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	Minaz-

DA PROVINCIA DE MINAS GER,ÂES.

1	Apreciando , como devo a honra de assistir na qualiclads
da Presidente desta Provincia instalação da sua primeira Assem-

•Flêa LeiIaiiva , eu tenho mais um motivo para tomar parte cora
iodos os Mineiros nos sentimentos de jubilo nas demonstrações de

• publico enthusiasmo , que tem Frècedido a este Acto magestoso
na bem findada esperanca deque as medidas , que justamente

- aguardo de vossa sabedoria , iro aLrir urra nova epocha na His-
toria da Provincia , levando a protecçao ás Artes , e ássciencias
a vida ao commercio, e a industria , a prosperidade a todas
fontes de riqueza publica. A Lei Constitutiva de 12 de Agosto
de 1834.', reclamada pelas necessidades publicas , e pelos 	do

- Brasileiros livres , e sensatos , tem sido geralmente apçtauida
IL'esta Provincia, que reconhece -n'este Actõ- Legislativo , n pnr

um importante aperfeiçoamento de nossas Iutituies Politicas,
1 -uni instrumento poderozo de civilisço , que não pode diar.. d

er fecundo de berefleios , começando as Provincias a exercer a
inclispensavel auribuiçto de proverem aos seus particuares interesses
por meio de Leis justas , e appropriadas , quo não terão mais da
Ir mendigar uma approvaço tardia. E' em virtude 'est 
vos achaes fe!izmone reuuidos neste Recinto , e que me- cabe

-também o grato dever de instruirros do estado dos negecios piibhcos,
.6 das providencias , que a Proyincia mais precisa para o seu
melhoramento.	Certos , como deveis estar, do vivo interesse
que devo tomar pelo bem estar da Provincia, eu venho cheio d6
coníança ministrar-vos todas as informações, que tenho podido -ad.-
quirir DO Curto espaço de minh interrompida Administraço, espe.- -

&ando pie:as inexactidies , efaltas, que por este motivo eu 'p'ossa
.L t ra..a1ems de :t das bengnarnente , serão siippridas pelo qi#

vts  sobeji, de luzes , e onbecinento . da -Prpvineia.'	-
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Ser-vos-ha 5em duvida muito I jkongeirã a C0mm1IniCaeTo , qti&
tenho a honra de fa;er-vos , de que ides começar no seio da paz
OS VOSSoS Iniportantes trabalhos. Depois dacalainitosa sedição de
de Março de 1833 , -cujos effeítas deplora'.eis só ao tempo é dada
extinguir, alguns dos bus in'oiidos n'aquefle delicio que nenhum
moo eu Leni podido justificar , qusero ainda em Março, e em di-
as de NoveinLro do urino proxino passado , facr uma tentativa
para se evadirem da Cadéa d'esta L, pii91 ,aonde se acho prezos,
e para pertuibareni a tranqunidade publica , reproduzindo noras
scenas de horror mas o G vrno , a quem foi revelado una tal
designio , pôde á tempo preveni-lo , desviando assim os seus ou-
thores do novo precipicio , que ravevto sob seus pés. E' uma triste
verdade, Seniores , que aquefla Sedição abalou profundamente to-
da a Provincia , mas coin unis coe! . saçoo de máles dIa pro-
duzio o beneficio do revelar 0JVSLO pidilo , que existia concriado
pua entregar-se a C»nsttuio , o J'liiono co Serilor Loi Pedro

egunclo, e a liberdade, e a honra Nacional i rxaercP do Priacipo
• estrangeiro , que aLdcóra no dia 7 d . ALrd ,	d frzer com que

todos os patriotas redrorssem à sua v-i o	esforços para evi-
- tareaa a ignominia , o aviltamento do seu piz. A . Provincia le-

Valitou- ae em massa , e os aw,hores da sedie: o , que dcsccnheeendo
o ca,	 Capita or do seus naturies, atrevero-se a soltar nesta	l • g o, :a	olhou , suecu L oe logo depois de e megados pela for-
ça	.rr ivut , rola	iniao quasi uuaniinc d0 mesma Provinciaa qual	Io se proclamou defensora dos principos de Legalida
de , e oiteve o triumpho d'estes principios á custa du sacrifcit,s iria-
is extraordtnaritjs , coherente é hoje sem duv i da em mnaiiik'sïar 41um iniet esse ;o decidido, e bem pronunciado pela punição dos cri-
minosos. Estes sentimentos, que alguns espiritos prevenidos , e ali-

- citados ,	tetri querido censurar , mostro y wdadeiras ideas do
Justiça TIO Vovo	que os professo , e parecem a nçea estahi-
liílude da o;í'ern publica , desarmando as Lacçues pela certeza de uza

• castigo inevitavel.
Previsto era , Ethores , nos Decretos da Divina Providencia

um acontecimento , que veio surprehender-nos em nossos caictilos
e que parece comicrrtr para nou. ra feo' di nosso horisoite poli-
tuo. E'este acontecimento a, morte do Duque de Pra gamnm que severifirou no Paleio de Queluz . na Cidade de LisLca no dia 2 d,

- Setembro de 18Li pelas duas loras e meia da tarde, conformo. a partici
paçCoOfficia, que foi dirigda a este . Governo. Eu acredito qs

ea4diluencia,,cfuc este a,collteciniento deve necessariamente exercer ei*'
a nossa' PQlitica será benefica, e util aos destinos futuros da nosa

atri. Soai prosa-iar .a divisão ,e:est'rangulamento de um par-
tido, quo até agora tem saltdo iaarcr ' de aceordo com o voto Na-
cional , Sustêntando os principlos de Ordem , e de felicidade publi-
ca , para ir 'precipitar-se em innovaçoes sempre perigosas , e quó
no parecem conformar-se cemeste n:esn:o voto, a minha iniagi-
naçao reci-êa-se coto a esperança de que todos os Brasileiros rccon-
centrar-se-li go no peisamnen!o do n:eihorarein a Sorte do seu pau,
proporcionando-lhe una systheuaa administrativo , que seja capaz de
faze-lo florecer , e prosperar , pensamenLo	que nutrili ate agora
em silencio e recato no espirito de muitos patriotas extremos , pude
ja receber todo o desenvolvimento e execuçao , que se faz mister
no estando miis ccinpriiitdo pela neccssidede de se auender quesi
exclulslvamente para os meios de defender e si Ivar a Liberd de
e a Honra Nacional , que se VI5O ano açadas.

