "etll, ..ies.
que os cidadãos Francisco de Assis
Martins e Augusto Pereira Serpa pe-
dem pagamento de vencimentos.

1908 135 Requer que ~eja remettido.á coolln!s- Da COII11I!ls",;'o
são de Legislação e Justiça o reque- e I'etl.:••e~.
rimento em que o capitão João Bap'
tista Rodrigues "illa;; Boas pede lhe
seja concedida reforma independente
de circumstancias de tempo.

Approvado em 3 de agosto de 1008 S. C.-31

1908 132 Re:juer que sejam remettidos ao go-
verno, para attendel-os como fôr de
justiça, 05 requerimentos d.os profes-
sores primarios de 8. Pedro da União,
cidadão Archimedes Goulart e d.
Maria dos Reis Ooulart, pedindo dois
annos de licença, com todos os venci-
mentos, para tratar de saude.

Da eOlumllilsào de
e I'etl •..õt..~..

Uepl'Cliieutol;ões

1908 13GRequer que se solicitem do governo in- Da t.'omml!!ll!ll:l•• de L~gI8Iac;'ão e ,Jus.
formações sobre a pretenção do ca- .iça.
pÍtão João Baptista !wdrigues' "illas
Boas, 'lue allega ter-se in,alidado no
serviço publico.

Approvado em 17 de 8;05tO de 1903
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Du COIJIIIII",~ão de
c I'etl c)e •••.

Approvado ,-m 21 de agos10 de 1\108

1908

I
1908

1

137 Requer que seja enviada á commissllo
d,' Orça 11ento a represen1açllo cm
que o dr. Carlos Honorio Benedicto
uttoni, juiz seccional do Estado de
Minas, pede um auxilio e o apoio do
Congres~o Mineiro para a fUlJdaçllo
de uma bibliotheca publica no edifl-
cio da re<pectiva seccllo, visto tra-
tar-se <le d,'spmdio de dinheiro pu-
blico,

138 R•.quer que se peçam informações ao
governo sobre o requerimento em
que o cidbdllo Antonio Dias l\1lDis1e-
rio JUDlor, collector estadual do mu-
nicipio d,' Lavr~s, pede relevaçllo de
juros sobre o de{iczt que .e verificar
em suas contas e a concp.s&llo de fa-
zer o p3gamento do mesmo tm pr,'s-
taçi,es UlenSaei'.

Da cOlUlnis!lão de Ueprel!!leDtaçõC8
c J'etlçiic ••.

Da cOllllnl •••",ão de Itel)r('selltações
c l'c(I~'õ~fiiI.

Approvado e:n 19 de agosto de 1908

1908

"1908

141 Requer que sejam remettidos ao go.
verno. para attender como for de
justiça, )s requerimentos em que d.
Maria ~[agdaJena Sarty e d. Maria
Evaristo do, Santos, pedem um anno
de !icecça para tratar de negocio.

142 Requer o archivamento do requerimen- Da
to em que I) cidadllo Antonio Augu.>- e
to de Souza Paraiso, funccionario pu-
blico, pede o adeantamento da im-
portancia gasta na reconstrucçllo e
melhoramentos !Jue fe7. em sua ('asa,
em vista dn infurmaçllo do dr. Secre-
tario das l'inanças.

COIlIIlI18••:io de HCI)rel!l(~ntaçõcs
I'e( 1<..;.Ni;.

Approvado em 3 de setembro de I()O-S

1908

1908

139 Indefere e manda archivar os requ,'ri-
mentos em que O' cidadllos Au~usto
Pereira Scr"a e Franclsco de Assis
Mart!ns, empregados da Imprensa
O/flctal, pedem augmento de venci-
mentos.

140 Requer o archivamento dos requeri-
mentos em que os cidadllos Manoel
Octaviano :llt'ira e outros funccillna-
rios do foro de Bocbyuva e Ra~'mlln-
do Pereira de ::iouza Gorlinho, CO,l-
tador, partidor e distribuidor da co-
marca de Abre Campo, reclamam
contra os prejuizos que alie. am 1er
sotl'rido com a execuçllo da lei n. 450,
de 4 de outubro de 1906 e respect.vo
regulamento, visto como so pvdem
ser attendidos reformando.se o Re-
gimen10 de Cus1as.

Da (,oJlIlnl~ão de Uepr«>8entaçÕe&
e l.ct1çõe~.

Approvado em 19 de agosto de 1908

Da eOlJllnll!ll!lào ele CODldltll19ão, Le-
gl ••luçào e .I11!!ltI90.

Approvado em 20 de agosto de 1908

1901)

1909

143 Requer que se reme1ta ao governo o Ou eOlulI)ilI",:i •• de ReIH.l ••••cnhH; ••c~'"
requerllnento lJm que o revdlI'.o. pa. e I'c I 1c:;,,, ••••,
dre Vicen1,' Cunha Pinto, vigario e
fabriqueiro da matriz de Nossa Se-
nhora das Dores do TurvO,nlUnicipio
de Alto Rio Doce, ped", rell'vaçi'lO do
pagamento d~ 223$700, proveniente
do imposto territorIal e mlll'a, a par-
tir de 1901, pela fal1a de inscripçil.o Appro\'ado em 28 de junho de 1(\119
da fazenda denominada .Pinheiro-
pertencente li mesma matriz.

144 Reconhece e proclama dt'putado pela Da cOlJllul!'i •••ào de Conl!ltltlllt;ào, J .•e.
5.' circumscripçllo eleitoral do Esta- ;,:;Io,.)u«;;,o e " ••",(I«;n,
do o sr. major Antonio Lello Mon-
teiro de Moura.

AI)rC!ilen(oclo em 23 de março 15e,,1\0 ex-
traordina ria ..

Approvado em 15 de j unho de l!\09
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Appro\'ado em 15 dI' julho de 1910

1909 H51HeqUer o archivamento do reQuerimen. Da eonunls~iio d., nepresenta~'ões
to em que d. Antonia Henriqlles e Petil,'4.el!il.
Eiras, prolessora do districto de Su-
assuhy, pede um anno de licença, em
pro rogação, para tratamento de sa-
ude, vis'o não perlllittir o art 119
da Constituição do Kstado licenças
remuneradas por mais de um anno. Approvado em 1.; de julho de 1909

1909 li!) Opina pelo ar.:hivamento da represen- Da couunissào
taç:lo da Camara Municipal df'tTira- e l"e(1:4.e,,".
dl'nleS, '}leio seu presidente, Militão
Rodrigues dt.' lIlend ,nça Chaves. pe-
dindo o auxilio de 20:0008000, para
a captação e eanl1lizaçãO de agua
potavel para o abastpcimento da cio
dad." visto tra1ar-se de serviço pro-
priamente municipal.

de Rellrcscntaçé'ies

Approvado em Ir. de julhO de 1909

1909 14ti Requer que seja r.,mettido ao governo Da
para attender como achar de justiça e
o requerimento em que o colltlctor
de Lavras, Jose' Antonio Dias Minis-
terio Junior, p!'rle relcvação .10 paga.
mento de I :5\108466, alcance encon-
trado na tomada de suas contas.

cOlnlnlssii.o ele Hepl'esentações.
."etiçc.elioO.

Approvado em 15 de julho de 1909

190\1 15') Hequer yue sejam remettidos á com- Da cOlnlni!!ollilào
missão de Legislação e Justiça os e! I"ctlçc••es.
requerimentos de João Sabino Ri-
bei~o. João Manoel Gomes de Araujo
e .Joviano Fernandes, pedindo paga-
mento de vencimentos e revogação
do ~ 2.• do art. 2\ do dec. n, 2.182,
de de janeiro de 1908.

de Uellrel!lentaçõel!!l

1909 151 Requer o archivamento da petição do Da cOlnWi!!l8ãode
capitão João Baptista Villas Boas, 50- lic'a.
licitando reforma por invalidez, in- >

dependente da condição de tempo.

Legislação e JuRo

1909 147 Hequer o archivamento dos requeri. Da cOllllnl",-"""ode ltelu'C'sentações
mentos de José Dias Lopes Sobrinho e PetIçõe •••.
A outros, pedindo relevação das muI-
tas em que incorreram como jurados
faltosos ás sessões do jury, por ser o
assum r.>toda com petencia exclusiva
do Poder Judiciario.

Approvado em 15 de julho de 1909

190!1 152 Requer que se remetia ao go.erno, para
attendcr como for de justiça, o reque.
rimento de d. Maria da Conceição e
Silva Valle, professora de Remedios,
municipio de Barbacena, pedindo um
anno de licença, em prorogação, para
tratamento de ~aude.

Approvado em Ir, de junho de 1909

Da cOlunlisl!l:io llc Rellrescntações
e ."et1ç4.es,

Approvado em Ir. de julhO de 190f1

Approoado em 15 de julho de 1909

1909 148 Hequer que ;;eja archiva~a a rl'presen- Da eOlnlllh"'iio de ConMtitniçào, Le-
tação em que AnardlOo de Paula e Si!dul,'õioe .JuMtlça.
outros contribuintes municipaes de
Pouso Alegre. pedem a decretação
da nllllidade da lei n. 71, de 3U de
novembro de 1908.

Approvado em 15 de julho de 1009

1909 153 Requer que se arcltive o requerimento Ou comllli ••sào
em que Pedro Falei Junior, ex-profes- c l-etiçõeM.
Sol' de Congonr.as do Norte, pede rA-
integração no magisterio primario,
em vista das informações dadas pela
Secreta.lia do Interior e da St'utença
do Conselho Superior de Instrucção
Publica.

de Relu'esentaç4ies,
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1909

1909

154 Requer que se peçam informações ao Du coulIulfll!l;lo ele ICel)l'Cl!Icnluç;es,
"'overno sobr,' o requerimento em quI' e ••ctlçõcs.
Arthur Ferreira da Cunha, fiscal das
'endas internas do Estado, .olicita
abono de quantia! que deixara.m dI' "olt ••u á com~issllo em 15 de ,Julho, em vir-
~er computadas pela Secretaria das tude de r,'querlmento do sr. Sll\'a Fortes.
Finanças e bem a~sim moratoria para
o pagamento de um alcance em que
foi julgado para com os cofres do Es- \"ide projecto n. 6.
tado.

155 Opina pela apprO\'ação da indicação n. Du coulIull!ls,io ele ."~'.'lcululI'R c 10-I 5. apresen,ada pelo sr. Nelson de du!!otrla.

I Senna. sobre a con\'eniencia da fun,la-
çll.o de um Posto Zootechnico Fede-

. ral. no norte do Estado. Approyado em 22 de julho de 1{l()!l

1909

1909

1~19R<'quer que sejam rémettidos á com- Du eOlu.uhu!ià •• de nel)l'e,;;entftçõe~
missão de IJrçamento os requerimen- e Pctlçõel!il.
tos em q\ '3 Benjamin Eustachio dos
Santos e outros. continuos e serven-
tes das Se"retarias do Estado, pe-
dem "'luiparaçllo de seus vencime~tos
aos dos funccionarios de egnaps cate- Approvado em 30 de julho de 1909
gorias das Secretarias da Camara e
do Senado.

160Requer que se archive a petição em Da e".ulUissno ele Orçalnento e Coo-
que o collector de Caxamhu' pedp- tu",.
relpvaçllo da obrigação de entrar para
os cofres do Estado COJl a quantia d('
2:850$000 que, por ordem superior, re-
tirou da respectiva co!lectoria, cor.
respondente á porcentagem sobre Ap;>rovado em ; d,' agosto de 1909
multas impostas ao concessionario da
Loteria lIineira de Juiz de Fóra.

Approvado em 23 d(' julho d.' 1!llf,l

COIO.Uhlltiio ele n.!II ••esenta.: •.••c8
"clltãe8.

1909

1909

156 Requer o arciJi\'amento do requerimen. nu
to em que o ar. Ualdino Augusto da e
Luz, contractante da <'onstrucção da
cadeia de Tres Corações do Rio "er-
de, pede o pagamento da indemniza-
ção correspondente a 30 .,0 sobre o
valor do seu cOlltracto, por julgar
descabida a pretenção do supplicante.

15; Requer que se r.'metiam á commissão Du coan.ul!ilsão ~., COIl8titlli~'ã •••
de Itepresentações e Petições os re. ~IHlftçà•• e .Ju!!!ltlça.
querimentos em que Luiz C~'rino Ro-
drigues e l';icolau Jose' Ferreira pe-
dem ao Congresso contagem de tempo.

Approyado em 28 d•. julho de 190(1

Le-

1909 161 Re'luer que: seja I'emettido ao governo, Du eOllunls"ii;o de Orçnlllento e Con.
para atlender, o requerimento em tal!il.
que o reitor do Gymnasio de Lavras,
como procurador da Associaçil.o Nor-
te Americana, proprietaria desse es.
tabelecimento de ensino, pede isen-
çilo de impostos estaduaes para acqui.
sição de terrenos para o desenvolvi- Approvado em ; de agosto de 1809
mento <10 ensinu agricola, visto estar
.0 caso previsto na lettra - b do art.
] .• , da lei n. 461, de II de setembro
de 1007.

1909 158 ltequer o archivamento da representa- Da couami,,~i"o de COIl!iitltuiçao, 1.•••-
ç10 da Camara Municipal da Christi- ~18lução e .Justlça.
na, pedindo restauraçiJ.O daquella co-
marca. em vista do art. 112 da Con-
stituição do Estado, que veda qual-
quer alteração na divisão judiciaria
dentro do decennio iniciado em 1903. Approvado em 2Qde julho de 1!l0!1

]{l09 162 Requer que se-remetta ao Presidenj(' Du CO"lInis~ãO de Re.are"'cntaçõe.
<10Estado, atlm de colher as infor- e .»etlç,)cl!iI.
mações necessarias, o requerimento
,'m que d. Elisa Paiva de Vilhena
pede remuneraçlo, visto não poder a
,:ommissão pronunciar-se sem que seja
informada pelo governo.

Approvado em ; de agoüo de 180!l
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Approvado em 13 de agosto de I!.109

Approvado em 9 de agosto de 190!.l

Da eOlllllli8São de Agricultura e lo-
dllf~tria8.

Procedencia ewdecisão final

,

Transumpto

168 Requer que a representaçilo da Cama- Da eonno.8sào de Constituição e
ra Municipal áe Manhllassu', sobre JU8tiça.
invasão no territorio mineiro por au-
ctoridaues do Estado do Espirito San-
to, seja remettida ao Poder Executi-
vo, visto achar.se o President •• do
Estado auctori7.ado a entrar em accor.
do com o governo do Estado do Es- Approvado em l4 de agosto dI' 1909
pirita Santo para resolver a ~ateria
por meio de arbitramento.

o...,
a
::lz

o
l:l
C-<

1009

e In-164 lteq uer seja approvada a indicação n. Da eOlllmi!ulàode Agricultllru
8, do sr. Senna Figueiredo, no senti- "u8tria.
do de representar-se ao Congresso
Federal, sobre a necessidade _da mo-
dificaç!l.o do regulamento do Imposto
de consumo.

163 Requer o archivamento do requeri~en-
to de Basilio Mendes Leal, pedmdo
concessão de favores para a fundação,
nesta Capital, de uma feira denom~-
nada "Festival Feira de Be110 Horl-
zonte-.

1909

1(l()9

1909 165 Requer que "e archive o requerimento Da ("ollln~is8ão de Hel)re8entuções
em que o dr Archanjo da Costa 9~1- e Petlçoes.
marães, auditor da Brigada POlICIal
do Estado, pede augmento de venci-
mentos, por ter sido já satisfeito o <)00pedido do supplicante. Appl'ovado em 11 de agosto de 1. ,

1909 169 Opina pela approvação da indicaçilo n. Da COIUIDi8Sãode ""!1trn('~;io '-u-
6, do sr. Senna Figueiredo, no senti- bllcu
do de se representar ao Congresso Fe-
deral para que fi l,ue o Estado dispen-
sado do pagamento das quotas de
3-600E'000destinadas á flscalizaçilo do
Internato e do Extern~to do Gvmnasio Approvado em 26 de agosto de 1909
Mneiro, mantidos pelo Estado".