A Rcsoiuçio do Coisclho do Governo de ! de Março  de 18U
deo ultimamente á Secretaria da Prcsicicncia uma nova forma , e
orgaiLo&oo. Segundo elia alerii dø OíTicial Moior ha cinco Offi-
•iaes de Secretaria que forno divididos em duas classes , havendo
Ires na I . a , e dous na 2 a , aqeil's com maior , e estes com me-
nor ordcna!o	e istm m	ro	ais uatru Ainnuensos , una Porteiro , e

- U.11 Ajud. A mesma 1teoluçuo determina que todos os Lnga-
gates assina de Oi'fieiaes , como cio Ainanueises stjmlo providos por
meio de concurso annunciado trinta lias autos pelo nienos , e no
qual pode ,ii comparecer tolas , e quaesuer pessoas que se julga-
rem habditadas. E' inanifeto á vista destas duas dispozições carde-

, aos que o Conselho do Governo se propoz , na primeira crear um
estimulo pala que os Eiiipregados da Secretaria se esmerassem no

' desempenho de suas obrigações pela esperança de accesso • e com
elie de melhoramento de Ordenado , e na segumuila conferir os Lu-
gares unicamente ao me r ecimento. Com quanto porem esta theoria
seja muito reconamendavel , e mrmuito louvaveis tanibem as intenções
como que ella se consagrou, convem reconhecer , no só que a am-
plitude , com que se adnuitte o coucurso , tende es s encialmente a des-
truir aquelie estimulo , vendo-se os Empregados em exer'cieio ex-

ostos a serena priadus de accesso por qualquer individuo , que de
ora se appresentim-; mas lambem que se piesoindio inteiramente do
elemento de confiança , que a Authoridade , que tiver de fazer a
nomeação , deve depositar rias pessoas, que tom de execer em-
pregos de tal naturesa , confiança, qne , alèm de ser consultada
nos Governos ainda os mais livres, concorre muito visivelmente pa-
ra a regularidade do serviço, e promptu expediente dos negocius.
Assim , facil é perceber a persuasão , em que estou , de que e



Empregados da Secretaria devem ser .de livrenemeaçãó onserva»
do-se a differenà declassé, é cõit ''1ãa de ordeiilos
e'rnbem entendo que ests deverão te ágmn àugmento poi'qu.ei
carecendo diarïamente s-neros seèssario a vida , e cresccno

nesmo ' tempo	trn1alho á Secretaria é de justiça alterar s
gwio estás ponderosa	 o's onsidràÕes	'etipezicJio d' aqueilés
canatiosqe . pclo--zélo' eassiduidarle , coni que sereiil, faz&u
se tanto-reais dignos dii vossa -attenção.
& :6o sentn3o iodos 'os dias -a falta de tira Mnppa da pó:.
pulaçte daPiivincia' exigicde cada um 'dos Juizes de Paz as",
essartas iinkrmaçes ;: para fazé'rorgánizal-o, empenhando tainbe

paraesteiini o velo dás Camaras Municipaes. 'Aqueflaa P!'dei s
xeip riai f6rão curiipridasor todos os) uizes- de Paz com	pi'osL-

recoAuindada. pois' que hinda se não obtioeíãoos Mppas par-
eiàes de mais de 130 IXistrctos -entre osquaes se contifo 3UflS
iai ppnlosõ , e fmpitantes; ficando assim rètarrlada a COflc

e, tao unteressante traballio. 0s xis gëntcsh Seëretaria, que 
JE O

280 , dão em resultado 517.5'7 habitantes de todas as idades,
,exos,' estados e condiçes. Este total conireheiide' 11:613if-
dividuos d .emLos os sexos , cuja idadenãoexccde á-15 ann&g
469:73 - de 15 a 30— 131;85 - de 30 á 60, e 4:906 mal-
ores 'de 40 ; o qii tudo melhor onbecereis pelo Mappa ainda iii-

¶cQnpto , qte vos hade ser preserte , e qne talvez'piSsa ser
.xnenta, Jo durante a vossa Secção rcttral, se chegarem os parcie
qü&faltao,e que de novo se exiit'ão coui instancia. Cumpre-moa
pouderar:yos por e ta oCcasiãO , Senhores , quanto convem que o Cõ-
yern& seja habilitado com suflitientes meios para que lossa obter 'trá-
balhes mais- perfeitos, e exactos não ó n'este ramo da Estatistic,

.eomo em .outros, pois que a falta .d'elles , 'diffieultando os actos da
Pobtica :AUministração , :terá mesmo de obstar algumas de vossas
de}iberaOes mais ncessaría	e 'importantes.

A Instraão':primaPia , que na forria da Contituição deve pio-
orcionar-se a todos grat u'ttamen'(e	ê um dos objectos ,	reta
rovincia tem merecido o maior desvelo , e'sullicirude. Os' Gov'r-

-nos despoticos' são os-- que--anião , e promovem a ignoTauri , como
tire ds elëmentos -da sua existencia , e durarão , e por isso no-de-
uno de embrutecer os Povos seinelhão-sc o louco, (UepeFt'fldeSSe
arrancar a luz ao Astro do dia pára cobrir o inundo de 'trevas

-mas' os Governos livres que se sustèntão sobre a theoria dos' - direi-
-ios , e obrigaçôes oo Homem Social, não recéão, ante'' roteeia
-os progressos de todos os conhecimentos humanos. —Exis te 'crea-
das 9 Ecolas de Eninuo 1uLo , que so frequelatadas por 63

-	umne ,.e de. Ensir iudiviclupl lOS para meninos e -13' para
enmas das quae a pni tiotras são frei lerita jas por 2;3359. aLi-ia-

nos , e is ultimas por 231 aliimnas A Lei de 15 de Outubro
4c1827  Linha deixado ao Goverrioo arbitrio de lixar o Ordenado
ós Mestres entre;s. com atte»ço a certas , e deter-

ni' 'nadas cireuflStailCias tntfe as quacs preponderava senipre a do
•maior	ou menor numero d discipulos , que apreentavao , e
• ,1áre disto estabelecia uma gratificação para aq'aelles Mestres ,que

mo -espacode doze 'annos mais se distinguiseui na ensino da mo-
41de. ' Esta disposição poreni, que parecia fundar-se em

exacL	de Alaainistração por isso que concorria rnanifes-
ameata para interessar os,. Mestres na adquiiço de disei-

os  lanjo pelo desejo 'de iin Ordenado mais avantajajp , como
/para terem direito à gratific-ção , que lhes era prQmettida , foi de-

oià reogada peLi ,esotução de 6 de Julho de 183 , a qual
.r'egula. -o Ordenado dos Prqsqres Piihl icos conlorrne a popula-

- o ds1uaresaoftie, eistemfl, asCa 'leiras concedendo quatro-
çhtoil .tis aos Ias Cidades, e Villas , que -contem quinhen-
.tos 'fqgo. habiaos - e tresntos mil reis aos das QUtr;S , que

°eiatmn mnor numero de fogos. Parece que o moljvo desta alte-
ição copsistio em suppr-se que as Aulas devernio ser mais ire-
quetaas noi lugares , em que a população fosse maior ; mis
àleoi de, pie esta presunapção é muitas veses desmentida pelos
Ióos , ecresee ter-se despresado quasi inteiramente o principio

'.4o 'ze'lo,, - e' assiduidade	que devem exigir-se nos Mestres , e
.'p'ór,esa 'cauza acontece que alguns deites , tendo certa 'a perep-

um Ordenado invariavel , ou tenhão muitos ou poucos
cipïilos não  se empenhão , quanto devem , nos meios da au-

mentar o seu numero , e dqui resulta a consequencia de se-
-zern taes Escolas frequentadas por tão poucos aluanos ela

 à população ,da Provincia entre a idade de seja a dose
aanos. A' este vasio , que se observ a nas Escolas publicas

ç.apprefn de - alguma forma as muitas Escolas particulares , que
ha:, 'uso parecendo estar muito distante da verdade o cii-

• - c,ulo	pelo qual -se verifica que mais de dois terços da popu-
livrq da Provinçia sabem h:re escrever, Nem por isto comn

,tudo 4 menos de lastimar qu -a Fazenda - Publica dispenda 50u'
as ião. coesideravei com -a ia Iru ção primaria,: sem que o apto-

veitamento corresponda açs s. cnibcios, neua,naenos - digno é de reparo
- que ao ine$p O tempo qie a;Lei . exig	taLanshahititaçôes flO

9feore puhiieos , que devem instilar - mi - mocidade -os ori-
aros elementos da .xosiiuoçio, e - cana -ells as pniineirs

MI
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aé Moral -, seja licito a qualquer individuõ, em passa
.
 r p 

1 
or

pecie alguma de prova , encarregar-se de to iiobre , e melin-
droso ministerio , parecendo -por tanto bern provada a convenien-
eia de duas medidas , das quaes urna deve interessar os Metjés
na adquisiçto , e ensino de maior nrnero de discipulos , e a
outra regular as coudies necessarias para - pddereni atrir as Es-
colas párticulares. Cumpre me tambem 'declarar-vos neste lugar
que	com quanto o ilethodo Leucasteriano- seja inagaveiente

referivel a qualquer Outro até agora cunheciio ', elhi mao tem -frúcti-
• irca do entra -n,s corno rn outros--paires; E' isto txrn Lrite Ver-

ïad e , que coriflrriia -a e-periencia , e até o exame comparativo
- dos aluinuos que frequentao as diversas Escolas ; tuas devera eUé pr
- este motivo proscrever-se ? Eu acredito pelo contrario que incumbe

empregar todos os meios , e eforros - para -promove-lo , e gene-
ralisa-lo e persuadido de que a e-auza deste phenorneiro reside

- principalmente nos defeitos deapplicaç	, parecia-me que , entre
- onteas medidas que - peCcnr ccrrrr .ra nurto utul ndri-

dar-se estudar a sua - genuina pratica nas Escolas que forem nfais
acreditadas, para poder assim transplantar-se depois para o nóo
paiz era tida a puresa.	 -

Alem destas Escolas de Primeiras Letras existem creadas nos-
-ia Capital unia Cadeira de Ánatonia , e as Ln-r ias de Latim,
ïilcsuba Racicnal , e Moral , Arithmetica , Geometria , e l'rigno-

- metria , Franccz e ])esenl;o , das quaes as quatro ultimas mandou
reunir no Seminario da Cidade de Maiianna a Resoluo do Con-
selho do Governo de 2 de Março de 183' ; uma de Rheto-
rica, e outra de Latim na Cidade de Marianna, e algumas outras -de

- Latim em diversos pontos da Provinia. EUas so freymtnadas
-por poucos discipulcs, e mesmo algumas no cont5o um só a!unmo.

iuitas das Cadeiras tanto de Primeiras-- Letras, como d;s outas
-cho-se vagas , e podendo dias pelas rasces , que vos tenho -ex-
rt0, prinijuir	mnridaneas	e alternes	que vos parecerem ra-
soaveis , o Governo temo julgado p udente reservar o seu provi-
mento para esse tempo.	-

O Seminario de Marianna , e os Coliegios de Congonhas do
Campo são Lambem estabelecimentos de educattto , que exi lem na
Pro-vincia , ruas - não tendo ainda, rèeebido - as infrruaçées ue
e\ii de cada um dos Directores , mau estou lmaLilihido po-
der &,r-vos - todos os esclarecimentos , da que lraves de uecessiiirr

- - o que farei logo que vierem as incnciouadas - inornlaçres. -
Pelo Decreto de 6 de Julho de 1332 foi ( . eido nesta Pro-

vinçia um Cnlieiriü da eduéa:aio tara a mn'-,eida- tc indiana , é ei6 de

VII-)

3 mie Outubro do mesmo anrro um Curso de Estudos Imneraloioos.
.--A diflie-jidade de construir-se ou mesmo e preparar-se dous Edilicios,
- que ofl'ereção as proporções necessarias para Laes Estabelecimentos,
,'e-sirn como as nn]artças successivaS , que tem sofm'ido o Governo
•da -• t'rovincia , p ir-,cein ser - as duas causas .princyaes-, qilo teu

a sua orgarusaio , a que aia la no se do- prlri-ipio.
 ao primeiro , sou de oppinio que ilo pOC ter urna

tluemreia muito efilcaz na eivilsação dos Indios , approveitaado
- s:nente aos que - forem recolhidos ao Culiagio -, e a'ii edacados
- pelo motivo de que estes depois de coatrare'r1 os habitos,: e

,saborêarem as doçuras da vida social , na-o quererão _p.-estar-se de
-bom grado à ir-lavar -a mesma -civilisaçao ao centro ( Li s mnattas
todavia elIe poderá -produzir  a vanta 'em de reunir diversas Aulas

um só lugar , e a sua utilidade será tanto ia-amor , se por
ventura se abolir a prohibiçao de se a i:rn;iren Loilegiaes Bra-
ileiros , sendo provavel que por meio de bons Estatutos , e pela

- scr,lha de Professores h-abeis e de ba mural possa conse-uir-se
aa eooaorreaci-a de educan los , • supprirnrido-se net Caso algumas

Escoltas - de Pi-iineira5 Letras , que possa- haver nos uprea pra-
ximn s. Quanto ao -segundo Est-dbeleeimento , rt) padecia con
testar-se a sua utilidade a' um paiz , que almola do metaes
preciosos , t.,iip por nau se saberem bem extrahr da terra , e
preparar , couservCo-Se quasi em completo abandono , tudus os
exforçns e sacritcios serio POUCOS para cile se reaPs-r quanto