1909 166 Requer Que se remetta ao governo, D~ eO~lIli8!!1ãotle He1luerbllentos e
p.ra informar o requerimento de Mo- • c:tlçoC8
vses de Andrade, ex-professor de S_
Gonçalo do Brejo das Almas. no mu-
nicipio de Montes Claros,_ pedindo se
lhe conceda a percepção de metade
de vencimentos desde 1899, visto ter o
o requerente deixado de apreseutar Approvado úlll H de agosto de 190.
documentos que esclareçam e provem
seus direitos.

1909 liO Requer que sejam archivadas a mensa- f)a eOlDlIlil!!l~ãode OI'~'OIU('utOe COli-
gem jJrotocollada sob n. 921 e a pe- t1l8.
tição rl'gistrada tambem no prato col-
lo sob n. 1.018 e o projecto n. 143, do
Senado. visto como a materia de que
('agitam os referidos papeis V8l' sendo
tratada em projectos de lei Que se- Approvado em 26 de agosto de 1200
euem os t'amites regimenlaes desta e
da outra casa do Congres~o Mineiro.

1\109 167 Requer que se peçam informaçoes ao Du eOllull18Sào de Beprellentações
govern'l sobre a petiçilo da professo- e '-etll,'õcI'J.
ra d. Francisca Amelia de Castro Ne-
ves, pedindo 2 annos de licença com
vencimentos.

Approvado em 14 dt' agosto de 190P

19G9 171 Opina pela approvação da indicaçilo n. Da COIUIlli!lsiioEl!iIpe~.ial.
9, do sr. Francisco Paoliello. no sen-
tido de se repr,sentar ao Congresso
Federal sobre a urgente necessidade
de ser prolongada a linha tronco da
rede sul mineira ate' o municiplO
de Santa Rita de CaEsia.

Approvado em 2Gde agosto de WO(l

S. C.-32
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1909 1.2 Requer a remessa, ao Secretario das Da eOllulli",sào de O"çnnH~Dio e Con-
Fmanças. do requerimento de Aristi- tas.
des dp. OlivClra Campos, collector es-
tadual de Marianna, visto ter o Po-
der Executivo eompetencia para to-
mar conhecimento da reclamação. Approvado em 26 de agosto de 1909
e,,'-vi d .• lei n. 4.1. de 14 de setembro
de 1907. '

1JR - ., , eq ne r que se peç' m inlormações 'lO
governo sobre o requerimento de Er-
nesto Moreira, escrivão crimir.al da
c?marca da Conceição do Serro, pe-
dllldo pagamento de custas vencidas
em processos crimes.

Oa COIIIIIII",•••ào de Uelll'csent<!-ções
e '"etlçc)es.

Approvado em 1.0 de setembro de 1909

Approvado em 2ô de agosto de 1909

1909 173 Requer que se solicitem do governo in Da cOlnnli!!sào de Rel)rcsentnc;"õe!! e
furmações a respeito do requerimen- Petil,' õe!!l. .
10 de d. Mathilde Carmelita de Alen-
car, professora do sexo feminino de
Santa Catharina, municipio deSanh
RIta do Sapueahy, pedindo tres ano
nos .~e lIcença em pro rogação das
que Ja lhe foram concedidas pelo Po.
der Executivo.

1909 1.8 Requer o arehivamento da representa- DH eOlunlll!lsão ele l~egi",laçào e .Jus-
ção .em que Quirino da Silva Braga, t,lça.
escrivão de paz do districto do Divi-
no do Carangola, pede revoO'ação elo
art. 2.0 da lei de 30 de agosto de
de 1830 e 2,' pute final do dfc. n.
9.986, de • de março de 1838. Approndo em 2 de setembro de 190(,1

1909

1909

1909

11'4 Requer que seja approvada a indicaçãO
n. lO, do sr. Argemiro de Rezende
Costa, sobr<-: a necessidade de se pro-
lon~ar a lmha telephonica, que já
esta em Estrella do Sul, ate' Para-
catu', passando por "lonte Carmello

1.5 Requer o archivamento da representa-
cão do Conselho Deliberativo de Bello
Horizonte, solicitando interl'retação
por lei ordinaria, dO art 10 e seus pa:
ragrll phos da lei n. 5, de 13 de agosto
de 1903, addicional á Conslituiç1l.0.

1"161Requer sejam enviados ao Pode~ Exe-
cutivo, o projecto n. 81 e o requeri,
mento de B. Napoleão Abreu pedin-
do llrivilegio para um~ E. de'!". que.
partmdo do ponto mais conveniente
do trecho a construir-se da Leopol-
dina Railway. de Ponte Nova a ,Ila-
nhuassu', vá. ao ponto mais convem-
ente da F. F.. Victoria a Minas, pas-
sando pela Cidade de Caratinga.

On cOln.ni!!i!!lào de I t';:;I",laçào e ,JUII-
tiça,

Approvado em 1.0 de setembro de 1909

Da cOlnlnissão de Ob.',1!!!; '"uhlleas.

Approvado em 1.' de setembro de 1909

1909

H109

179 Requer que se peçam Informações ao
governo sobre o requerimento em que
d. Ambrosina Ment1es ele Souza pede
perdão do alcance verificado nas con-
tas do seu finado marido Joaquim
Mendes da Silva, ex-colledor do mu-
nicipio de Santa Rita do sapueahY'1

\

180 Requer que, para se pronunciar sobre a
representaç1l.0 em que o Presidente
da Clmara Municipal de Silvestre
Ferraz pede a declaração de limites
entre ('~se e o municipio de Chrbtina,
se peçam por intermedio do governo,
certidões 01\ copias auth.'nticaelas dos
documentos que est1l.0 no Tribunal da
RelaçãO.

Da eOIlHlll ••••ào ele Rep.'c!olentuç,1el'O
e Petl,:oeM.

Approvado em 3 de setembro de 1909

Da conunh •••iao de Constltui.ào e
.hUJtlça.

Approvudo em 6 de setembro de 1901l
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186 Manda ar • ivar o requerimento do te- Da conunl""",ão de COllstltulçiio, Le-
nente-corond :\lanoel Romllo de Jesus, gI810:::io e JII8tJ~a.
collector esladoal do Piranga, pedin-
do restituição da aposentadorIa que
lhe foi concedida pela lei provincial
n. 3 :ô5, de 16 de agosto de 1889. Approvado em 21 de julho de 1910

o..
'"8cz

1910

occ
<

Procedencia e decisllo finalTransumpl0

RC'quer que se remetta ao goyerno, p9Ta na eom.ulssão .Ie Con",tltlliçã:o e
resolver como de direito, o requeri- .," ",tlçn..
mento de João Gllalberto d!t Fonseca
e d. ~aria J(laquina da Silva, pedIn-
do restituiçllo do Imposto de trans-
missllo cau,a-nlortis pala herança que
lhes coube em apolices da divida pu- Approvado em 9 de selpll1bro de 1909
blica da. União.

I
I
I

o..
o .,
s:l S
s:l :I-< Z

I

1909 181

1910 182 Manda que se remettaI1l ao ~overno para Da eo••••••I~são de Ohras PII.)lIealll.
que este lhes dê destino, os papeis
protocolados sob n. 1.098. assignados
por grande numero de cidadãos resi.
c!,~ntes no distrlcto de S. Jose' dos
Bol,'lhos. Approvado em 21 de julho de 1910

1910 18i Envia a commis5110 de Representaçóes Da comollss"o de ("OIl8Citul«:ào, Le-
e Petiçóes o requerimento de d. Ma- ••Í!!'lIR~:io e .'u@tlça,
ria GerlDana da Costa Barbosa, pro-
fessora publica de Carsngola, pedindo
uUla lei que aucto~ize o pagamento
da gratificação addicional a que se
jul;:a com direito. Approvado em 10 de agosto dc 1910

1910 183 Reconhece e. procla~la deput!1do pela (la ('onlllll •••",ão de Constituição,
segunda cJrcumscrlpyllo eleitoral do sl"'llaç~i(>e ""l!'ltlça.
Estado o sr. dr. Aliredo Martins de
Liwa Castello Branco.

Approvado em lD de junho de 1910

Le.
uno 188 Manda ar~hivar a representação do es

cri vão de pa~ do Divino do Carango-
la. cidadão Quirino da Silva Bral!a
solicitando a revoga,;ão dos art. 2.".
da lei de 30 de agosto de 1830 e 74,
in'Tine. do dec. n. 9.886, de 7 de mar-
ço de 1888.

Da eOlu.nlss:lo de Con8CiIlI1~'ão, Le-
gilida.5o e .Ju8tiça.

Approyado em 10 de agosto de HlI0

1910 184 ConCede licença, por tempo indetermi- Da (,01l1ln18850 de Hepresentnçõel!l e
nado, ao sr. deputado dr. Francisco .»etlc;õc8
de Campos Yal1actar,'s. para tramento •
de saude. •

Approvado em 21 de julho de 1910

1910 189 Manda archivar o requerimento em quI'
o cidadão Joaquim Urias Pinto, pro-
fessor publico em disponibilidade.
pede. para os etreitos de sua aposen-
tadoria, contagem do tempo em que
('xerceu o magisterio particular.

Da eoulullI!tsiio de ReprC8cutações e
Peti,õe .

RUI d i!õC1I81i1:io em 26 de julho de 1910,
voltou á commissil.O, a requerimento do sr.
Ignacio Murta.

1910 185Mand~ archivar as repre~entay1)es dos Da e0U1~1I1"8ão de CO"Mt1tulçào, Le.
e~crlvães e outros funcclOnarlOs JUc!J- •• i8Iac;ao e JII8tIÇO.
Claes das comarcas de Ferros e Bo-
cayuva, solicitando mod.t1caçll"s n, s
decretos ns. 2.011 e 2.012 de 21 de
abril de lD07, visto já ter 'sido satis.
feita tal pretenção p~)a leI n. 496, de
11 de setembro de j9O\;l.

Approvado em 21 de julho de 1910

lD10 190 Manda que se remetta ao governo, para Da eomllliS>lão de Repre8e ••taçõe8 e
informar, a representação dos func- .»etiçõe8.
cionarios administrativos e judiciaeri
da comarca de Lavras, solicitandO a
creação do logar de porteiro dos au-
ditorios da mesma comarca.

Approvado em 10 de agosto de 1910
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1910 191 Manda que se remetta ao governo. para a eo IlllUi!l~i'io de Rel)rc;<,elltoções e
informar, o requerimento do cidadil.o ,JU!;lliçn.
Ernesto de Andrade Braga Filho, pro-
fessor do curso annexo do IntPrnato
do Gymnasio Mineiro, pedindo que
seus vencimentos sejam equiparados Appro\'ado em 10 de agosto de lfllO
aos dos professores,

1911\ ]96 Manda que se remetta á commisslio de
Orçamento a petição do collector e
escrivão dI' S. João d'EI-Rei. pedin-
do augmento de vantagens para os
cargos que exer,','m.

Da eOIlJlnh'l!Iào de R"IU'el!lentul;iles
e Pctl~õ •.s.

Approvado em 10 de agosto de uno

1910 192 Manda que se remetta ao governo, para Do eOln ••HlIIIl!lãode Represe ••tuçõel!l e
informar, a petição dos cidadil.os Fir- Petiçõe!!i\.
mino Candido dos Santos, Cassiano
Gonçal ves Communghan e ,Eugenio
Dinardo, inspectores de dlu'mnos do
Internato do Gymnasio Mineiro, soli- Approvado em 10 de agosto de 1910
citando augmento de vencimentos.

1910 Iv, Manda archivar a petiç:'lO do promotor
de justiça da comarca de ~Ionte San-
to, dr. Alfredo Pimenta de Padua.
representando ,obre a conveniencia
d,' ser moditlcada a ld n .. l!)6, de t]
de setembro de 1909.

Ou eonllnisl!lão de ConlStltnlçàu, Le-
~i",lnçà() (' .I ••",,(lça.

Approvado em 10. de agosto de 1910

Approvado em 10 dI' agosto de 1910
Approvado em 10 de agosto de 1910

198 Manda que se retnctta ao governo. para Du eornullssão
informar, a pl'tiçlio do cidadão Ilde- e '"et it;.ie!!il.
fonso Jose' Teixdra. ex-conector d••
Tres Corações do ltio \'erde, p,>dindo
seja levada & crerlito de sua, contas
a quantia de 1I:3~)0.~':4:3.

1910193 Manda que se remetta ao governo, para Do (Oolll••)h ••••iio
informar, o requeriméuto do cidadão e '"etl~.õco,
Mariano Costa, amanuense da Assis- .
tencia á Alienados de Barbacena, pe-
dindo augmento de vencimentos.

1910

1910 194 Manda que se remetta ao governo, para Da eO"lInisl!l:'io de •••s ••.••cção Pu-
informar, o requerimento do cidarlll.o hlico.
Jose' Olympio de Olivl'ira, ex-profes-
sor da cadeira de gl'ographia da ex-
tincta escola normal de S. Joil.o d'EI.
Re~', pedindo a ellectivade de sua
disponibilidade naquelle cargo. Approvado em 10 de ago~to de 1!l1O

WIO ]99 Manda que se rematta ao governo,
para informar, a petiç1l.o do cidadão
Hortencio Pericelles Pereira, profes.
sor publico da cidade de Abr(' Cam-
po, pedindO contagem de tempo para
sua aposentadoria.

nO. (001"1 ••1"'''"0 de R(OIII'"""cntações
e •••.tlçilcs.

Approvado em 10 de agosto de HIlO

1910 1% MalJda que se remetta ao governo, para Da cOlnl ••I"'1;I80
informar. o requerimento de Francis. e Pe"~'"~!i\.
co Nascimento e Augusto Jacob, func-
cionerios da Imprensa Olflcial, pedindO
elevação de seus vencil::"entos

19]0 200 Manda que seja appenso ao projeclo n.
107 o requerimento do eoll('ctor de
S, Jo1Lod'EI-ltei, pedindo \'antagens
para o cargo que exerce.

Ou eOlnnlÍ!!iS;.lo (Ie Orçamento e Con-
tas.

Approvado em 10 de agosto de 1910 Approvado em 12 de agosto de 1910
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Approvado em 19 de agosto de 1910

Transumpto

206 Manda que se remetta á commissiio de Da eOIDmissão de
Legislação a petição do contlidor, dis- tas.
tribuidor e partidor da comarca de
S. João Nepomuceno, pedindo au-
gmento de custas.

o•..
CDa
='z

1910

Procedencia e decisão final

Approvado em li de agosto de Ul10

Oa cornmllolsào de Constituição Le-
~h.laçào e Justiça." ,

Transumpto

Ml!'ndaque se remett~ ao governo, para
mformar, o requerImento do cida<lão
Arthur Longobardo <lI' Salles, actuaI
chefe de secção da Rppartiçl10 da Po-
licia, pedindo contagem de tempo
p~ra os etreitos de sua aposentado-
rIa.

201

~
CD

8
='z

1910

1910 202 Manda que se remetta á commis!'ão de Da' couuo! -

I
Orça~ento" a petição do cidadão Car- e '''etlçõe:~uo de Rel••.•..•entaçõe8
os .NogueIra SalJes, carcereiro da -
cadela de Baependv pedindo aug-
mento de vencimento;.

1910 207 Manda que se remetta á commissão de Da COllllllisSllO Ide Or~aJllento e Con•.
Legislação e Justiça a petição em tas.
que Francisco Augusto Fernandes, l.0
juiz de paz de Ouro Fino, pede que
lhe sejam pagos vencimentos do car-
go de juiz manicipal que interina- Approvado em 19 de agosto de 1910
mente exerceu.