- Para qualuer destes dons Estabelecimentos pudai'i da:i-
nar-se o chamado Palacio da Caxoeira , dando-se-lhe maior lar-
gueza , e fazendo-se-lhe os concertos , e repartimentos , que
são ifl is)ensaveis.
-. - - A salubridade desta Provincia dispensa naturalmente as me-
4idas sanitarias , que n' outrOS paizes se fazem precisas para di-
minuir s estragos produzidos pelos contagios , e pelas erifarmni-
dales irrdernicas. Atem (lashcxaeas . que se desenvolvem rulgu-
mas vezes n'mima ou n ' out:o ponto da Provincia , não conhece-
inos outro alguma contagio , e se exceptuarmos as febres inter-

- mittentes , que invade rii as margens de alguns rios , e a alguns
migares p-aludnsos, polo dizer se que não ha entre nós enfemi-
darias indeanicas	Para prevenir aquelle contagio o Governo teia

- sido. sempre iricansavel em propagar a vacçu na , e pelos seus e-
forços * - e disvlos, , - -mao menos do que pela - ptmiiaotrooiea - -o

, espontanea coadjuvao de alguns Professores , eonsiílorael é
numero das pessoas, ,qu..se prestao .a receber a vaccina , e

,oLa-se que a repugnaucia , que avi; - dantes contraeste eMca2
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diminue -sensivelmente á proporção que os eu bes
,flef,, cíç,8 'o sendo experimentados , -alem de mais conhecidos.
'O Contagio das bexigas desenvclveo-se em o anno passado n'uni
dos J)cltricto do Miinicipio de Pitarigui , mas felizmente não pro-
iedto tendo o Governo feito immediatamente remessa para all
O PUS vaccinico ; d que então pôde-'dispor. Soube-se tãmberna • P'iIco , posto .,que não officialrnente que o mesmo contagio

principiava a grasar n'alguns ugaros das margens do Rio Doce, o qu
znOvêo o Governe.' a dar a - mesma- providencia , e espera que o
r€swlLtfd ó correspaa aos seus desejos, e cuidados e a -par das

que eínprega , :faz votos para que se extirpe intel.
• ranlemo este :mal , que- desfigura , quando -não destroe , -pare..
-'eudo por' isso - mesmo - que a- Natureza - zelosa da perfeiço- dai
-Suas obras revelou ao homem õ segredo -de 	preveni-lo. Não consta

- que - as febres intermittentes tenhão acommettic!o com maior força
aquelies lugares , onde dias são proprias : é mesmo de presumir-se
que ja não - sejão tão mortiferas como erão antigamente.
Para isto , assim como para familiarisar-se , como convem -, a ap
pllcaeão do pus vaccinico , não terão coiitribuido pouco as interes
Santes nemrias, que se tem escripto sobre um e outro objecto ,
que por ordem do Governo Imperial se tem publicado , e vulga-
risado quanto é possivel. Os meios mais heroios para desterrar
as frbres interrnittentes parecemconsistirno esgcto dos pantanos, e
no dcs ÚI't j uaniénto das matias, mas não podendo ser profícua, -nem
tivez praticavel a acção directa do Govirno nesta empreza , justo

- e P"P uvela - 'fficazÍnene por outros - meios alias de mais trans-
-Cendu utilidade publica. A abertura de estradas, e canaes , 'que
facilite o tias j)Qrta dos gerieros , tornando lucrativa a •sua venda
-nos fl'a j	cori-vidará naturalmente a cultura de taes terrenos
que quasitod.i são muito ferteis , e multiplicará neiles as povoa-
çes , conseguindo_se assim o duplicado fim de evitar um rnaU,

qjobter o -beicio de que depende a opulencia da Provincia. -
(' etabeleciniènto d Caridade não contribuem pouco-para

SiliViar os males da hunianiilade desvalida -, e em 'todos,  os
paizes ilpparece ,promovendo-os , a mão bemfeitora do- homem.
Nesta Capital , na Cidade de - Marianna na Vilia 'de S. João d'
El-Hei , na Diamantina , e na de Sabará' existem fundações 'desta
naturesa. O Governo não tendo presentes os seus Estatutos , 'mal
pode emjttjr um segulo sobre os defeitos ,- que seja mister
'Corrigir ba sua instituicão , a sobre 'os meios -mais adequados'p&a
anima- los. A faltá de -rettdimntos certos 

'
comcom -a qual -lucto

uasi'-todos 'elles , - :parec&T et'-'iima das - causas ,- qu	wai z'

contrarião , e que mais instão por alguma- 'providencia , no pare-
nioçonvir a aulhorisação de Lis £	mstil)elecierttos , quando lhes

failec-ern
,
os meios necc-sSarios ao preenchimento dos seus fins psa

fi'ilidade , corri que podem degenerar , tornando-se em extremo
jirro5S -, e mesmo prejudiciacs á Sociedade. Neste lugar, Senliu-

n'leva que eu chame a vossa attenção , e empenhe a efflnaeia
vossas medidas sobre os Estabelecimentos pios , (1 00 teve em

ista fundar na Comarca do Ro das Velhas o Jnstitudor do Vin-
ulo do Jagnara. Com parte dos rendimentos tlete Vinculo deter-

guinou elIe crea , e dotou perpetuamente um Semninario para ins
trucçã o de meninos pobres , outco para educação de donzelas no-
essitalas, e uni Hospital para a cura do mal de S. Lazaro , dis

Pondo abria disto de uni subsidio para curativo das enferínidads, que
hão fo-sem contagiosas. Custa a crer que de todcs estes monumentos,
4ue devio erigir-se á piedade , e á philantrop;a , e que tão pro-
ficuos , e vantajosos devião ser à Provincia exista apenas com o
iiÏqlo 'de Hospital uma Caza na VilI-a de Sabará destinada para

cura daseufermalades não cQtagiosas , e este mesmo não re-
Cee regnIain3nte a quantia aunual de 800 :,"' ' 000 rs. , que lhe
foi consignada como subsidio , por que annos lia , cimo que a re-
eeia lo - Vinculo não cobre as suas despesas. Um objecto de tan-
ta, importando não podia deixar de merecer a seria attcnção do
extineto Conselho Geral desta Provincia , que dd1e se occu-
pou , durante as suas Sessões ; luas não tendo silo approva-
da a Resolução , , que elle proesei'a em 16 de Fcv rei-
ro de, 183 , obsora-se com magoa que o Vinculo comi-
hha apreadam2ntc para a sua, total ruma. A provolencia
apita1. desti Resolução consiste cio transferir a administração do

Vinculo para a Camara Mur:cipal. Por este motivo , tendo-se
'extinguido os Lugares de Je1es de Fora , a quem competia a
presidencia da Junta Admniriitrativa do Vi colo conforme a Pro-
visão de ' 19 de Outubro de 180 , o Governo instou ,
seguio que dIa passasse para o Juiz de Orfãos do Termo, querendo
assim introduzir um Fiscal, que não participasse tão imnmediata-
meiite do espiito de Coruorario , que se arguia nos Membros da
'Junta. Entretanto pouco pode esperar-se de uma providencia iso-
lada mesmo que a mudança integral da administração possa pro-
duzir os resultados , que se desejão , uma vez que a Camara
Municipal estando por dvcras Leis ãobrecnrregada de imrnensts
obrigações , não - me parece ser imito propria para encarregar-se
da administração de um Vindo ,,que sendo fundado em predios,
eia , torras mni.nroes , em fazendas de cultura , o de criação, tudo
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'^rânde q distaieas, é por si só 'cpaz de absorver
rnara todo	101n 1)o que eh i deve en prega nos nego lOs	̀cos.

A C_1 i.li tra M intupal de Saba ra tLrn por vezes irnpunado a m
de abõlir-se o Vinculo , mas se is to se fizesse , e se cn ndo-
se os bens ,'o seu p;''ducto fosse coiavLdO em t'unios ub!iCí*
para Lerdo depois as applica4)e qU e foem mais conformes à
vfltat1C do lusfituidor , ó claro que aein o beneficio grn1 d
alio , liametito de tes bens , resultaria , a possibilidade de crear-s,
urna a'JiiiiniStr(o niais facil , menos diseru4io' , e que fosse

susceptiVel de algum exame , e fiSaiisaçaO , qie eu con s idero quasi
iinpratiCavetS I1Q estado ,' ifl que as couzas se acho actualmente.
Com tudo se esta mdid nau p reLei cona co entL , OU oppertu a
u m rn tino a accredItd r que e neeesa'io en	ir- o a 1t

çao , a que me refiro i ja xp1 i ei	Lra d	'- diu nu ,r
õs na escolha de outro qualquer arbitro.

A e"traoidivarn , e excesaia	"'i , que ucje	ano pas
sa'O , - trouxe COmO Consequelicla a 1iorivet	u	dex1s.tou
1 iicpalinénte a Conr a 'do SarO , O	 jtoS ctanihm sil

iitirs'ó na do Ouro Preto . Apenas forno t'eí'bida as pri;neira

fiotiol is d esta caainiiad	dor io se pru ibm ias wii	ia koer

	

ieli (onarLa dis , "icrOs iflhls n c i,,,^ s .sar i os a	uo	ia,

	

i o t-L	pol.pol.	 me :o d1 1 ui 1 io Como	11j5	e, 1 q III , ei a

a"'1 a	 hcsuui'aria da Pravinca por odca do Ministro do ln
• 'r ui;a iibseri'eo Voiuiit:iia , que se ahrio cio tu-

ila a Povmcta , e que montou dentro em pouto tempo a umas;
tes contos de rs. A CO mflSsO tanto para nenciar a subserip.
ço , co 'iao p ir i compra.	e re T1PSS 1 de {, Ci Os foi poio Go\ e nq
enc regida ao Cidadão Jose Pedro de ( usai ia	que a d
enhd'i cmii todo o zelo , e exactidão.	Peco!!ido 110 fosse toLlO

õ producto da su si rip"ao	dei ia hui ei J	SI 1) 1	li	da
'dos 'conws de reis ,	sendo isto counuuncaIo ao Governo
dcherir ' I1	i	r	r e ta '1	'i

	

L.	)Jl ,	J
d ' uibtica , dotando com duas a Casa de Mizericorlia d'esta Cipi-
'tiil , e' com as outras duas CS: da Vila

n	
de S. Joto d' Eiltj 1 e lua-

	

antLfl'i	Alem da	 e esolicitude qu o	oe isi io mo s trou o	íiiein
1inperia na prOITLt (Ido , ('0111 que e peno 0 15 soi II._)rr0s (lu,- e taiao
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liam cc	digno e da maior gr tidao O testruur bo dao 	eu a	 se nti-
e intC 'ieSe , que du'So os Flurnm'nenss , fazenduó custa d.m^ lito

uma subscripi0 voluntiria fl'qiOi tantes remessas de gemi os para aquel-
'Conarca dd erro.

A facxhd4e , com que entre nos pode adquirir-se grande ex-
150 ' d. i,e'trias , e a ua naural' frtii'ídad , SO )artG para qu

nho ÓCC0 cio pie esquecidos os reeurso, 'om que a
éosturna tomaI-as pmoductivas. O fogo	e o machado, estes dous
agentes de destrui ção , são ,Q que s emprego qUasi exclusivament e
jia cultura das terras , e d'aqui nasce que dias p:.receni tornar-se
stereis , rasados alguns a,nnus , e os pmsuidores julgo-se na ne-

cessidade de abandona - las COmO iuiUtClS , quando elias podio conti-
nuar a dar-lhes as mnesnias ou ainda maiores vantagens pelo em-

prego de t'url2aS arttficia. Esta considera i:ao , iiio menos que o
proressivo crescimento da poplao , a par da qual devem cami-
tilmar as providencias agracias , exige que se olhe com muita serie-
dado para um objeto , cuja mmpçirtncia é manifesta n'uma Provin-

Cia ' agrucoba. NMo fura bem acbnslIuada ao meu modo de sentir a
aceo directa do Gui erno neste caso çara desterrar abusos , e prejui-
sos interadoS , convindo em parte oei\ar ao tempo e n'outra par-
te prornor d esde a a instm'ucÕ dos Jvrndores i( s meios artifici-
aes de fazer as terras 'pr,'odictiifas ; estofeleccudo-se para este fim.

es r 1 's 1	de agricultura	aonde cites pos tto ir aprende-los

véjo os insLrum)rtO S , e, as m ctivas. ruraes indispensaveis para is-

lo conseguir-se ,' e observem o ineihodo de se applicarern coro utili-
dade, e proveito podendo unia destas Escolas estabelecer-se com-
iodame:t	1r,lim Botaiico.

'Este Estahil'imiL0, p';stO (IUC fundado n'um terreno ingrato
cai bom estado , attribuindo-se isto é assiduidade , e zelo dø

e'n I)irector. Ain das plantas indigerias, que alli se cultivo
encoiitrtto-se roiuitas eoti,cas , e as. sementes tanto de umas, como
dc outras framuquetiO-Se ás pessoas, que as procnrCo.

O Chá próspera , e, prepara-se ali sofrivelmente Em o an-
iio passado meu ttero-e ao Ministro do Imperio algumas amostras
de diversas qualidades dele, e bem asini da herva—Matte--- pro
duzida , preparada no Termo da Campiiha , e sendo de crer que
imellas se mandasse proceder á alguma analise , e 'exame, como mmii-
o conviria, espera-se todosos dia reçeber o resultado das observa-
soes que se houverem feito, a •kn de seremdistribuidas , e publi-
cadas para se poderem emendar qu.aesquer defeitos , que possuo ex-
istir na maneira de cultivar, eu preparar estes productos.