Approvado em 17 tIl' agosto de "1910

1910 203 Ma~da ljue sejam ar~hivados os reque-
rImentos dos calP~ereiros das cadeia,
de B"rb!,-cena e Pouso Alegre, pedin-
do gratIficações.

Da cornrni"",ào
e ."eti(;ões.

de Rel)r('",enta~:õe

1910 208 Manda que se remetta ao governo, para Da cOlnmls()ào fie .-\~'I'ieulinra
informar, uma repre<entação assigna- Intlust •.la.
da por Jose' Franci.~o Chaves e ou-
tros, pedindo permissão para cultiva-
rem uma ilha situada no rio S. Fran-cisco. Approvado em 23 de agosto de 1910

S. C.-33

Approvado em 23 de agosto de 1010

1\.110

1910

204 Ml!'ndaque se remetta ao governo, para
mformar, a petição do cidadão João
An!onio de Amorim, ppdindo inde-
mmzação pelos prl'juizos que soffreu
com O desmoronamento da cadeia de
Palmyra. que destroçou seu predio
contIguo.

205 Manda que seja ap;Jensa ao projecto
n •. l07 a petição do col1ector e e5'
CrIvil.o do RIO Preto, pedindo resta-
beleCImento da gratificaçil.o a que ti.
nham direito, de accordo com a elas,
se das col1ectorias. "

Approvado em I. de agosto de 1910

Da eOIlIIlII!!ll!lào de Reln>eseutIH:õe!!l
e ."eti(:õ(.'s.

Approvado em 17 de agosto de 1910

Da eorulnlJlf!liio de Ol'(,'alnellto e Cou-
ta8.

Appro\'ado em I. de agosto de 1\ll0

1910

1910

209 Manda que-se remetta ao governo, para Da eOJlltniSSão (le=Ohras PnbU(,BS.
informar, o requerimento do dr. Car,
los Pereira de Sá Fortes, pedindo J es-
tituição de direitos pagos e indemni,
zação de despesas feitas com estudos Approvado em 23 de agosto de 1910
Prara a construcção da E. de F. do
Turvo á Oé3te de Minas.

210 Manda que se remetta ao governo, para Da commissào
informar, as petições dos ci ladãos dr. e '"eti-:õe8.
Fráncisco de Salles Marques e Leo-
poldo Luciano Brasileiro, o primeiro
collector estadoal de S_ Jose' d'Alem
Parahyba e o segundo thesoureiro da
Recebedoria de Minas, ambos pedindo
restituição de quantias corresponden-
tes a cedulas falsas que receberam.

.
j
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I)a (,OIIl'lli!!\siío de ("ouse itlll~.àó. I.c.
~'I>llat:.i •• e JUl!it~(:I~.

EUI di"lI'Us",ão, em :31 de agosto, voltou á
COUllllisslo,a roquerimento do sr. H~itor d0
Souza.

Transnmpto

216 Manda que sejam archi\-a,I~~ u! rrpre-
sentaçôes <la Camara Municipal e di-
rectorio polilico de Villa I'\ova ti•.
Rezende e tios habitantes e da Ca-
mam Municipul de \'1I1a Brazil1a, pe-
dindo sl'jam uquelles municípios ele-
vados á categJria de termo.

o..
'"s
i

o
ã-<

1910

l'rocecl'nch\ e decisão finalTransnmpto

Requer que a petição da Me,a Aúmi- Da (~Olnllll!ii~.lo de Uellr,~sell ta~i"eH
nistrativa da Santa Casa cle Mise- e J.(~ClI'.""el!t.
ricordia de S. JOilo ,1"EI-Rei, pe- .
dindo um auxilio de 21 contos de
réb para construcção de um novo
hospital, seja annexado a um pro-
jecto Que transita na Camara e no Approvado em 23 de agosto de 1910
qual já foi uttendido sl)ml'lhante pe-
dido.

o..
o '"l:: S
;;: ::l

Z

1910 211

1910 212 Requcr que o requerimento da Mesa ().,
Administrativa da Santa Casa de Ca. e
ridade da Campanha, pedindo um
auxilio para a construcção de um pa-
vilhão para tuberculoso~, seja anne-
xado ao projecto n. 109.

.,oln'llissào de Relll'e'iloentnç4.e",,',
l.eti,4 .•.•e!!l.

Approvado em 23 de agosto de 1910

H110 21j Manda archi\'ar a petição de Americo Dn COIII~lIi. S io dI' COIIS( i tni';iio, I.l~'
Jose' de O1h'l'ira, impetranrlo do Con- ~islu':all c ,9nslH:a.
gresso penJ~o lia pelJa de 2-1.annos e
seis mezes de prisão qne lhe foi im-
posta pelo jur,v da comarca cle Jacu- ,
hy, visto ser tal l'xcedida da com- Approvado em 1 o de setembro de 19iO
pctencia do poder cxecutivo.

Imo 213 Requer que se romftta ao governo, Da cOllllnJssão de ConHUtul~'iio, Lc-
para iDformar, o requerimento do ci- ~'lslo(,':1o e ,'ustlçu.
dadão Francisco Augusto FernaDdes,
1.0 juiz de paz da cidade de Ouro
Fino, pedindo que lhe sejam pagos
os veDcimentos do cargo dejuiz mu- Approvado em 2-1de agosto de Ul10
nieipal que interinamente exerceu.

1!J1O 218 Manda, arehivar diversos requerimentos ()a eOlllllliS"'.lo tle Ol',.ulllcnto e COil
de funccionarios do E~;;ado,solicitan- tOli'l,
do augmeDto de veDcimentos.

Approvado em 10 de setembro de 1910

1910 214 MaDda que se solicite do goverDo uma Da eOlnllli~!O"O de Orçonlellto e COII-
relação dos lentes a que se refere a (us.
proposição n, 134, do Senado, afim
de que possa a commissão se pro-
nunciar sobre a mesma e tambem que
a tal respeito seja ouvida a commis-
são de CODstitniçi!o,Legislação e Jus- Approvado cm 26 de agosto de 1(110
tiça,

1910 219 MaDda archivar as peças protocolladas
sob n, 1.128,1,1'35 e 1.15!J e de que
tra tam os pareceres D, 191, 192 e 199
do corrente aDDO,

()a cOllnnll!lsào de RI' Ilre,o;('uta. C)c!'.
e Petll:4)e!õ,

Approvado em 2 de setembro de 1910

U)]O 215 Requer que se peça informação ao go- Da (,ollnn:",~uo de Ohras I.ubll('~s e
verno sobre o requerimento de Paulo \'I;)('uo.
Pinheiro da Silva e o~llros, solicitando •
privilegio para constrilcção de UUla
E. F. de Santa Barbara á Cachoeira
da Ponte Queimada, neste Estado.

Approva.do em 2j de agosto de 1910

1910 220 Manda qne s'lja archívada a pctição de
FranCISco Fernandes de Oliveira Pen-
Da, pedindo contagem do tempo em
que exerceu o magisterio particular.
para melhoria de sua aposentadoria,

Da COIIlllIlssiio de nel)r('s~uCa,4.C!i\
e Pet [(:"íes,

ApP'ovado em 2 de Eetrm!Jro de J!JIO



-260- -261-

o..
'"S::s
Z

Transumpto

1

Procedencia c decisão flnal
o..
'"S
"Z

Transumpto Procedencia e decisão final

1910 221 Ma.da archivar o requerimento do co. Da cOln.nl~são (Ie Rel)rCscntações
ronel Francisco de Assis da Fonseca e I"e"tlçi.es.
Vianna, cellector aposentado de San-
ta Luzia do Rio das Velhas, pedindo
pagamento do que de menos tem re.
cebido, visto ter sido l'uctorisada a
sua aposentadoria com os vencimen- Approvado em 2 de setembro de 1910
tos d~ I." offlcial.

1910 226 Manda que seja archivada a representa-
ção dos funccionarios administrativos
e judiciarios da comarca de Lavras,
pedindo do creaçll.o do logar de" por-
teiro dos auditorios da mesma co-
marca.

Da eonllul!ilSllO de ltel)rCscntaçioc
e l.etlçõe!!h

Approvado em 14 de setembro de l!lI()

1910 222 Manda que se remetta ao governo. para Da cOlnlnll;!sào de Uel)rCscntaçc;cs
informar, o requerimento do cidadão e PeUl,'ões.
Jose' Joaquim da Fonseca ex-collector
de Ponte Nova, solicitando relevação
da quantia de 13:tl30""030, em que foi
alcançado. Approvado em 13 e setembro de 1!HO

1910 22, Manlla que seja archivada a represen- Da eonnul!ilsão de Constituição, Le-
tação do ex-supplente do delegado gh,lllÇão e "ustlça.
de policia da YiUa de S. Manoel, ci-
dadão Oct!lviano Medeiros, pedindo
allivio da multa de 50"000, que lhe
foi imposta por não ter comparecido
á audiencia do encerramento da cor- Approvado em 15 de setembro de 19I(}
reição.

Approvado em 13 de setembro de 1910

Approvado em 18 de setembro de 1910

1910 223 Manda que se remetta ao governo, para Ou (!oILlnbll!lào
informar, o requerimento de Joaquim e IPetlçõcs.
Ildefonso Pinto Coelho, pedindo con-
ta~em de tempo para a sua ap05en-
tadoria. como amanuense da Secreta-
ria da Camara dos Deputados.

de Rel)rCscntnçõcs

1910 228 Manda que se remetta ao governo, para Da cOIDlnls!illlo
informar, o requerimento do cidadão c l"etlç••e8.
João Gonçalves Rio', pedindo releva-
çll.o das multas que lhe foram im-
postas pelo Presidente do Tribunal da
jury do Sacramento.

de ltel)resentaçõ-

Approvado em 14 de setembro de 1910

1910 224 Manda que se remetta ao governo, para Da connnllill!lão de ltel)rellentaçõe8
informar, o requerimento do ex.col- e I"etlções.
lector do Serro, cidadilO João Alves
de Oliveira, "pedindo relevaçao de al-
cance.

1910 229 Manda que seja archivada. a petição de Da eOlulDilõlSã~ de Constituição, Le-
Joaquim José Pedro Lessa e outros Silõllaço1o e Justiça.
membros do ma~isterio publico do
Estado, solicitando seja reduzido de
40 para 30 annoa o prazo para apo-
sentadoria por invalidez. Approvado em 18 de setembro de I91()

1910 225 Requer que seja annexllda ao projecto Da
n. 168, do Senado, a" petição de José e
Nicodemos da Silva, pedindo conta-
gem de tempo para a sua reforma.

cornn:alssão de Rel)resentaçõe.
l)et.lções.

Approvado em 13 de setembro de 1910

1910 230 Manda que se remetta ao governo O Da cOlulDissão de Im!ltrueção •• -
requerimento do cidadão Antonio Cor. bllca.
re:ole Castro, professor de desenho da
Escola Normal da Capital, pedindo
equiparação de seus vencimentos aos
dos demais lentes do mesmo estabele. Approvado em 18 de setembro de 191()."
cimento.
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236 Manda que se remetta ao governo, para Da e0D11l1i8l!lão de Agl'lcuIturn e
tomar na consideraçllo que merecer, 1\lioas.
o requerimento em que Totila Frede-
rico Dnzer, pede auctorização para
fundar em sua propriedade uma colo-
nia agricola. Approvado em 31 de junho de '1907

c"llllulBsào ele Obru~ I»••bllcu!!l.

A,pprovado em 21 de julho de 1907

dc, A ~'I.iclllt lira e

Approvado em 21 de junho de 1907

235 Solicita informaçôe' sobre o requeri- Da COIUlllil!U!I;i,o
mento de diversos habitantes úa co- 1\li ••a".
lonia de S. João d'EI-Rey, pedindo
relevaçllo do pagamento dos lotes que
occupam.

20S\Manda archivar o requerimento em que Da
o engenheiro Adolpho Alvare. de Oli-
veira t' outr:>8 pedem privilegio para
construcção, uso e gaso de uma es-
trada de ferro.

1906

1906

Approvado em 21 de junho de 1907

1906 237 Manda archivar a representação em quo Da eOllllllls8ào de Caluaras 1\111111•.,,,
diversos habitantes da EstaçãO de Pe- '-'itlacs.
dro Leopoldo reclamam contra a fal-
ta de instalIação do districto alI
creado.

S. C.-3!
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1006 233 ~Ianda arcbi\'ar a repreH'ntaçzo em que Da ennunl!!H,,;io ele ('alllarus :\111111-
diver,os fazendeiros do lII11uicipio de (. itJaCS.
Alto Rio Doce reclamam contra a
deliberação do go\'orno daquelle JllU'
nicipio exigindo dt>lles o pagamento
do imposto de indllstrias e proflssõe3. Approvado em 21 dt' junho de 1!IOi

Uh'ô 21") Manda arcbivar a rrprest>ntaç, o da Ca- DI' ('c'mlnb,sào c1(~(h'c.'allu'nto e eoo-
mara Municipal de ~Iar de Hespanha, ta!'.
pedindo abono do ~5tado pu.ra con,-
trahir um empre~tImo destlDadú U
construcçãO de uma linha de bondes !!illhsOhlicl ••• em 2 de julho de IrO"), pelo
entr<' aquella cidade e a Rsta~ào de projeclo n. 36, voltou com elle I commis,ão
S. Pedro. de Orçamento e Contas.

"ellde de parecer para a discussão
da preferencia

BEQrEBDIEXTOS APESEXTAIlOS Xl\ L\.\IABA IlrlL\XTE A 5: LElaSLATl!BA

Approvado em 21 de junho de 1\10,

Apprúvado em 21 d(' junho de lüO,

I
I1906 250Manda arcbi\'ar a representação ('m Du eOlllllliS~ào de COIIl!titlliÇào, Le-

que a Camara Municipal de Santa Qni- ;';iSlac;ào c .'odel'es.
teria protesta contra a creaçil.O do
districto cle ,"era Cruz, pela Camara
de SabarÍl.

190 251 Manda archivar o officio <'01 que o pre- Du eOlllnlls~iio ele Cunla ••aS :\hlui-
sidenie da Camal a Municipal de Ma- C' i1luel!l.
rianna commuuica ter sido suppri-
mido o districto de S. Gou\'alo de
Ubã.

I
25~ Manda ~rchil'ur a rl'prt s<,nluçllO em

que habitantes do dislricto .1.' S. José
<lOS Botelbos pedem ann\lllac;ão do
art. :.l.o da lei n. 5G da Canlll ra Mu-
nicipal cle Cabo '-erde, sobo desmem-
bramento das fazendas .Limt>iras, S.
MigUt-\ e Corujas ••

Da COllllUls",i'10 de Canlal-as lUnlll-
•.i 1111 e.s.

Ap~)ro\'ado em 21 de junho de 100,
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Transumpto Procedencia el decisão fina:

A)I)I£ovado em 28 de julho de 1.

1908 3 Requer que a Camara dos Deputados, no SI': .'lIyeUll) I"euua.
por intermedio da Mesa. offlcie Íl di-
rectoria da «Leopoldina ltailway Com.
pany' congratulando-se com ella pela
inauguração do «Lyceu Operario Re-
creativo» de Porto Novo, em Além
Parahyba.

1907

Hl07

1 Requer que se consulte ÍI Casa si de. Do 81". (;'abl'iel "alladuo.
lega ao 51'. Presidente a attribuiçl10 de
nomear seis deputados para fazerem
parie da commissão Mixta Especial,
l'ncarregada de organisar o projecto
de reforma da divisão administrativa
do Estado. dando-se conhecimento ao .\)I)lroyado em 25 de junho de l!~l'i
Senado.

2 nequer que a Camara solicite do go. Do sr. l~.Vallndares.
verno diversas informações.