No Arraial da Caxoeira ' do Campo existe uma Caudeliaria, que
foi crs'ada por Carta Regia de 29 de J'úiho de 1819. As vantagens
deste Èstabelecimento siso assaz manifestas n'uma Provincia, em que
um dos ramos do seu commerClO consiste na creaço de animaes
é por isso bem conipensdas devem considerar-se as despe7a5 , que.
com cite faz a Fazenda Publica. Tem havido opiniões de que o
Estabelecimento faz parte do pátrimonio do ex-Imperador , porem a
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sua. fundaçtlo , o fln , que foi destinado, os, meios pplicados í
sua conservaçã o , a posse até o atino de 18' , tudo parece èoni-
provir o dominio Nacional.

Entre as obras publicas as que interesso mais directamente a
rilu Oeza S:as Estradas , e os canaes. Eu sinto, pasto que seja is-
tornurna verdaie experimentada por VÓS rnesns , ter de corninuni-
cjr voS que o Estalo daqueflas é o mais depleravel , que pode imagi
um' se e que destes ainda nau se tem curado na Provincia. Toda

Senhores , reclama de vôs as provi encias mais energicas ,
eíficaze este respeito as pessimas estradas sao , seja-me licito di-
7e-lo , a chave encantada , que de muitos annos fea os Tbesouros
cia Prdvincia, tornando os quasi improductivos. A Lei das empre-
as , que pareceo a principio capaz de promover estes inelhoramán-

vis niaterices , tem sido letra morta , não apparecendo enipresarios,
itlez por que nas condições da Lei na) eiiconlrao suffl ntes. ga-
j intis nem aos seus capitaes ; nem aos lucros prometti os , pelas
d i iculdades que tem a vencer , tanto na avaliaçio exacta das obras,
como ainda na perccpçao das taxas •rn que consiste uni dos meios
de sua indemnisaçao	Por este motivo , Senhores , uma Lei , qu
corrija os notorios defeitos daqueila, e que abranja em sues dispo
sienes todos os principios luminosos com que nos paizes cultos eos
Intua eiirnar-se , e proteger-se a industria no estabelecimento de
Co1ipanhiiaS para as empresas , de que se trata , será um dos actos
mais importantes , com que vós podeis felicitar a Provincia , que tão
diente represelttaes.gnam 

A Companhia , que se propozêra emprehencicr a navegaçao por
VII por iío Rio Doce , e a quem o Governo Imperial concedera os
privileos , pira que o authorisárá a Resolução de 23 de Outubro
de 183 , mandou explorar por Engenheiros aqueile Rio , e as suas
margens, e isto antes mesmo de se haver requerido a Assemblea Geral
Legislativa a ampliaçio 'dos referidos privilegios , a qual depende d
U lterior por rijo ter pussadi durante a Seso,
que acabou: Isto, a par do credito que tinho na Praça de Loádres
as acçOes da Companhia pode dar alguma esperança de que ell s
resolva a encetar a empresa debaixo nesmo das condições, que obtivera.
Entretanto alguem lia que, receia 'que cita inud de accordo , depois
que lhe for presente o restiltcido 'das investigações dos seus Commis.
joflaO5 que se diz terem enxergado na empresa , obstaculos maie''

do quiá se suppunha até então existir.
Por Decreto de i!i, de Novembro de 183'11. foi concedido a

Guilherme Kop.e o privilegio da navegação por vapor no Rio da
Njijas	 , no de S. Francisco por espaço de dez aunos .ell%-

(m)

appresentou-se roGoverno , e declarou verbalmente que 
já 

exis-
tia prornpto um barco de vapor , e que brevemente o faria na-
vegar, assim corno consultou 'pela mesma forma se poderia empre.
ga-lo descia ia em algumas explorações nos Rios sem que princi-
piasse a correr o tempo do privilegio, nao tendo porem procurado
até —agora. a solução desta duvida. Se ambas estas empresas sEB

aealisarem , como é do interesse da Provincia , eu creio , que
dia tocará dentro em muito pouco tempo o grão de prosperidade,
que parece estar-lhe reservado , abrindo-se novos mercados ao con-
uno de suas inimensas , e variadas producç5es, e enriquecendo-se

os ia existentes com utilidade dos productores , e consumidores ,
por quem terá de repartir-se a despesa poupada nos transportes.

O Governo receb'eo á pouco a proposta de um Cidadão mo-
rador na Atdea de Santa Anna, Termo da Vilia do Araxá, para
ser-lhe permittido construir debaixo de certas condições uma ponte
no Rio Paranahyba acinla : da barra do Rio Grande 16 a -20 le-
goas, por meio da-qual dic cite se poupa um grande numero do
legoas de caminho na :direeça6 de unia 'estrada , que indica entre
sLa Provincia , e as de S. Paulo, Gotaz, e Maio-Grosso. Esta

proposta ser-vos-lia presente para a tomardes na consideraçao , do
que for digna, davendo prevenirvos de que a remetti tarubeni por
copia ao Ministro do ' Empeno por inc parecer comnprehendida no
Artigo 2. 1 'da Lei de 23 de Agosto de 1829 , e que tenho exi-
gido das respectivas Authoridades locacs as mnformnaç3es , que sao
indispensaveis.

A Camara Municipal da Vilia de Minas -Novas, informando
sobre uma localidade propria para estabelecer-se uma Colonia do
degredados, indica um vasto, e riquissimo territorio entre os dou
Rios Mueury, e do Todos os Santos, e afirma que alem de ser
o mais adequado para o fim proposto , recompensará em demasia
os trabalhos da exploraçao pela abundancia de pedras, e me-
taes preciosos , que encerra, e por poder proporcionar a abertura
de estradas matai commodas para alguns Portos de Mar da Provmn-
eia da BaIa!a.

A estrada chamada da Estrela, que é a mais frequentada entre
esta Provincia e a do Rio de Janeiro, nao só se acha , corno
todas as outras n'uma lastimoso estado de rui, mas tambem tema
sido n' alguns lugares desviada arbitrariamente da sua mais cur-
ta direcção. A isto pertóndeo o Governo providenciar 1e10 modo
possivel , encarregando a uni Cidad:io de fazei' todos os reparos
e attalhos, que forem indispensaveis; desde a Vilia de Barhac
*a ate o Rio Parahybuua, e não tem cessado, quaâto to que
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, ou dcsvio c •arninhos pubjieos 1eTrctnendar a teda

as Camaras Municipaes a eacta, e fiel execução - do Artigo '1 dá
u Regimento, que sufficieuteinnte as habilita para eohib;reni

aL usos, que são tao nocivos , e prejudicics ao, t omrnic o
&nlores, será pessivl que o Covern sem avultados meios á sua
disposição preçnela utilmente os encargds relativos a estes iriteres-
raltissimos ljet'os Parece ser chegado o tempo d se renuóci
atem os ervhos gratuitos.	No intuito, de promover o bem da
1 roviocia a Peoluço de 12 de Agosto do 1831 lhu coicedio dousEngenheiros com o fim de levantarem plartas de todas as estradas
e nós naveaveis, e de proporem., e fcilitarem os meios de -ei13fielborarnentos. O ensaio desta medida foi o mais funesto a tranquillidade da Provincia: os dous O!!iciaes i;omeados só se distin-
guirio pela sua incapacidade ,• não tendo 'prestado serviço algum,:
e deixarão a poz de si um nome geralmente abominado, téRda
dado impulso, e direccao á sedição de 22 de Mar;o, que' submer4
gio a Provincia nos males de que ainda se ressente. Esta. cmrcunstancia tem acanhado o Governo na '-admissao de outros, mas
elies parecem indispensaveis, e o mesmo Goverm:o se lisongea deque entre os C: fliciaes Brasileiros muitos ha de provado saber, o
patriotismo , á quem se incumba uma commisso tao honrosa , e
que a desempenhem dignamente , assignala.ndo o seu nome
los serviços que fizerem a uma Provincia generosa , e avradect-da	o que no obstante, convirá ampliar-se a dis1sosio d Ra	o-
&duço com a faculdade • de se escolherem quaesquer individuos.
que ao Governo pareç o habeis para os indicados fins.

A administrao do Correio vai-se melhorando , e desenvo-
Vendo, quanto á poss í vel, pelo estabelecimento de novas' Agencia.em d;verscs pontos da I'rovincia, estreitando-se assim, e failiiaia
do-se as reli(.^es comnrerciaes, como muito convem aos inteesses
da Provincia. O mesmo Governo pertendeo designar pela estrcdado RÜ	a marcha de uni dos Correios entra esta Provinria
e a do Rio do Janeiro , e este plano principiou a ensaiar-se osanno passado, porem no pôde ir avante por obstacu!oá , ' qn
appresentou o arrematante , o qual	to quiz sujeitar-se a : esta
condição. Um Iappa circunstanciado vcs porá.' ao tacto dás lii-,
gares, em que se tem creado noas Agencias, á do estado aetb-
ai desta Adnministracõo na Provinçia.

Por Decreto do 25 de Outubro de 1832 fôi abolida a Jun1
ta dos Diamantes, e substituida por unia nova Administraçio,' d
Vendo cessar todo o serviço por conta do Thesouiro., para serememttados á particulares em hasta publica, e sob certas reraø

cdiçes etahe1eas no mesmo Decreta s terrenos diamntiiio
pertencántes á Nação. Um dos meus Antecessores , tendo de fa-
¶ar. cunprir a uel1e Decreto, e julgando que da sua execuçao
JJ'eriao , resultar, graves prejuisos no só a Fazenda Publica, mas

aos habitaritas da J)einarcaco , ponderou a) Conselho Go-
'i na	o de 18,2 ad de du algum	mcd	çiks
o éom elTeito passou uma nova rosoluço, que ainda depende da
approva:lo do Corjo Legislativo. ella se dispoz que os terre-
'ms no fossem arrematados em hasta publica , mas sim arren-
'jados; precedendo avaliaçõo de arbitros , e approvaçiio do Governo
a Provmncia , e outras alterações se flzero em diversos Artigos

dó Decreto , mas alein de que ciTas não se achio reduz:das a Lei,
,piiece ain.hi que nta sao suffieieutes para fazer cessar todos os
unhar,-os , que se encontrão na determinada reforma da Ad-
rninistraço.

O Governo da Provincia desejoso de proceder com toda a se'u-
rança em níegoió tõo importante, e de acertar com OS meios de con-
eilLr.os teresses da Fazepda Nicional com os dos habitantes da
DenuircaçCo ', exigio da Crmiara Munici pal da VilIa Darnantina mui
circunsta nomadas iii forniarões , e o seu proprio pam'l'ceI' sobre a mate-
»a. A Carnama , notando os obstaeulu , que se oopouir.) a execu-ço do Decreto , e declarando ([:10 dIa era itiexequivel t , 111 algumas
de suas disposições , offereieo Como ermwnda un n~ Projecto, mui
diverso do que havia resolvido oConselho Geral.

ilodeado. de enibaras, e na collismo de faltar ao cumprimento
la Lei , ou"de ferir gravemente os interesses dos hal,it:iutcs do Ser-
o; levando assim á maior desesperaçao um povo , que então luctava

com as aflicções, e horrores provenientes do tiageilo cia forno , o Go-
yru-no da Pmovincia julgou mais prudente sobr'estar no cumprimento
do Decreto , e expor todas as rasões do seu procedimento ao Tribo-
óardo Thósoiiro Publico Nacional , so!Ucitands d'clie as pcu»ideiuci-
as que mnii acertadas parecessem. Baixou cru coascquencma a Pro-
•vsg de 19 de:Novembro de 1833 , pela qual se determinava que
'fosso executado o Decreto desde o Artigo 1 ' até o 9.° inclusive
ficando suspensa aecuço dos outros , até que o Poder Legislati
vo decretasse medidas mais justas , e efflcazes. Aqueila Ordem offe-
recia ainda duas grandes difilculdades, quaes a de abolir-se a actual
Junta dos 1)ianantrs pelo Artigo 1.° , não sendo alias substituida
pela nova Administraço de que trata o Artigo 17 , e privar-se do

.yenmnetto dos , seus Ordenados em circunstancias Ião criticas a uni
& ande numero de Empregados conforme os Artigos 2. e 3.' ro-.

s esta's reflexoes forjo por nainr subinettidas ao coaheciiinto 'do



Tribunal do Tlhsonro ,qne nenhuma proi'ideucia do d novg.
Neste estado de incei tesa tem continuado a existir a /tdmí

- nistraço Piairantina ; cm- cada nez se 1he abcma a consignaço
.	-de rs:OOO COO , nus as cireunstancias da Thesoursria fro.

vinda! no tem pi-mlttkb''quc o seu Pagamento- se faca cOM.
pontualidade, e caiccida de (lu,-,si teos os reorrcs, ela tem
apenas emprebendido mui pequenos serviços, que só trazem per-
das ao Thesouro Nacional. Em Mai-de 183 se !emettcro pa
Ta a Corté os 1 diníites éxtribides ddsde o principio de Setm
Lro de 1832: elle&e avaliarão em rs. 5!i-:EO3COO, e a con-
s1gnaço applicada as:despezas da extraço monti.0 a is. 1 OO.00QOCO.