A)I)lrova(lo em 6 de setembro de l!m





Indicações apresentadas e
Calnara durante a

lnovilnentadas
S.u legislatura

na

Procedencia e decisão finalTransumpto

AI)ln'Oyodo em 28de junho de 190,

Volla.lol'('S e ou~Illlicam que a Camara, por intermedio Do sr. l<'l'onclsco
da Mesa, represente ao Congresso Na.- (ros.
cional sobre li urgencia de medidas
relativas á organisaçllo do credito
agricola na Republica.

o..
O>a~z

1907

1907 2 Indicam que a Camara dos Deputados, 1)0SI', ArthuI' 8erlloJ.'.lcs c outrol!l ••_
por intermedio da Me~a, represente
ao Congrelso Nacional, sobre a ur-
gente necessidade 'de legislar sobre
fechos e tapumes nos limitfls diviso- A.1)ln'OValla em 18 de julho de 190'1
rios das propriedades ruraes e urba-
nas,

1907 3 Indicam que a Camara dos Deputad08, Do SI', Nelson .Ie Senna e outro!!!.
por intermedio da Mesa, represente
ao Congresso Federal sobre a ur-
gente convoniencia de ser consignada
verba no vigente exercicio para con- A PI)ro~'alla em 2 de agosto de lU07
strucção do ramal ferreo da E. de F,
Central de Curralinho a Diamantina.

1907 4 Indicam que a Camara dos Deputados, Do SI', Garlhaldi dc lUello,
por intermedio da Mesa, represente
ao Congresso Federal, no sentido de
ficar reconhecida, desde já, a. u rgen-
cia do prolongamento da E, de F, de APIU'ovlula em 31 de agosto de llJ07
Goyaz ate' o municipio de Villa Pla-
tina, passando pelo Prata,

S. C.-35
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Transumi to Procedencia e d ,cisll:o final

[900 jljIndiCa que a Camara manifeste ao,; gO-' no "'I", Nel"'lIl1 er •., Senlm,
\"erno~ do Es1ado e da União a c(n-
\"enieneia de um .Posto Zootechnico
Federal. no valle mim'iro do Rio S.
Francisco. de modo a bem l.vorecer
os grandes «riadores não.ó de Mi- "'JlllrOyacYll em 22 de jlllho de 19Q!>
nas, ccmo do G(l~'a7., Bg)l1a e Pi-
:lUh~',

1909 10 Inlicam que a Can'ara elos D•.pul:ulos,
por intermedio da ~l('sa, re!,s' sentI'
ao governo federal sobre', lIecessi
dade de se prolongar a linha lell'gra,
phica de EstreIla co Sul ate' rara.
caiu', pa!s~lJ[lo por .\lonle Carlllcllo.

OI) " •..

tl'U!! .
A I'~' IUit'O de H(,7.clure •.' ou

() [ndica que a C'lmara dos Deputados, 00 l;ól", SC'lIua Fi);'lIc'if'ec1u c ()UÜ"o.
por intermedio da Mesa, ,represente
ao CO~gre8S0 Federal no sentido de
ser dispensado o Estado do pagamen-
10 de 3:()OOSOOO destinados a r.scali-
zação do Internato e Ex1ernato do A Illu'Oynefn em 2ô de agosto de 1009
Gymnasio Mineiro,

1909 I Indicam que a Camara dos Deputados, Do sr, S"~1I111l FIg'II('i1'edu C'outros,
por intermedio da Mesa, represente
ao Congresso Federal no sentido de
serem levadas linhas 1elephonicas nos
municipios de Alto Rio ]loc!', Piran-
ga, Manhuassu', Caratinga e Ahre AI)III"O,'nc1n em 1.0 de setembro de 1909
Campo, putindo do ponto mais ('on-
ventente,

IU09 8 Indicam que a Camara, por internl<'dio OU !SI'. Senlla l'Ig'lIeirecJo e Olltl"OM,
da Mesa, represente ao Congr,'SSO
Federal no sentido de se modillcar o
regulamento do imposto de consumo
e contém outras disposi,i,es. AIIIIl'a, aela em 13 de ago~to de 1909

HlOg 9 Indicam que a Camara eles D. pulados. no !o;I', F. I.aoll •..•lo e uutrm!!,
por intermedio da .\Iesa, represente
ao governo federal sobre a llrgente
nec~ssidadf' de ser prolongad'! a li.
Ilha tronco da redl' sul.mineira ate' A 11111 o'-;\llu em 26 de agos10 de 1909
o municipio de Sania Rila de Cassia,

A flpl'ovnc1a I'm 1.0 Jc ,elembro de 1:)(



___ ••••••.n•••••••••••••••_ ••_ ••••••••••••••••••••••••••__ •••••••••••••••••••••••••••--------- ••--- ••••••••••- ••••••----

1llilica~ão aprcscntnlla em I('gi 'Inlma lllllcI'iOl', quc tc\'c aJlilamcnlo JIO COIWI' 11 '.~\
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Indicação apresentada enl legislatura ante r:o
qu -/ teve andalnento no correr ela 5.'1
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TranSlll!1; to Procedcnc'" " ceci~ão tinal

1809 :3 Indicam que a ccrnn.i;si'lo de Constitui- no sr. <'"lu'lH'i,'o l!~ f!I'ZI"IlI., l' (111-
çã.o, Legislação e Pl)Uelt'õ, tenuo ('m li .••••••
ospl'cia I attenção cs a rt$. j 2, ~~ 12 e
tIO, ~ 1.0, secunda parte da Constitui-
ção F('deral," os arts, 3,°, ~ 12, J;, e
31,591." e 3," da Conslitlli~no Mi-
neira, emitIa seu parecer sobre a
constitucionalidade cu inconstitllcio- "'1'lu'o,"u"n em ô de iulho ce H Oi"
nulidade do art. 2.0 da rellolllçilo n. 3
que alterou o regimento interno da
Camara dos Del .Itado~,



s. C.-3)

Trabalhos do Congresso Mineiro
REALIZADOS DURANTE

A

5.a LEGISLATURA



rrrabalhos do Congresso l\tlineiro realizados
durante a S.a legislatura
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Transumpto Procedencia e decisll.o final

1909 Reconhece e proclama Presidente do Du co.urnissão l\11~,u ESIJeciul.
Estado, para completar o periodo a
terminar em 1910, o Br. dr. Wenceslau
Braz Pereira Gomes.

Apre!ilentudo em 20 de marco de 1909, foi
approvado no dia 2:2

1910 2 Reconhece e proclama Presidento e Da co.urni8.ào l\l1xta ESIJechal.
vlce.Presidente do Estado para o
quatriennio de 19LOa 1914 OI srs. Ju-
lio Bueno Brandão e Antonio Martins
Ferreira da Silva.

AplJrOvado em 7 de julho

Secretaria da Camara dos Deputados, em Bello Horizonte, 31 de dezembro de 1910.

o DIRECTOR,
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Concpde pril'ilel/io ISO capitão Antonio Vieira dos liantos. pua transportar passa-
geiros em barcas. no rio Arassuahy .•.••..•.•...•••..•.•••••••••.•••..•..•...••

Innovaçllo de contractos com o Banco oe Crooito Rl'bl oe illinas ..•.•••••.. '" ..•
Concede a Lucas de ilIlSgalhll.es privilegio para construcçllo de uma estrada de

ferro ....•.............•••••..........••....•••••...............•..••••.•••••••.•••
Dispõe sobre o peculio legal dOli funccionarios !,ubJicos do Estado •.••••.••••.•••••

Projectos iniciados no Senado e remettidos á Camara em annos an-
teriores, que nesta tiveram audamento em 1910

Auctoriza a ionovaçilo de contracto com o Ban-:o de Credito Real, sobre empres-
timos agricolas . ••.••... .••.. . .......••.....•••..•..••••.••.•••••.••••.•••.•••.

A uctoriza a fundaccào do uma colonia cotreccional................. .. ..•..•••..•
Actoriza a creaçilo de uw Asylo, sob a denominação de .Asylo de illendigod Afl'onso

Pen na~. .• •. .. . . . • •• •• •• •• •• ... . .... . ..•• . •• • •• . .. . • .. . •••• .. .•••...•••...••••••.•
Restabelece a pasta da Agricul tura .. " •.....••••.•••••.••...•....••..••.••••••.•••

Pareceres iniciados e movimentados na Camara em 1910

Reconhece dppulado pela 2." circumseripção o sr. dr. Alfredo M. de Lima Cas-
te lo Brauco ..••.•..•..••.......•.•...••....•..••..••.••...•••.•.•••...••••.•

Concede licl'nça ao d ". I"tancisco de Cam pos Val1adare.......... .. ....•...•••....
Manda archi var varias I epresentaçõE's de diversos funccionarios do fóro •••.••••...
Manda archivar o rl'querimento <lo tenente-coronel l\Janol.j Romão de Jesus, pe-

dindo resti'uiçào de apospnta<1oria •.•••.••..............•.......•.••••........
Envia á commi81lào de reprpsen1ações o requerImento de d. illarla Jenuina da Costa

Barbosa. pedindo pagamento de gratiflcaç1\o .••••..••..•.•.•.•.......•........
Manda archivar a representaç:lo do escrivão de paz do DivlllO do Carangola, pedin-

do rpvogRção de dil'ersos artigos de lei ...............••...•.•.••.••...........•
Manda archivar o requerimpnto do profe~sor Joaquim Urias Pinto, pedindo con.

tagem de tempo para apnsentadoria ..............••..•..••......•.••••••..
Manoa que se remet.la au Governo, para informar, o requerimento de dil'ersos

funccionarios do fôro de Lavras ..................••••••.••.••••..•.••••..•.•..
Man,ia ao governo. para inf rmar, o re()uerimento do professor Ernesto 00 An,lra-

de Braga, pedindo eqlliparaçilo de vencImentos ....•..........................
Manda ao governo, para informar, o ,equerimento de diversos inspec10l'es de

alumnos pedindo allgmento de vencimentos ..........•........••...•..........••
Manda ao uoverno, para informar, o reqll('rimento do amanuense da Assiatencia á

Alienados, de Barl1acpna, pedindo augmen10 de vencimentos ...•.......••••..•.
Manda ao governo. para informar, o requerimento do professor Jose Olympio de

Oliveira, pedindo a efl'ectivi<lade de sua di~ponibilidade como professor da Escola
Norlual de S . .João d'EI-Rei •.•••.........••.•...••.•...•.•.•••...•••••.•..•.

Manda ao governo, para informar, o requerimento de Francisco Augusto Jacob. em-
pregado da Imorensa Olflcial, pedindo augmento de vencimentos ......••.. : ....

Manda remetter á eommis8ão de Orçamento o requerimento do collector e pscri-
vào de S. Jo1\o d'EI-Rei, pedindo augUlonto de vantagens para os cargos que
exercem .........•...•••. '. . . . . . . . . . • . . . . • . . . .. •... • ...•.••...........•.•.•...•

Manda archivar a petição do promo10r de Monte Santo, dr. Alfredo Pimenta de
Padua, sobre a conveniencia de ser modificada a lei n. 496 .........•..•........

illanda ao g ••verno, para informar, a representação do ex.col1ector de Tres Corações
d" Rio \'erde, cidadão 1I,1efonso José Teixeira, pedindo levar a credito de suas
contas a quantia de 11:390$8!3 .•.....••••.••.....•.........•.•••...........••.•

Manda ao governo, para informar, o requerimento do prOlel!sOr de Abre Campo,
Pericel1es Pereira, pedindo contagem de tempo •..•......•......................•..

Manda que seja appemo ao projecto n. 107, o requerimento do colleclor de S . .João
d'EI-Rei, pedindo vantagens para0 cargo queoccupa ••.••••••........•.•••••...

Manda ao l!overno, para informar, O re {uerimenl0 de Arthur Lon"obardo de I'alles,
Il1nceionario .da .-olicia, pedindo contal!em de tempo. . . .. . ~ '" ..••

Manda á commlSsão de Urçaml'nto o requerimento de Carlos i\"o"ueira Salles, car-
cereiro da cadeia de Baepen~'y, pedindo augmento de vencimentos ..........•

Manda archivar os requerimentos dos ca'cpreiros das cadeias de Barbacena e
Pouso Alegre. pedindo gr"tifleaçào .••..•.........•.•.......••.•••.•••••.....•

Manda ao governo a petiçào de João Antoniu de Amorim, pedindo indemni-
zação '.. . .. . ................•..• , .' .••......•.•............ .. • •. ;. . •....•..

Manda que seja appenso ao projecto n. 107, a petição do colIector e escrivão do Rio
Preto, sobre restabel~cill\ento de gratificação •...•.•..•.••••..•..•..••.•••..•.••

PAGINAS

117

118
]20
121
121

125
135
128
131

139
J3~
139

'140

]40
140
:.140

:141

.141

J.41

'142

142
, .1 12

"143

.143

143
143
144
144
144
141
145
145



IV

No correr d'ls sessões de 1910, não houve requerimentos, indicações e moções.

Trabalhos do Congresso

N. 182. Manda ao gOV<rLO, para dar o conyenienle destine, os papeis prolocolJados sob
n. 1.098 .............•......•..•...•.......•••...••...•...•..••...•.•....•

Parecer n. 2 - Reconhecl' e pr(lclama Presidente e viep-Prl'sidente do Estado pua o qna-
trienuio de 1910 a 191.1 os srs. Julio Bueno Brandão e Antonio Martllls Ferreira
da ::-ilva ........•.........•...••....•....... '" .........•..... ' •...................
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DOS

Projectos iniciados e movimentados na Camara duran te
a legislatura

I<ecapitulação

l~~if!;~~~~;~:::::::::::::::::.~:':.:.:.:.:.:.:....:....:.:....:.:.:.:....:.:-:~::.:~:.:::<<::': : :: :::
Sobre força publica .........•••..................•.............•.......
Subre licenças (refusão) .................•.................•..•..........•
I'ohre exercicio da /Jroftssão de delJt.ls1a ......••.......•...•..........•....
Sobre al'proy'açao de cont.as rio pxercicio de H!O-t.......................••
:'ohre r('lev~çàu de pagamellio de lllulta d •• jurarJo .........•..•..........
~(,bre ~ontbgem d.e lempo ao copitão J. sé Armond de B. Barhosa .
Sonre Isençào rle Imposto nas passagens em estradas de ferro para as sédes
das expJs'çO('s indnstriaes, agricolas e commerciaes .

Sohre ordem de processo a observar-se nas causas llscaes .
:Sobre recursoscabiveis nas sentenças de liquidação ........•..............
~obre licença em lIrorogaçilo '.
Sobre prest.a,ào de contas de agente., executivos municipaes •.............
1'0 bre "uxilio à Santa Casa de Bdlo Horizonte .......••................ '
Sob~e fixação das .•isposiçilea a serem observadas nos contlictos de juris-
dlCçilo ....................................••.......•..........

Sobre div',ão ,Ie districtos em secçoes eleitoraes ....•.......•..•••........
Sobrtlorçamento .......•••••••............••.............••........•.
Sobru !!aran'ia ele juros ao capital necessario para fundaç~o de um Banco

de Cr~dit" Ai!ricola ........••••....••••..••..•.......•......••.•••...
Sobre \'ahdade de approvação 110 curso primario para matricula no Gv-
mnaslO.. ............••........ ....•........ .. ..........•..• :.

Sobre lsellçilo rle imposto para os leo-ados deix'1dos a casas de caridade e
estabplf'cimpntos de instrucção .... ". ...••....•••••........................

Sobre ampliaçilo dos favor s da lei n. :3GI, de 19U1.•.....................
Sobre marca para o g"do ........................••..•••...••...•....•......
Sobre a insta.llação de IIIHa fazenda modelo no Triangulo Mineiro ' ..
Sobre l'mpreslilllo das quantias dp/Jositadas nas caixas economicas .
:oobre auxilios para manutenção de fazendas-modelo fundadas por parti-
cularf's ......•........•........................................•.....

Sohre garantia de juros para O capital que for empreo-ado na construcção
dos arlllagensde que trata a lein. I.t02, de190:3 ... ~ .......•.••....•....

~obre monte-piO dos magistra'os ...............•.......•..•............
Sobrelllteraçào do regi I1lCnto da Camara .....................•..........
Sobre bcqll1,iÇàO de /Jontes ml'1aJlic'ls para os rios do Estado ..........•...
~oh~c taxas do imoosto de ineluslrias e profissões ................•........•..
Subre ClJlltllS de camalss lTlunicipa('s ....................••.......•........
::-obre r('ürganizaçào do ensino 8ecundario ....•.....................
Sobre subvençilo ao estabelecimento que se fundar no Estado p Ira . ~"f~:

brico de p'oductos de milho c arroz ..••..•......•...•••...•...•.......••
S( b~e privJiegio para urna linl,a de autolllUveis entre Calaguazes Ou Leopol-
dIDa e I'orto Novo •••••••............•.•.••...•.••....• ' ...•..•....

S bre l1uxilio para cOlÍstrucção de uma linha de bondes entre .\lar de Iles-
panha e S. Pedro do Pequery............................. .

Sobre rt'levação de juros no alcance do ex-collector de Santa LU;:Ja ....•
Sobre força publica ..••......•.•......•..•....•..•............••...•.•••.
Sobre tal'ull.es divisorios das propriedades ruraes .•.•.•••..•...........•..•

TRABAL:H:OS DA 5_a LEGISLATURA

1 , de 1907
N. 2, " »
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149

149

149
150
150
150

146
146

151
151

151

147

]47
147
147

148
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148
148
]49

151

145
145
146
146

PAGll\AS

Parecer de anuo anterior, que teve andamento em 1910

Manda á com missão de Legislação o requerimento do contador e distribuidor de
S. João Nepomuceno, pedindo augmento de custas •••..•.....•.••.••.......••••

Ma~da á commissão de Legislação a petição do 1.0 juiz de paz de Ouro Fino, pe-
dmdo pagamento de vencimentos.. .. •..........•...•.•......•. .. ..•..•........

Manda ao governo, para informar. uma petição de José Francisco Chavel, pedindo
permissão para cultivar uma ilha situada no Rio S Francisco ...•.•....•...••.

Manda ao governo, para informar, o requerimento do dr. Carlos Pereira de Sá
Fortes, sobre estrada de ferro... . .. .......••....• .....• ".

Manda ao G?verno, pll;ra. informar, as petiçõ('s dI' Francisco SalIps Marques e Leo-
poldo LucIano Brasdelro, colJector de S. José de Além Parah;yba th('soureiro
da Recebedoria de Minas, pedindo restituição de quantias falsas que rece-
beram ..•. ' .••. '" ..•. ....•..•.••••...........• ...••• • •••.•.

Manda annexar ao projecto n. 107 o requerimenlo da :Oanta Casa de Mi~ericordia
da Capital, pedindo um auxilo de 20:0008000 •••.•.......•...•••••.•.•...•.....••

Manda annexar ao projecto n. 107 o requerim('nto da Santa Ca.a de Misericordia
da CampanlJa, pedlDdo um auxilio para a construcção de um pavllhilo de tu-
berculos08... .• .•••• •••. •.••• .. •.•.•.....•••.•••••••........•. ..: ......••••.....

Mand~ ao governo, para infurmar. o requerimento do 1.° juiz de paz de Ouro Fino,
pedmdo que lhe s('jam pagos os vencimentos do juiz municipaL .•......•..•...••.

Manda que seja ouvida a commi~são de Constituição, sobre a proposiçilO n. 134, do
Senado .•.. " '. . ........•......•......•..........••••••••.•.....• ., ••

Manda ao governo, para informar, o pedido de Paulo Pinheiro e outros sobre es-
trada de ferro •••.•••••••...•.•••.•••.....••••••••••........•••••••••.•••••••

Manda archivar os pedidos das camaras muni<:ipaes de VilJa Nova de Rezende e
Villa Brazilia, pedindo sua elevação á categoria de termos •..•.••••....•....••••

Manda archh ar a petição de Americo Jo~é de Oliveira, pedindo p. rdão de pena ...
Manda .brchivar lIiverSos pedidos de funccionarios do Estado, sobre augmento de

\renClmentos ••••••••••••••••••.• o •••••••••• o •••••••• 0 ••••• 00 •••••••••.•.•••••••••.•••

Manda archivar as!'oças protocoJladas oab IIS. l.lt8. 1.I:l5 e 1.159 •.••••••••••••••••
Manda archivar a petição do professor Francisco Fernandes de Oliveira Penna,
sobre contagem de tempo •••.•..••.••...••••......••••••••••..•.........••......

Manda archivar o requerimento do coron('1 FrancIsco de Assis da FonAeea Vianna
collector aposentado do Rio das "elha" pedindo pagamento da dJJl'erença d~
venelluentos .....••.....•.... , " ••...•.•. .. •....

Mand<l >0 p"overno, para informar, o rcqnerimento do ex-collector de Ponte Nova
cidadão José Joaquim da Fonseca ••••................•..•.•..........•........ :

Manda ao goyerne, para informar, o requerimento <.le Joaquim lldefonw Pint.)
Coe Ih o ..•. ' •.. , . . . . •• .... .•.............•.............•.... . ...•••••.....•••..

Manda ao l!overno, para informar, o requerimento do ex-collector do Serro, cidadão
Jo1\o Alves de ali veira........ • ...••••......

Manda annexar ao projecto n. IdS, do Senado, a petiçilo de Jo:;é Nicodemos <.la
Si!va. .. ". . .. .. . .........•••..........• ' ...••........••.. .. ...••••.......••

Manda archivar a representação de funccionarios do fóro de Lavras ......•••....
Manrla archi\'ar a representação do ex-supplente do delegado de policia <.le S.
.\11noe l. ... ..' ...•.••.........•.......................... .. .. . .. .. . . .. .... ...

Manda liO goyerno, para informar, o requerimento de João Gonç~lves Ri03, sobre
relevaçilo <Ie multas ........••.................•..........•.••......•........•.

Manda archivar a petiçito de Joaquim José Pedr .• Les8a ,
Manda ao governo, pa r-a tomar "m consideração o requerimento do cidddão An-
tonio Corr~a e Castro ...•.......••......•...........•..•....••.••..........••..•

N. 217.
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N.2W.

N. 228.
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N. 213.
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N. 215.
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N. 229.
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N. 222.

N. 223.

N. 224.

N. 225.

N. 226
N. 227:

N.209.

N. 210.

N.206.

N. 207.

N.208.
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PAG1:olAS

Sobre rf'pressào da vadia/!pm •••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••.•.•••••
Sobre re"lauração do logar de !,I',.curador fise;,I. ••.••..•.•.•.•.•.•.•..•.••
Sobre cam pos rle dl'monslração lia zona ela matta •.•.••••.••••.••.••..•...•
Sohre Es('ola Normal na Gapital. •..••••••••••••..•..••.•.••..•.••.•.••.•.
Sobre feira lIe g. do em Ayuruoca •.•.••.•.••.••.••..•..••.•.••.•.•..••••.
Sobre rellrganizaçll.o do serviço sanilltrio ••.•.•••.•.....•.••.•••••••.•.•••.
Sobre reducções na taxa de matricula no Gyrnnasio ••••.•••••••••••••.••••
Sobre subvençào ao ensino HIl'oricu e pratico de agronomia e 700technia,

artes e oftlcios •••••••••.•..•••.••••.••...•••.•.•••••••••...••••.••...•.
Sobre relevação de "agamell 10 do alca nce do ex-collectur ce rJanh uassu' ..
Sohre reducçào do numero cle depu1arl"s ....•.......•.•...•.•...•........
Sobre relevação ele p"gamento rlu alcance do ex-collector de Tres Cora,ões

do Rio Verde •.•.•••..•...••••........••...••••.....•.....•.....
Sobr~ premios para auxiliarem a acquisi,llo de ma china' modern~ s ,1" bene-

fiCiar arroz ........••...•.•.•...•...•............•.•.•....•.••.•....•
Sobre dec_etaçllo da prisão prevl'ntiya .. " .•...••...•.•....•••.•.•.••..
Sobre estrada de ferro de Carac.,1 As divisas ele S. Paulo .•..•.•...•.•••..
Sobre ensino pratico do prepa ro do solo aos agricultores mineiros ..•.•.•..•

N. 277, de 1897
N. 352, de 1898
N. 39, de 1900
:". 68" lO

N. 162, de 1902
N. 165 - lO

N. 29, de 1903
N. 112, de 1904

N. !i2, de 1904
N.9'7. » )t

N. 137, ~ 1905

N. 148, ~ 1906

Sobre rt'conhecimento como utilidade pnblica, da Acad~mia de Lettras do
Juiz de Fóra •.•.•••.•••.••••.••.••....•..•••.•....•.•••••••....•••..•.•..

Sohre applicaçàu do subvenções do Governo Federal em ia \"or da instru-
cção primaria do Estado •••••••••••••••••.••••.•.•....•..•.••.••..••.••..

Sobre privilegio para construcçllo de uma estra<.la ue f"rro qne \ á a Abba.
dia d •• Porto Real.................. .••.. .•.. ' ••....•..•.•...•..•...

SJbr" exigellcia de prova de pagllm~,lto 110 imposlo territorial para jul,
galllento <le causas 'obre divisãO e demarcação d •.• terras ............•.

:Sobre garantia rle juros pelo capital necessariu a fundação de um Sa-
natorio paratuberculosUB na Serra de Ibitipoca ••....•....•........•..•.

Sobre construcção de casas de funccionarios publicos II operltrios da Im-
pren~a Omcial ...........••.............•........•...•..... '. " .........•

Sobre prazo para pa;;amento elo imposto de industrias e profissões ..••..•.
Sobre reol'ganizaçào da Assisteccia a Alieaados do E.tado ..•...........•.
!'obre ~onsolidação da divida da Camara Mnnicipal de Juiz de Fóra ..•.•.
Sobre credito para as obras do Palacio da Justiça .....•.•.•••.•......•.••.
Sobre prorogaçllO de licença.................................... .. .. .. ...
Sobre o proeesso a observo nu prO' imento dos carl:;os de collectores e

escrivães......... . ...•............................................
!'obre e.t.rada de ferro d" UsiDa Anna Florencia a Jequery ...•.........••.
Sohre orçamento para 1911 ..• .........•. .. ... " . .•••. .• •..........••.•
Sobre perdlo ao ex-carcp,rl'iro da cadeia de Itapecerica ..•.•.•.........•..
Sobre subvl'nção á exposição regional de Uberaba .•.......................•
Sobre auxilio para construcçllo de um hospital modelo em S. Joào d'EI-

Rei...... ...•......•................•..........•............. • .
Sobre crl'açlo du dist.riclO de Santo Antonio do Lillloeiro ................••
Sobre subsidIO e ajuda de custo aos membros do Congresso e Fresidellte

do Es tadu ..•. '. ..... ....•.....••.. . •.......•.•.••..............••.•.•••
Sobre pagaml'nto de custas crimes a{'s funccionarios do roro da comarca

de Baepl'ndy •.......•.•.............•...•..........•.•...............
Sobre custas do exercicio de 1(l09 ...•.•......•..•...........•....•.......•.
Sobre cn açào do logar de medico-legista da Policia .•..........•.........
Sohrd co[],trucçàO de casas para funcciollarios Jlublicos e operario. da

rir. prensa Oftlcia I .. , • . . . " " ...••.•.•. " .•......•.. •. .
Sobre e.lradas publicas •................•... ' ...............•..........•
Sobre perdão ao carcereiro da cadela de Mar de Ilespllnha .
Sobre l'egistr,) de allimaes . ................••.•••..••.•.•.••
Sobre restituições ao collector de Além Parah~'ba e bO thes<.lureiro da

Recebedoria de Minas no Rio de Janl'iro •.• , .••.•.•••.•.••.••••••••• , ••.
Sobw d,'signação "e dia para as el~ições estaduaes •..•.•..••••....••...•••
Sobre or::aniu.t<,:ào du districto de Guanhàes •••••.•••.••.••••.•••••.• , ••.••
Sobre eníoiurn"ntos aos jUizes de direito e lUunicipae,; l' aos prumotores ..
Sobre equiparação dos vencimentus dos empregados das secretarias do

CODgresso ••• '" ••.•. , ••••••••••..•••••.•••.••••••••••••• , •••••••••••••••
Sobre abono de credito ao ex-colleClOr de Tres Corações do Rio Verde •.•
Sobre crl'aç!lo de diversos districtos de paz ••••.•.••••• , •••••••••.••••••••
S.bre creação de diversos districlus de ;.oaz•••••••••••.••.••.••••••••••••.
Creando (J districto de paz de Palmeiras... • •.•.........•......•..
Sobre creação de districto de paz no povoado das Paledes, em S Gonçalo

do Sa pucahy •••••••••••••••••••.•••••••••••••.•.••••••.•••••••• , ••••••••.

Projectos iniciados na Camara em legislaturas anteriore~, que tive-
ram andamento no corr~r da 5~

N. 150,» »
N. 151,» lO

N. 15ô, lO

N. 96, de 1910

N. 97, »

N. 98, lO lO

N. 99, " "
N. 1(0, » »

N. 101, » "
N. 102, " "N 103, lO "N. 104, lO lO

N. 105, » »
N. 106, lO "N. 107, » "
N. 108, » lON. 109, lO lO

N. 110, » lON. 111, lO »N. 112, lO »

N. 113, »N. 114, » lO

N. 115 lO »

~.1[6 lO lO

N. 117 lO

i\. 118 » »

N. 119 » »
N. I~O lO~.121 ~ »
N. 122 » »

N. 123 lO "N. 124 lO »
N. U5 » )f

N. 126 ,.
"

N. 127 lO »N. 12ll » lO

N. 129 »
N. 1:30 " )f

N. 1~1 » lO

.-t

176
176

176
176

176
177

174
174
174
17:)

179
179

174

172
172

173
173
173
173
171

177
177
177
178
178
178
178
198

179
179
1,~0
180
180
180
180
181

181
181
181
181
182
182
lil2
182
182
183
183
183
183

PAGl:>'AS

li2
172
172

Sobre licença ............••.......••••.••..•..•......•.••....•..•.....•...•••
Sobre contas do exercicio de 1905 .•.•..................•....•.........•.•.
~obre consolidação das Il'is do procCfEO civil.. ••.•.•..... •....... . •..•.•
Sobre pagamento de ditferença de vel:cimentos a Americo Vieira de

Brito .. .........•...•.••.......•......................••
Sobre orçamento para 1909 .........•...............................•.
Sobre intl'rpretaçiJo da lei Que rplevoll o cidad!lo F. S. Alv m Machado, do

pagamento do .alcance verificado em suas cunta •................ ; .....•
Sobre nom •.ação de juizes de direito para as comarcas de L" eutrancla .•.••
Sohre contagem de tem po 110 eIr. Benjamin T. Moss...... . .
Sobre CClntes do exercicio de 1906.' ........•.............•............•
Sohre feira de gado em Bambuhy ....•.. , '" '" " .
Sobre recurso das dceisOes das camari1S municipaes nos reconhecimentos

ue podcr~s ....•......•.•..•........•.....••..••.•............•...•.•.•
Sobre pall'amento de juros relati \'os a um ueposito feito pelo collector da

Boa Vista rlo tremedal .......•.•...•..•...•.•.•...•......•....•.•••......•
Sobrd questão rl" Iiudtes entre l!:spirito :Santu e Minas ..•......••.•.•.•••.
Sobre 11e~pesas dos tapumes divisorios das propriedades ruraes .....•..•.•.
Sobre linha de liutomoveis entre Monte Alegre e a E. F. MOlryana ..•..•.
Sobre pagamento de cu.tas crimes aos e~crivães de paz das ~étles dos ter-

mos 'o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sobre Museu ;\Iineiro ..•...•............................•............•.•....
Sobre remoçA0 por conveniencia dos escrivàf's do judicial e de prazo •..•.•
~ubre divisa0 du Estado em 20 circumscrip<;ões ..•..... ., .•.•......•......
Subre a denlJmina<;ào de SilVa Jardim ao districto de Papagaio, municipio

rlo Gurvello..... .......•........• .. ..........•....•....•....•..........••
Sobre a reorganizaçilo da Secretaria da Camltra .........•......•.....•.••.
Sobre li illscripção de terras e bemfeitorias para os etfeitos do imposto

territorial. ..•....•.•.•••.•.......••..•.....•....••.•.....••.••.•.•••..•
Sobre a construcç~o rlo rnu8ull'0 <lo dr. João Pinheiro •.•........••....•.•
Sobre doaç!lO á Escola de Odontologia do predio n. 266, pertencente ao

Estado.. . . . . . . . .. ...•.•••.••........•...•.•........•.• •.. . •.•
Sobre esturlos proph~'latico~, pre\'entivo e curadores da febre aphtosa e

nutras I'pizotiss ............•...................... , ..•..........•
Sobre o credIto de 350;000$000 para solver o compromisso com magisterio

publico ........•.......•.......•.•.•..•.•..••....••....•...•.•.......•
Sobre concess>l.o de licença a escrivães ••.......•....•......•...•..•....•....
Sobrd abono ao fiscal Arthur E. da l;unha •.•.....•........•...•.....•.•.
Sohre li f'lrça publica paro UlIO............... .. ......•.•..............•
Sobre isenção aos estabelecimento' equiparados as Escolas Norrnaes •.•..•.
S"bre exportação rle minerio; de ferro •.............•.........•....•.•..
Sobre augm ~n~o fie 10 % aos actua"s profelsores publicos da Copital. •.••.
Sobre a receita e de'pesa do Estado .•.•.......••...•.•....•..•....•..•
Sobre a creaçlo de uma secçilo ,e fiscalização annexa á Directoria de

Agric u I t ura ... " ......••....... . ....•.........•.•.••..........•.....•..•
S1bre a reforma de offlciaes e praç'lS ria Brigaua .......•......•..•.•.....
Sobre equip:J.raç!lo de vencimentos dos professores do Gymnasio aos da Es-

cola Normal e Curso Fundamental d,tCapital ................•........••
Sobre garantias de juros a um Banco sob-e credito agricola •...•..•...•.•
Sobre concess!lo de IJCenças a praticos de phltl'lIJacia ...••................
Sobre contracto <le dois medicos veterinarios .........•..•....•.•...•.••
Sobre li reforma do soldado Manoel de Lemos Guimarães ..•...•..••..•••
Sobre approvaç!lo de contas de 1\107 a 1908 ...............••...•. : .....••.•
Sobre privilegio li lima linha de automoveis de Theophilo OttODl a Aras-

s uah y ....••............................. " ..•............•..... ' .•.....•.
Sobra Ó pessoal da secçào de fiscalização dos generos alimenticios ....•.••
Sobre licença ao dr. Antonio José da Cunha, reitor do Internato de Barba-

~ena .•.....•........•.. 'o .•.•• o" ' •• ' ••.•.•• o •••••••••.•••• o" -o .••.•• -o .•••••••.•

S )hre a denominação de Pontal de Arassuahy ao districto d'3 Barra do
Pontal, municipio de Arassuahy .................•....••.....•.•.•...••• '

Sobre a creacào ao mnnicipio ,Ie Conceiçào do Rio Verde •..•.•..••..•.••.•
Sobre linha rle ti_o no Gymnasio :.1ineiro ..•..••.••...•••.•.....••••....•••
Sobre a força publica para 1911••• , ..•............•.••.••....•.•.••..••
Sobre a aCQuisiçto d'1 novo couraçado .Riachuelo- ...• , ••...•••.....•. , ..•
Sobre concessllo de !icf'nças... .. •....................•.........
Sobre o auxilio tIe 15:000$000 ao maestro Joaquim 1\Ianoel de Macedo •....
Sobre creaçào de diversos municipios ....••.......... , ... . ...........•.
Sohre o premio de viagem a aluUlnos da Escola Agricola de Lavras .•.••••.
Sob re o ensino agricola no Estado ..•...•..................•..•..••..•..••
Sobre a divisão do Estado em quatro regiões escolares •.•.•.•••...•••••.•
:Sobre a denominaç!lo de Ccnceiçào da Pedra Branca .••••••••••••.•••••••••

N. 40, do 1908
N. 41. ~
N. 42. » ~
N. 43, " »

N. 14. » »
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N. 85. de 1910N. 86, » »
N. 87, cN, 88, » "N. 89. "N. 90; " »
N. 91, » "N. 92, » »
N. 93, " lO
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Projectos iniciados no Senado em legislaturas anteriores, que
tiveram andamento na Camara no correr da 5~'

Projectos iniciados no Senado e movimentados na Camara durante
a 5~ legislatura

Pareceres apresentados e movimentados na Camara
durante a 5." legislatura

N. 16), de 19)3
N 173,» ,.
N. 184,;> "
N. 185,. ;>

N. 154, de 1907
N. 155. "N. 156, ,. 1903
~. 157. " ;>~. 158, "N. 159, ,. 190~
N. 160, » "
~. 161, ;>

N. 162,,, »
N. 163, "
N. 164, "
N. 165, ,,1910
N. lô6, "
N. 167,." »
N. 168, " "
N. ]69, "

N. 170," "

N. li1, " "

N. 172, " »

N. 160, de 1909

N. 162, " »N. 163, ,. »
N. 164, » »

N. 1, de 1907
N. 2, )IJ

N. 3, » "
N. 4,» ~
N. 5,:» »
N. 6,,. "
N. 7, )li »
N. S, "
N. 9, J) »
N. 10, ,.
N. 11, » lO

N. 12. ,. "
N. 13. " "
N. 14; " "
N. 15, " "

VIII

Sobre imp:>sto de industrias e profissões •••.••••••••••••.••••••.•.•••••••.••
Sobre vencimentos de juizes municipaes •••••••.•••.•••••••.•.•.••••.••....•
Sob re o registro das minas....... .. •.....•.....•.••..••. . .•..•.•.••••••••
Sobre relevaç'lo do p~gamento das prestações devidas á Prefeitura pelo ci-
dadão Verissimo Antonio da Sil véira •••..•.•..•••..•••••.•••••••••••••.•

Sobre classificação dascollectorias do Estado ••••••.••.••.•••••••.••••••••••
Sobre licenças a praticos de pharmacia ..•.•••.•••••••..•••••.••••••.••••••
~obre restabelecimento das aposentadorias •••••••.••..•••••..•••••••.••••••
Sobre julgamento dos crimes da eompeteneia do Tribunal k;special. ••••••.
Sobre liceno;as .••••..•.•.••.•••.•.••••••••.•••••••••••...••••••••••.••••••
Sobre recurso das leis, actos e decisões das C.tmara., Municipaes •...•..••••

S03;~a~~~.o.~~~~~.?~..c.o.~:~~~~~.~~~~=..~~.~~~~i.t~... ~~~~.~~. ~~~~~~
Sobre creacão ,Ia Trlbun~1 ne Contas... •• •.• ; ..••••.•.•.•.•••••.••••
Sobre funda~ão de uma colonia correcciunal •.•••••.•.••••.••••••.•••••••••
Sobre creação de um Asylo de Mendigo. na Capital •••••.••••••••..•..•...
I'!obre restauração da Pasta da Agricultura ..............•.•...••..•..•.•.•
Sobre adiamento das eleiçõ~s municipaes ...•........•.••.•.•.......••••••••
Sobre substituição (tos membros do Tribunal de Cuntas .••.•.•••••••.•.•••
Sobre recursos de appellação e aggravo .••••••.•••••••••••.•••••••••••••••
Sobre contagem de tempo ao coronel João [gnacio da Costa Santos •..•...•
Sobre u privilegio para o transporte de passageiros e cargos no rio Aras-
suahy ...•.•••••.••••••••••••••••.•••••.•••••.••••••••••••••••• ' ••••••.••

Sobre innovação de contracto com o Banco de Credito Real de Minas
Geraes ••••••••••••••••.••••••• '. • •• •• • • ••. •• • . •• •• •. • • • •• . .. .•.. . .•.•..••

Sobre priVilegio ao <Ir. Lucas Magalhães !Jara construcção de estrada de
ferro.... . .........•••.....••..•••.....••.....••......................••...

Sobre peculio legal.............................. •. •••..••••.•..•...•••...•

Sobre innoyação de contracto com o Banco de Credito Real de Minas
Geraes. '.. .. . .• .• . . . . .. . .........•.•.•.•...••.•..• : .••.....•••..•...••..•.

Sobre fundação de uma colonia correccional.. . ....•.•.•....••........•..••
Sobre creação de um Asylo de Mendigos nas immediações da Capital. ..•.
Sobre restauração da pastada Agricultura ....•...•...•••.••........••..•••

Pareceres

Reconhece 03 deputados da 4." circumscripção ••........•....•.......•....•••
Reconhece os deputados ,ta 2." circum.cripção .........•.•..•..•.•.•.....•.•
Reconhece os deputados da 1.' circumscripçào •.•...... ' •..•.........•.••••.
Reconhece os deputados da 5.' cireutllscripçil.o .•.......••.•......•..••...•
Reconhece um deputado pela 4.' circumscri!Jçãu ••.•••••••...••.•.••••.••••
Reconhece deputados da 3 • circumscripção •••••••••••••••••••••••••••••••
Reconhece rleputados da 5." circumscripçil.o ••••.•••••.•.•••.••••••••••••••
Rfoconhece deputados da 3." circumscripçiio •.••••••••.•••.•••••••••.••••• :
Reconhece um deputado pela 2 • circumscri!'ção ••••.••••••••••••.••.••••••
~:;;~ni~~~~md:Põ~~a~~s~oe~:r~~' circumscri~çào ••••••••••••••••••••••••••.••

ç g •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••
Manda archivar lima representaçào de eleitores de Homt1m••.•••••••••••••
Manda archivar um efficio do jui? de direito de B;strella do ~uJ •••.•.•.••••
Ma?da archiyar lima repreSentação dos an,anuenses da Relação ••.•••.••••
Opina pela a!Jprovação da indicação n. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••.•••

IX

PAGlli'AS

1.~7 PAGINASN. 16, de 1907 Pede informoções aa goyerno •••••••••.••••.••••••••••.•••••••••••••••••••• 214197 N. 17, " ,. ?I~nda archivar uma representaçãO da C!lmara de Bom Successo ••..•.••••• 214198 N. 18, " ,. Manda. archivar um requerimento de Francisco Aristarcho Pires •••••••••• 2U
198 N. 19, » » Remette ao Secretario do Interior uma representação da camara de Bae-

pendy ••..••••..•••••••••••••.••• '" •.••••.•••••••.•••••••••••••••.•.•.•. 215N. 20, " " Manda archivar uma representação de Luiz Carlos Pereira .•••••.•••••••••• 215N. 21, lO " Pede esclarecimentos ao goyerno .•••..•••••••••••••.••.••.••••.•.••.••••.. 215N. 22, » " Manda archivar uma representação de varios cidadãos residentes no mu-
N.23, nicipio de Santa Quiteria .•.•••.••.•••••..•••.•.•.••.•••.•.••••••••••..• 2L5,. lO Manda archivar uma representação da camara de Sete Lagoas ••.•.•.••.••• 215.201 N.2-1, " lO Manda archiyar a indicação n. 3, de 18U9•.•.•.•.•.••.•••.•.•.•••.•••.•.•. 2[6

20L N.25, lO » Manda archivar um requerimento de Olympio Liberal .•••••.••••••••••...• 216201 N. 26, " » Manda archivar uma representação de Olympio Liberal •.•••.•.•.••.•.••.•. 216201 N.2., » lO Pede informações ao governo •...•.••..••••.••.•••••••..••••..•..•••••.••• 216201 N.28. " " Remett" ao governo diversos requerimentos de co!lectores e escrivães .•..• 213202 N. 29, " lO Requer seja ouvido o governo sobre um requerimento do capitão Affonso
N. 30, Re~~ti~s a~e~~~'e'r'i,o•~~~ .. ',!,~~~'Ú;çiiõ'do '~~iie'c'to'r' 'd~'Àgl;a~'\';;t~ó~~~:: 21i2')2 li " 217202 N. 31, li » Pede seja ouvido o g¥l iill obre um requerimento do inspector escolar de

202
N.32, Conceição do Rio.' Grande •••••••••••..•.•....•••.••••.••.•••••••.•....• 21i202 lO » Requer s(;'jam archivados varios requerimentos ...••.••.•..•••.•••••••..•.• 217202 N. 33, ,. » Requer seja archiYado um requerimento de professores primarios ••••••••• 217203 N. 34, " ,. Manda archivar uma representação da camara do Turvo •••••.••••••••.••... 218203 N.35, ,. » Requer seja indeferido um requerimento de João Francisco de Araujo ••••• 218203 N. 36, » " Manda á eommissão de Constituição um officio da camara de S. João d' El-Rev

203 N.37, ,. » Manda archivar uma representação do Directorio de Villa Platina ..••.... :. 218N.38, » " Manda archivar um requerimento de d. Anna Claudina Pereira •••..•••••.• 218203 N. 39, " » Requer que seja ouvido o governo sobre varias requerimentos .••••••.....• 2HJN.40, » ,. Manda annexar documentos ..•.••.•••. " •....••.•••.......•••....••••••••• 219203 N. -lI ,. » Requer seja ouvido o governo sobre um requerimento de' Luiz Balbino de

N. 42 Almeida •••••• -. •••.••••.•.•.•.•.•••••••••••••.•••••••.••••••••....••••••• 2192(14 lO » Opina pela approvação da indicaçãO n. 2•.•.••.•.•.••.•.•••.••.•.•.•.•.•. 219204 N. 43 » " Remette ao governo uma petição de L'rsulino Lima •••.••••••••..•••••.•• 219N. 44 lO " Manda arehivar uma representação da assembléa commereial de ltauna .• 220N. 45 ,. " Remette ao governo um requerimento de Miguel Muzzi de Abreu ••.•••.• 220N. 46 ,. " Manda archivar um requerimento de d. Antonia. Paula Vianna .•.•.••.••• 220N. 47 " » Pede informações ao governo ..••.•••..••......••...••...•••••.•.•.•..•••.. 221N. 48 " ,. Manda archivar petições de funccionarios publicos .•.....•..••••.•.....•.•• 221N. 49 » » Manda arch!var uma representação de Augusto Pantaleão •.•..•...••.•.•• 221N. 50 " lO Manda archlvar li[ a petição de d. Maria do Carmo Silveira Palluues .••• 221207 N. 51 ,. ,. Manda archivar um requerimento de Leoncio Fernande3 Lopes .•.•.•••.••• 221207 N. 52 " ,. Manda archivar um requerimento do bacharel Rodolpho M. Chassim Dru-207 mond •••••.....•.•....•...•..•.....•...•.•.•.••..•.•.••.•....•.•......••..• 222207 N. 53 » " Manda archivar U111requerimento de Antonio Caetano da Silva ...•...•.... 222N. 54 " " Manda annexar documentos ...•.....•...•••••••••..••.•...•••.••.•..•...••.• :122N. 55 » » Manda archivar um requerimento de João Pedro Queiroga... • ..•..•.••• 222N. 56 " » Manda archivar uma representação da Camara de S. João d'EI-Rey ••..••• 222N. 57 lO " Manda archivar uma petição de FlaYio Rodrigues Lopes Cançado .......•. 223N. 58 » " !\Ianda ao governo um requerimento de Jose' Antonio Ferreira dos Santos
N. 59 " " Remette ao governo divereas petições .•.••..•....••.• , ..•...•..•.••••.•.••• 223N. tiO " lO Remette ao governo varias petições ••..•.•..•..••.•.•••.•..•...•.•••..•..• 224N. 61 " » Manda á eommissão de petições um requerimento de Jose' Nicodemos da

N. 62
Sil va. . • • • . •. ... •• . . •• ... •• . . . . •• .. •• . . • •. .• . . . ..•• • •..•.•• ; •••..•.•.••..•• 224

" » Opina pela approvação da indicação n. 3 ..•.••...•......•..•.•..••..•..••• 224N. 63 » " Manda archivar U111requerimento de Carlos Rodrigues Trant ..•..•..•.•.•• 225N. 64 lO » Remette ao governo um requerimento de João Nepomuceno Ribeiro Ursini
211 N. 65 ,. " Manda ao governo diversos requerimentos ..•..•.•.•.••.••...•....••••••••• 225
211 N. 66 » » Manda archivar um r~querimento de Alfonso de S. Ramos Cesar ...•••..•• 225
211 N. 67 » » Manda ao ~oyerno uma petição de Galdino Augusto da Luz .•.•.•...••.•.• 225
212 N. 68 lO " Manda are ivar um offieio do jui? de direito de Diamantina •.••...•..••• 226
212 N. 69 » " Pede informações ao governo........................................ . •••• 226
212 N. 70 » " Requer audiencia da commissão de legislação sobre varios documentos ••• 226
212 N. 71 lO " Manda ao governo uma petição de Cassemiro Jorge •••••••••••••••••••••• 226
212 N. 72 ,. " Manda archivar um requerimento de Adriano Gismondi ••• ; •••••••••••••.• 227
:!13 N. 73 ,. » Requer seja ouvida a commissão de orçamento sobre uma petição do
213 monsenhor João Evangelista Pinheiro •••••••••••••.•.•••••••...•••••••••• 227
213 N. 74 » ,. Manda archivar UUla petição de Francisco Cherubino Vargas •••• ' •.••••••• 227
213 N. 75 » ,. Manda archivar uma petiçãO da camara do Pomba ••.•••••••••••.••••••••• 227
213 N. 76 » lO Manda arehivar o requerimento do cidadão Luiz Balbino de Noronha ..•... 228
214 N. 77 » " Requer que seja ouvido o governo sobre diversos requerimentos .....•.•. 228
214 N. 78 ,. " Manda iI. commissão de orçamento a r~presentação da mesa administrativa

da irmandade de N. S. do Rosario, de Sabará •...•.•.•••••..••..•••••.•• 228
1.- 2
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N. 80 » ,.
N. S~ ,. »

l~t e2 :o "
N 83 » »

N 8.0&" "!'i. 8> :o "
N. 86 » "
N. R, »
N. R::\ " ,.
N. 89 » »

N. !lO » »
N. VI »
1'\. 92 » »N. 93, »

N. V4. " "N. 95; " ,.
N. 96, lO ,.
N. 97, » "N. 98, lO »
N. Çl9, » »
N. lüO,
N. 101, » »
!\. lU2, » :o
N, 10~, lO »N. 104, " »

N. 105, " »N 106. » lO..
N. 107. lO lO

N. 108, lO "
N. 109, lO »
N. 110, lO lO

N. 111, lO »

N. 112.» "N. 113, lO »

J.'. 114, » »

N. 115, lO »
N. 116, » lO

N. 117, " :o
N. 118, lO »N. 119, » »
N. 120, lO lO

N. 121, lO »

N. In, " »

N. 1'?3, » »

N. IN, » lO

N. 125, " lO

N. 126. " lO

N. ]27, " »
N. 128, » lO

N. 129, » lO

x

Manda á commissão de orçament'l um requerimento de inspeetores de
alumnos do Internato do Gymnasio Mineiro ....•.•...•.•...•....•.•..•..

Manda uo governo um requerimento dto diversos collectores .•••.••.••••.•
Manda archivar uma rcpresentaçllo da irma:Jdade de Nossa Senhol a ao

Rosario. do Sabal á. •.•.••.....••..•••. . ...•..........................•
Mand", archivar um requerimento dc dIversos contribuintes mUilIcipacs de

Cabo Verd0 .••.•..•••....••...••.....••...•..•....•..•...•.•••.....••...
!lbnda ao governo um requerimento do~ engenheiros Carlos ltunes e E~.

dras Seixa~ •.•••.•••.••.....•.•...•..••....••.••.....••.•..•...•..•.•.•
Manda archivar um reljl1enmento 110 prufcs50r Francisco Rou,aoo ....•••
Requcr do govl'rno informaçõe~ sobre um requerimento de d. Francisc,\

Justina de Olheira ........•................•.•..•.....•..••.•..•...•
Indeferil um reqnerimento de Ado1pho Jose' Passos, ex.serveute da Es-

cola elc Pharlllacia ....•••.•................. ' .•.............•..•.......
Manrta archivar um requerimcnto clt! Euzebio Dias Fcrrei. do •••••••••••••••
Manda archivar um reql1eriment. ,lo cid~,I;1o Custodio Dias ...•.......• "
Manrta arcbiv~r uma re!,resent~ç~o dos ammucnse.i das secretarias das

Finanças c do Interior .
J\lanria ao govcrno uma pl'tição 111' • o da Costa ~Iaccdo .
Man(h archiv~r uma rI'IJre~"lItaçr.o de João Gualberf.O da Slh'a .
Requcr o arrhlvarncnto ,lO uma J cpr,'s"'ltaçilo de fllnccionari09 publicos .
Rcqucr o arctnvamento de um reqllerilll(:nto de 8eb"btião Perpetuo dos

Santos ••..........•.•......••.. ' .....•..•.............•.......•......••.
Opina 1'01" al'provação da indlcaçilO 11 •• 1......................... . •..•.••.
Pedo inforlr.ações ao governo subre um requcrimento de Marciano dd

l\Ioura .................•.............•.........••....•.••...•.......•..
Malllla annexar dOcutlJcntos ....................•..................••..•
?lauda archi\'ar um r"quo:'imcnto rio bacharcl Agos1inl,o Penido ......•..•..
!\lallda archivar um reql1erin,cnto do e1. Julia Yil'ira Ilrant. ..........••••.
~landa ao governo Ulll reljller'ill1{\nt'l de AlItollio V. Ferreira daSilva ...•.•
Intlclcre pClições d~ diversus C:<jI<)1 os ............................•..........
ManlIa á cOUlluissão Mixb o !,,'ojeclO n. 15Z •..••••.••...•.•.•....•.•.•.•.•.
Pede in formações ao governo..... .. . .. .•........•....
Opina pela concessllo rtc 11111 m,"/. d liccnça ao de!,utaco Miranda JunIor ...
Reque- o archivam<3nto ,Ie um um io e documentus do vl'rcador do districto

de Joanesia ...................................•........................••
Requcr o al'chh'amento das p 'cas orotocolladas sob ns. 182 a 721. .•...•..
Reconhece deputado o sr. Haul do Faria ..•...•.•.• " ...•.•..•.•....•..•.•
Pede informaçi'les no govprno •..•....•.•.•..•.•.•...••..........•.•.•.•.•
Requcr o archivamento dc uma reprcseutaçàr do prcsidente da Camara

lIe S. Manoel .•.•.•.•...•...•............••..•......•.........•....•...
Requer o archiv,J,mento dc um rcqucriment l de d. Maria Jose' do Amaral.
Indefero um requcrimento do professo I' Joilo Perpl'tuo Soares (lo Senna ...
ltequer seja archivado u~ requl'rimento do sr. Francisco Fernandes Ra.

btJIlo. .. . . .. .. ....•.......•...•.•...•.•.. ...••.••.........•.... • ....••••.
Manda aonexar documentos •..•.•....•.•.•.....••........................•
Pede intbrmações ~o governo sobre um requcrimcuto de Galdino Augusto da

L,IZ .....•..••.•....••..•.......•..•.......•..••..•••.•••.•.•....••.••..•
Mnnda ao governo um requerimento dc Lamurtine Moreira, collecto!' de

Uberabinha .....••...•..•..•.•....•.•..•.•.......•..••...•........•.•.•
Manda archiv Ir uma representaç!lo de .José Flavio dc Lima .•....•...........
Rcquer o archivamcnto de uma representação dos escrivães do judicial e

notas do termo de Bom Successo .•...•......•...•..•......•..•..•.•..•.
Requer o archivamento de peças protocolladas sob diversos numeros ••.•. ,.
Requa o arcbivamcnto das peç~s prolocolladas sob os. 253 e annexos •..•••
ltequeroarcllivamento do parecer !lo i9...........................•....•.
Requer feja archivada uma reprcsentação de babitantes do districto de S.

Antonio do Riacho dos ~lachados ...•.......••.•.•........•.••.•........•
Manda archivar um requerimento do escrivão da collectoria de Muzam-

binho .•..•••...•.•.•...•....... ' ..•.....•.•......•..•...•..•......•
Rcmctte ao governo um rcq uerimenlü de d. H.usa eandida Uelftm Vcr.

neck. .• . •.. ....•..•..•.••••.•.. .. .....•. • •.•..••. •. ••.••••.••••.••••
Manrta archivar um requerimento do e.crivllo de orpu:l.OIl de ,\lontes

Claros .••••••.•.•••.••.•..••.. " •.•.••••.••••••.••••••••.•.•.•••.•.• ' ••.•••
Pede inforruaçOes au guv"rno .•••.•••.•••.•••.•••.•••.••••.••.•.••.•••••.•••
Manda archivar uma representaçAo L1e varh.S negodautes e !'roprlClarioB

em Al'enas •.••••••••••.••.•.•.•.•..........•..•......•..•....•.....•••
Pede informações ao goveruo ...••..•...••••.•..•...•.•..•..•.••.•..•.
Indefere U1l;a reclamação do dr. João \"Icira (la Cunha .•••••....•....•••..•

Rea~erc~m:::~Ii.~~~~~~~. ~~ ~.~1. :.r.o.t.e.~t.~.d.~ .d.i.~~~~~~.~o. ~:.r~.i.~~ .• ~~~. ~~~~~~~
Pede inlorrna<;ões ao govern.o ...••.•.•....•.....••.•..•.............•...•••..
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Manda nrchivar um requerimen10 de Carlos Rodrigues Trllnt ..•....•..•..
Pede informações ao governo ...........•...................•........•....
Hemette ao governo vsrios requerimentos de professores primarios .
Mandn ao governo um requerllllellto do sargeuto Americo de Maccdo \".

da Fonseca ........................•......•...............•..•...........•
l\landa archivar um re'llle-imento de Adriana Gismoudi. ..••.•............
Manda a cJmrnissào de Jegi~laçào um requcrimeuto do cnpitão \'illas

130~s .....•.....•....•......•....•..•..•.....••.....••....••........ •... ..
Pedo informaçõ.-s ao g'overno ••.•...........•.•...•........•.••.•.....•
Manda á COllllllis.ão ti" Orçdlllonto uma representação do dr. Carlos 11.

ileneriictoúttoni •....•.......•.........•....•....•.•......•.......
Pede i~lOrmaçõesao go\.erl1o ..........................•......•.•.•...
M~II'J;l archivar diver,o,; requerimentos de euopn'g.,J,dos da lmpreos.

Uftlcial ....•........... ....•............................... . ...........•
Mand" .•rchivar reqnerimolltos de fnnccion"rios do t'ôro tle 130cayuva .
!lhnda. aO g'overno doi" r •.q neriUllllltos sohre concl'ssão de licl'uças .
Mallda archi\'ar 11m requerllllenIo ,Ie A Ug.lstO d,' SOllza Paraiso .
Manda ao g"verno 1I!lI r"q"llrilllonto do parire Vicen'e da Cunha Pinto ..•
Reconhc.'e deputot.lt) o sr. ~lontelru I!C ~loura .. •.............
!\landa arelu"ar um reqllenluelllo de d. Antonia IJenrlques l!.iras .
]llan.l:1. ali I!0\"erno um reqllerllnpn1.o do colIpctor de Lavras .
l\Ianfla arllloivnr raquerilTlento, sohre rpl •.vaç~o do multas .......•.........
M.llltlanrchivar IllIla re\.lreselll.açflO cle AnarlllOO de Paul.. e outros •........
I\lan,la archivar ulna repr,-sclltllçflo da G"mar:.l ,le Tiradentes .
Heme1te á cOlurnl,são de legislllçilO diversos requerimentos sobrc jJllgawell-

to Ile v •.nCll1lenll's .
Manda arcllivar IIU'" peli~,ào du capil.Ao Vil las Boas ............•..........
H.~mr1te ao go\'crllo UI" reqllerirul'nto de d. l\Jaria da COllceiçllo e Slha

V ~ 119 .•.••..•...•.••••.•••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
l\Iallda archiva_ UIII reqlleriwenIo ti" l'e,lro Falcl Junior ••.•.•••••..•.•..••
Pede in.orJua~.õf's ao go'eroo .••••••..................•.......•............
O !,ina p~la ~P\.lru Vilçào (la indica çau 11. 5 ..•.•...••....••..••••.••••••.•••••••
l\landa archilar 11111 rf'll ••••rill' ••IlIO de Galdillo AlIglI.tro ,la LU7 •.•.......
Mauda:i COlIlll,i,,<ilo rit' l'elic;õc.l os requerin,enlOb tle Luiz G. H.o ,ri 'uestl

NicoL,1I.Jf'séFerreira ....•......•................•...........•. ~ .. '.
Manda archivar uma rcpresl'ntação 11'1 Camara da ChristiIH ...•..........
l\1anrta á COUllnlssào d0 O ... ament..l reljueriwentos de continhos e ,el'-

ventes ...••.•.........•••................•..•....•..•......•.........
Manda archivar a petição do collector de Caxnmbu', sohre im!'lsiçào d-l

lI1ullaS ...•..... C' •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mand>l remetter ao l!"Verno o rcquerimento do reitor do Gymnasio Mineiro,

sobre Ílll'ncilo de iJllposto~ ........................•......•........
I\Ltnda ao gtlVflrnO, para illf1r:nar, u r<'querilm'nto de d. El,za Paes de \"i-

lllen~, pedinno relIllllleraç.l.' ...................•........•. " ••.....
Maneia archivar o r"lju~dlllentJ dll H ISUIO M~lId~s Leal, perlindo para flln-

dar nesta Capital lima f"ira denonllnada: .Febtival Feira de Bello llo-
rizonte» •... " ..•.•..............•...••...•..•.....•.•••.•.•...•.......•.

Approva a in.licaçào n 8 .......•.............•.........•.......••....
Manda archivar a petiç\o 010 dr. Archallj.> Guimarães, pedIndo augmellto

devenclIuentus .•...........•..•••.....•.•.....•.....................
Manda ao governo, !,ara inform~r o rcquerimento de Muyses de Andradl'

pe,1iodo perc"pl;ilo ele lllctat.lc de \'encilllentos.............. •. .•.•.... ~
Manda ao governo o requerimento de d. FranciSCa Amelia de C~stro l\'c-

Vl'~, sobra pcclic!o de liconç \ ......•...•.....•.......•....•....•........
Manda rellletter ao aoverno 11 r'cprc9t:otaçolo da Camnra MUDlcipal de ~la-

nhuassu', >obre qucstão de !Imites com o E~tado do J!:. Santo .
Apprllva a indicac;ào n. G................•.............•........•......
I\janda archivar li 1IIl'ns~gcm pr010collada sob n. U~l o mais pcti~'ãO e pro-
. )ectos ~nnexos. soh ns. 1.018 e 143 .•...•..•......••..•.....•.......

Appro\'a 11 iudica.;no n. V •.••.••••.•••.•.•••.••.••••.•••••.••••••••••...•
Mallda rfHnelt"r ao ~ecretorit) do Fillano;as O requerimento do collt-clor ,i"~

Marianna, Ar:stides dA ul-veira Cam!'os ...•...•.•.•.•..•...•......•...
Pede illfurlllações ao governo, sobro o requerimento de d. Mathil,le Cur-

melita de Alencar ......•........•..•..•.•...•..•.•••••..•.....••.........
Approva a in,l!caç.lo u. 10.....•..••...•..•...••.•.•••..•••••••.••..•..•.•...
Manda archivar a reprcsentaçlo do Conselho Dcliberativo de B. Hori-

zonte ..•...•.•..•••.•.........••....•....•.••...•..•.•.•.•......•........
Manda rCll1('ltter ao govorno pHá ioformar. o requerimento de 13. /\apl)'e,o

Abreu, sobre pedIdo de eslrada de lerro .....••.•..••...•••.•............
[o I•• ao l1overno inrormuções sobre o pedido de Ernesto )forcira, relati.

vas ao pagalLonto de cublas.... .• •••..•...••.•.•••.•••.•••.
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Requerimentos apresentados na Camara
legislatura

Sobre nomeação de uma commissão mixta para organizar o projecto de re-
N. 1, de )901 forma da divisão administrativa do Estado .•.••..••..•.••.••.•.•••....••
N. 2, " " Sobre informaçõles do gove~noL~~p' ';itii~à' i~~ú~{'~;;'é~~p~'n'J:;' 'p~l~ 'i;;~~g~l:
N. 3, de 1908 Sobre congratuações com ", ..•.••••.••.••.•••.•ração do Lyceu de Porto Novo ..•..••.•.•••..•...••.

d . entadas na Camara durante a 5~Indicações apresenta as e monm
legislatura

. d ta e ao Cono-re'so Nacional qnanto á
N. 1 de 1907 Sobr:r:e~~~:ed~e~~ldida~ r:fe~~~t~~ t~rganisaçãtf d~ ~rei~i~~lAg~;~~~. i'~I~:
N.2 » Sobre"a necessidade de representar-se/olCongrestS~p~~~s de ~ropriedades

gencia de medidas referentes a ec lOS e •••• " ...•.....••
rtll'aes •.•.•.•.....•..•.••.......•..••••...•••.•••.•.••.•••

N. 252, "

N. 251, »

N. 250, lO

N. 238, »

N. 2t7,"

N. 235, •

N. 236, "

N. 231, »

N. 229, "

N. 228. »

N. 223, »

N. 225, »

N. 224, »

N. 226, •
N. 22/, »

X. 221, »

N. 222, »

N. 218, •

N. 219, »
N. 220••

IIAGIK.\S

XIII

N. 217, »

d I . a representação de hahitantes dn Yilla Nova de Re.N. 216, de 1910 Man a arc llvar um .
zende •.. ,' ,' 'd" .A" J' ~~;.d~' Ai~i~" p~'di'u'dõ'p~~dão' 'd'~Manda archlvar a peüção e menco o ,

a~~~a;~~h'i'\:~~' ;Ú~~'r's(;s'petiido~ d~" f~~~~i~~~~iõ~' dó" E~iado" ';~b;~''à~:
M gmento de vencimentos ...•.•..•.. : ...•........ i"\'2'8" i:iii.~.i:i5iJ:: : : : :
Manda arch~l'ar as pet

ç1ãsprdotoFcrOal~~~:~os~~~~a~~es.de' Oliveira l'enna, so-Manda arclnvar a pc lÇ o e
lIre conta"'em de tem po ....•.•.......•........... ,' •.•. ti .• As~'i;' d~' Fo~~~~'~

Manda archihr o requerim~nt~ d~i~~~~~~~ Fd~nc~.~~°cir:entos, sobre 'Sll~
Yianna, pedl.ndo pagamen o e < •••••••••••••••••••••

aposentadoria ..••.••...• : .. '~i~'d~' ~~:c~ii~~t~; J'~s~'. Joaquim da Fome-
Manda ao governo o requerIme. • ..........•...•....
Mu~d'as~~:o~~I;;~ç:Or~~u:;f~~~to. 'd'e 'joa;il;i'~' 'lidef~~~o Pinto Coelho, pe-

Ma~t~~oco"'not:g:n~ ~er~~~fr~~~~ió' do'~~:~~ii~~t~;'~i~'s~;;õ; 'p~di~dô" ~e'l~:
1 t::) 1 .' •••.•••••••••••.••••

l\fa~d~ã~lI~~xa~~~~c~.r~.je~tó.iti.'dó' S'e~~dó:' ~.. ;~q;l~riinento de José' Nico.
d da Silva pedindo contaO'em de tempo .•....................•.....•~~~3r~~~~1~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~s eQ~~~~~I~~~~odg~~fe~oag~á~a~~~ci~

Ma~~aSà/~~~~~I~õ' õ' ;~q~;e~i~e~i~' 'de 'jõliõ' G~~ç~i~,~;'Rios, 'pcdi~;lo' '~e'lc:

Ma~d~ã~r~~i~~l;a~.etiçã~. de' ~~;q~i~' 'ios'e,' P~d~ó' i,e~;~; 'pedi~dó' ~e~i\l~çã~
de tempo para apasentadona ••••••.•••..•. : .• C.... ,' ..... C: ;i;'" 'p~d;l;d~

X 23~ » !\landa ao "'overno o requerimento de A~toma orrea e a o,
J.. ,» • equiparação de vencimentos ....•..••..•.•••.••.........•.•.•.•••..•.......

'Pareceres apresentados na Camara, na legislatu~a 'lU teria!', que
tiveram andamento no correr da 5.

Sobre archl'vamento do pedido de privilegio feito pelo engenheiro Adol-N. 208, de 1906
SoC~eoi~l;ra~~~~e~ ~~\~~l~~~'ft' ~eci~~~ç1ià' d'e 'h~b;i~~'te~" d~' '~oio~i~' de' S:
SO~~:OOd;:~~~~l~~~t~' d~''T~úiã'F~~'de~i~~'Ü~~~r:' ~~êe~~~i~'.â' f~~'d;ç~~' d~
So~r~~~g~~~~::n:~gc:aa r~'p~~;e~i;çã~' (i~'h~'bÚ~"u't~~'ci~'~~i~çâo"'de' 'p~d~à
Leo oldo relativa á installação do dlstncto alh cleado •.•..•..•.••. "'1"

Sobre ~rchi~amento da reclamação d.e fazendeiros do ~U~IC\~I~m~~st~ 10
Rio Doce, contra actos da respectIva Camara em ma erla ( s h'a'

Sobre archivamento da representaçàt? odade?ti~:d~ ad~m~arli~ha ~: h~~de;referente a abono para o empres llU
para S. Pedro do pequery •••••••••••••..•••.••• ;f •••.••.•• rde ..s~~.ta.Q~j.

Sobre archivamento da representação da Camara "UlllClpa •
teria •.••.•••.••.• "d' •••••••• f.fi••.•• 'd'o''P;e~ide.~ie '<Í:i "'6à~à~à' hi~~'i~ipài 'd~Sobre archIvamento e um o CIO
Mariann~ •••••.••••••••.•••.••••••• i" iI" de 'l;àblià~t~;' ~i~'fi:' j~sé" dó~

Sobre archlVamento de uma represen aç o . . ...••... " ...
Bote1hos •.••••••• ' ., .•• " •. , .•.•••...••••••••.••••.• , • •• •.
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Manda archivar o requerimento de Quirino da Silva Braga, pedindo revo-
gaçlo de diversos artigos de lei. ....••..•....•..••.••.••.••......... : •..•

Pede ao governo informações sobre o requerimento de d. Ambrosina :.fen-
des de Souza........ ..•..••.••....•......•.••...•..•..•.• •. •.....•. :.:.

Mauda [Jcdir informações ao governo sobre o pedido da Camara Municipal
de ~ilvcslre Ferraz, sobre questl10 de limites com Christiua .••.•.•••••

~bnda ao governo para iuformar o pedido de João Gualberto da Fonseca e
d. Maria Joaquina da Silva. pedindo restitui~ào de impostos .••.•.••.••

31anda ao governo. os papeis protoco1Jados sob n. 1.098 ..••.•. ; •.•..•...••.
I{cconhecc deputado pela 3•• circumscripçào o sr. dI'. Alfredo Martins de
Lima CasteUo Branco ....•.•....•..•.....••....•...••..•...•..•.....•.•.

Concede licença ao sr. deputado dI'. Francisco Ribriro de Campos Yalla-
da res ..••...•.. '. .. • ...•.•..•.• ;... .....•... . .•....•..•..•......•...••.

Manda archÍ\"ar a representação de diversos funccionarios do fôro da co-
marca de Ferros a Bocayuva ........•..•••.•..........•........•.....

Man la archivar o requerimento do eollector do Piranga, pedindo restitui-
çil.o de aposentadoria., .........•.......................................

Envia á commissão de Representações o reqnerimento de d. Maria Genuina
da Costa Barbosa, pedindo l\ugmento de gratificação •.....•...•......••.

Manda archiyar a representação do escrivão de paz do Divino, pedindo
rel'ogação de diversos artigos de lei. ...•................••..........••.

Manda archivar o requerimento do professor Joaquim Urias Pinto, pedin.
do contagem de tempo .•....•..........................................•

Manda ao governo, para informar, a representação dos funccionarios da co-
marCa de Lavras, pedindo a creação do logar de porteiro dos auditorios
óaquella c{)marca .......•... "...........•. "•..•.................•••......

Envia ao gowrno o requerimento do professor Ernesto de Andrade Braga,
pedindo equi paração de vencilllentos .........•......•.•.........••......•

Mnnda ao governo a petição de Perminio Candido dos Santos e outro~, pe.
dindo augmento de '"encimentos .........•....•......•...................

Envia ao governo o requerimento do amanuense Mariano Costa, pedindo
augmento de vencimentos ..................•..................•...•.......

Envia ao governo o requerimento do ex-professor José Olympio de Olivei-
vei ra, sobre disponibilidade .....•.•....• ".........••..•.....•...•••••...

Remetia ao governo o pedido de diversos empregados da Imprensa, sobre
augmento de veneimentos.......... .•...•...... .• .•..•....•.••

Envia a cOlllmissão de Orçamento a petição do col!eetor e escrivão .da col.
lectoria du S. Jo:Io d'EI-Rei, pedindo augmento de vencimentos .•.•...••

Manda a archil'ar a petição do promotor de Moqte Santo, dI'. Alfredo Pi-
menta de Paiva ............•.•......••......•..........•....•......•.....

Manda ao governo a petição de IIdefonso Jose l'eixeira, pedindo seja levado
a seu credito a quantia de 1l:390S843 •...•••••.•.•••.•...•.•••.•••••..•...

Eavia ao gOI'e. no a IJetição de Hortencio Pericles Pereira, pedindo conta-
gem de tempo .....••.........•.........•..•..................•..........•

Manda que seja appenõo ao proj~to n. 10/, o requerimento do collector de
S. JGão (I'EI-Rci. .............••••..•......•••••.•......•..••.••.•..•....••

Manda ao goveruo o requerimento de Arthur Longobardo de Salles, pedin-
(lo con tagelll de tem po ...•••••......••••..••...... ',' ...................•.

Manda á commissào de orçamento, a petição de Carlos Nogueira Salles ...
Mandel archi vaI' o requerimento doa carcereiros das cadeias de Barbacena
e Pouso Alegre .....•.•.••.•...........••........•.............•••••.•..•.

M, nda ao governo a petição de Joil.o Antonio de Amorim, pedindo indem-
nização .•............... " .......•..•......... , .... "... ' ....•.•..••....•..

~land'l que seja appenso ao pro/ecto 11. 107, a petiçlo do collector e escri-
vão do Rio Preto .....•...•....•...•••...•.•.....••.•.......•......•....

Envia á commisS11o de legislação, a petição do contador e distribuidor de
S. João Nepollluceno ...•........•.....••.....•......•..•..•.•...........

Envia tI cOlllmissão de legislação, <t petição de Francisco Augusto Fel'-
nand('s ........................••..••.•..•........................•..••...

Zllanda ao governo, o reqnerimento de Jose' Francisco Chaves, pedindo
para cultivar em uma ilha no Rio S. Francisco .................•...•.

Manda ao governo o requerimento do sr. Carlos PC'reira de Sá Fortes ••.•
Manda ao governo o requerimento do dr. Fral.;ci~eo de Salles Marques e
outro .........................•..............••.............•.•..........•..

Manda annexar a um projecto que transita na Camara o requerimento da
Santa Casa de S. João d'EI-Rey •.....••....•...........•......•.......•.

Manda annexar ao projecto n. !l'!) o requerimento da Santa Casa da Cam-
panha ............•............•.....•...........•.........••.•.•.•....•.•

Manda ao governo o requerimento de Francisco Augusto Fernandes ..•.•.
Solicita do governo uma relação dos lentes a que se refere a proposição
13.j, do Senado ..........•.....•....•••...........••.........••....•.••...•

R~quer informaçOes sobre um requerimento de Paulo Pinheiro da Silva
e ou tro ••••.••.•..•..•.•..•.•.•.....•• '" .•..•..••.... .••..••.•. . •.•••.
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Sobre a convenienci'-I. dI' representar-se ao ,Congresso NaCional quanto á ne-

cessidade de verba. para a construcção do ramal de \]urralinho a Dia-
mantina.... •••••••••••••.•••••••••••• •.••••••• •••••••••••.•. •.••••••• •••• 2n

Sobre a convtlnitlncla de rtlprestlntar-se /lO \]oflgresso .Naciunal quanto a.
necessillade do prolongamento da E. F. de Go,}'az até Villa platina...... 213

Sobre a necessidadtl de rtlpresentar-<e aos governos do l<~"tat1o e da Umll.o
4U!lOlO á conveniencia de uu! «Posto Zootechnico Fede/'al" no valle mi-
ntliro doItio S. Francisco................................................ 214-

Sobre aconveniencia de represclltar.,e ao COflgrrsso N"cllIual 4uaulU a diS-
pensa do pagamento da verba deHinaua á J1scaliw','ao ,to lJ:xternato do
G'ywnaslO MI:J.eiro.. •..•••.•. •.••...•••••••.••••••••• ••••••••••....•.....•• 274.

Sobre a c()nveniencia de repteselltar-~e a" COllgresso l'laclOnal quanto á
neces>idade du prolongamento das Unhas telegraphicas a varios munici-
pios du E,tado ..•.....•..............••••••••.•••..••••• ",........ •.••••.•• 214-

Sobre a conveniencia de representa'-se ao Cuugresso N:IClUUal4u"lIto a ne-
cessidade de Stlr modific •.•do o regu!l.Lm"nto do imposto de cUllsumo.. •••• 27-i,

Sobre a convellien~ia d", refjresentar-se ao governo qu.nto a urgente nece,,-
sidade d" p~ulongat'.se a liuha tronco da rede tini-Mineira................ 27-t

Sobre prolal'gamenlo da linha telf'graphica da hstrelJa do Sul até Pa-
racatn' .• ' •....•.••.•.•••.•.• '" •..• " •. '" •.•..•...•..••.•..••..• '" .••••• '" 27ã.

Indicação apresentada em legislatura anterior, que teve andamenta
no correr da 57

N. 3, de 18)9 Sobre a ennveniencia de ser ouvi;la a commissão d~ Constituição quanto á.
constitucionalidat1e do art. 2.0 da rf'soluçllO u. 3, que alterava o regi-
mento da Camara .••....•.•....••••••..•.••••••....••••.•.••.•••.•••••••

Trabalhos do Congresso Mineiro realisldos durante a
5: lcgi:-latura

Pareceres

N.l,

N.2,

<1e 1(0)

,. 1910

Sobre reconhecimento do dr. \Venceslau flra'. Pereira Gomes, eleito para.
complt'taro periodo presidencial a findar em 1910.••.•..••.......•...••••

Sobre reconh"cimento d') coronel Julio Bueno Brandão e do commendador-
Antonio lI1d.rtins Ferreira da !'il va para presidente e vice. presidente do
E~tado no exercicio de 19:0 a 1914••.•..•..••••••••••.••.••.•.•.••.••••••

.,,-.-._---------------------....:;;,



111111111111111111
217 . N"l'at.:2J7


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183