As circunstaucjas daqueila Adruinistraço emeioro tod cs os dias-
e cm quanto o Coe etho do Governo julgie Lltilnanierte Gug
convirba a execiiço do J)ecrito de 25 de Outul ro, vós rio deixa-
reis de conhecer pela presente eosíio os tn!bara iS, que tem cerca--
do ao Goierno, e quanto urge a necessidade de providencias Legisl.
Zivas, que tornem uteis á Naçito aqueties ricos terrenos, hoje quasi

- abandonados, e invadidos na maior parte.
Passando agora' a expor -aos o 'estalo da admmni tração

da Jm.tica , não aos e estranho , Sei leres , que o Co-
digo do Pmoceo Criminal , a jr d 'fornia mm te mei te nova
que dêo á esta Administraceo,preduziooi'copatel beneficio di-
estabelecer no nosso Paiz o idizo por Jurado;,; , sdii o qual a li-
}erd de o unia qilinicra , o isto Ias ria para rL(mmcndir a i a Ôr
i-reu1 di.	e íl eitudc nsua exoiiçio	Cem cc foi o Goacr-
ro prcccdéo i mechatamerite, como lhe cumpriá , á di'cso judicia
ria da Provincia , repartindo-a em nove Comarcas , e em vinte '.
seis Termos , e nomeou desde logo para exerorIia naquLlis ai
funcções de Juizes de Direito os Magistrados ; que lhe' pareceÍo Pa
is idoneos d'entre os que nessa ' orca siOo' servio na Piovincía. in-
terrompido depois ria marcha regular de suas riiedidas pia seda
de 22 de Maro, no' d'eixdu apdzar disto de continuar a' epedir'to-
das as providencias . qiié estavto a seu cargo para compleiaento dos
seus importantes trabalhos, e alem d'outras detiberaçes , que to.
mou neste sentido , assentou de creãr uni Lugar de Juiz do Civel
no Municipio de S_ João d'El-Rei.' Todos estes Lugares e ,stão pro-
vidos competenteniente, á éxepçó di órnarca de Jetjuetinlionb ,
posto que a muito tempo fosse para élla dêspachido um Magistrado.
1.onfoime as ultimas particip Ições , que e receberao , ellu dure alh
achar se actualinu ate-, e isto fez tom que o Governo Snspendese a
medida , -que tinh	ma e vista'; 'de desacharoutrõ, que -fosse pre.
Jienchor aqueile Lu-,ir', que pelas circunstancias peculiares 4a
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• Comrca fluo pode 1)Te(ifldir de huni Magi4iado, ju reuna a qutai-
- dades de muito intelIiente , e activo no servIço.
• As alteraçies mais nota\-eis, que teia o-corrido depois destes pri-
i*o actos do Governo , são a de ter-se ereado no Municipio d?s-
ia Cif l,-ide um Lugar de Juiz do Civei , que effectivameme se ar1a

rvido , corno os outros , e a de haver-se proposto a creaçao da
noul nova Comarca desmembrada da do Rio Pvracatu , e a de va-
rias % illas em diversas localidades da Pi'ovincia pea 1eso1ucOo de

• 5 de Junho de 18311. , a qual, como se vencesse que nuto se veda-
zisse a effeito antes da approvaçuo do Corpo Le gislativo, terá migo-
ra de ser submnettjda ao vosso exame , e consideracuto , podendo vós
consultar com a niduresa , que vos distiugue , o que mais convier
-aos interesses da Provincia.

Os Termos foruo divididos nelas Camaras Municipaes em diver-
sos . Omstrictos, cujo numero sobe ao de quatrocentos e vinte , pouco

-mais ou menos , no podendo fixar-se com cxactidío , por faltarem
iumas cómmunicaçes officiaes, e estes Destrictos forao ainda sob-

divididos na forma do Codigo pelos Juizes de Paz, tendo-se proce-
dido á - eleição destas Authoridades em todos os que foruo alterados.
Em cada um dos Termos, atem das outras Authoridades judiciari-
as , que lhes saio pertencentes, ercaraio-se os Conselhos de Jurados,
que. já tem tido exercido eia todos cites ,Iii011OS 'ios de Pyracatú
Januaria , Minas Novas, e Rio Pamio até as ultimas participasies,
e o seu tirocinio nesta Provincia parece ser de feliz agouro para es-
ta salutar Instituição , por que alem da regutarid:'de na organisa-
ço, e julgamento dos processos, regularidade, que ê devida
perspmcacia, e zelo dos Juizes de Direito que os presidem, oh-
'serva-se que as decisões dos Jurados quasi sempre se conformaio
com os prineipios de Justiça, e equidade naturmd, naio deixando
o crime impunido, nem a innocemicia exposta ao predominio das
paixões. - Pela Resolução de t' de Agosto de 183i- foi erecta
em % dia a Freguezia da Ayuruoca , e auiiiorisado o Governo
para marcar-lhe os - limites; porem ententendo que para fazer-se
-uma divisão natural , e mais commnoda aos Povos eia necessario
que o Termo desta nova Vila compichendesse parte dos de ou-
tras, -e o-lo me parecendo que fosse conferido ao Governo bem
explicitamente o direito de fazer taes desmucnibraçties, julguei de-
ver neste caso suhmetter este ohecto á vossa decisão, e em eonse-
quencia eito ser-vos-lia appresentado para que deiibereis o que for
mais acertado.

- A rnultip1icaçio de Authomidades, que com, sigo trouxe a no-
va oranisaçaio Judiciaria devQria certamente communicar á acljni-
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n're . io da •Jia uro movimento mais rapdo, e li o mesmo tem-
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brc os coivacs, e a iui - ri t1s cn aIa:ui s,	ti a um a
ViS diles	.eos	e	çLnu\	toijulo	co	 ,	(,id:duas
utris ,	e iiiutrit . .s	(''tu intiõ por tutlto irua' t	s es	furr; s,
e	criu'ius I-ara dai 'ais uni ao menos de tios E aLsitoinu
o (iuvdnio esta reso1 iIJÓ	' . coiu.or;:i' cffLaznict tu' t'olfl i( IQS Os
daus, qu	forem rc 5tt	su ds,1' P ;,,u	a	to r,iuts .s
d	v i ,cin:o a	una C-s	i	rr,':; a'i , °-	i-	a	ir ou-
V;k u	(1l aras i\liiiueu:t- s d s VaI s ii	:-.	,!, o 'Tl-t0 , e
dl	S. -.	inandou cõçtsti'uli' to Ara a'	' e	nULini-s , sim-

ia uis 1r'irLus	1a	':	d', s Viia5 ,
o 'L::r ,	ua	ia	.1	ariLs i °e ii	era jr	rjt

r. ao	CCII)	da	''	o	a'	':r,ra	L	r--
C- -	r-	.-	'	' u	e-lo	ô iii md

tr;,	'	'	-n.	t	-::::-uw: o duti	l,-qne tOdo-
via	r-	aLi 'ali	toiclidin ,	aia	1 'na-si	de mr---e	au
qr.a	cli:-'- f- ran	o ar' Ira'	'1	--'-' :'-	ri o	t	o	utd
tI, que. lis fui ni-rautiu:	D 1 u 	fl	o's que a Au-
thrrLIaJ' vaciiui i,-t-[)iisa))'	

O
 is	ri	o, Iraria que neo tui

U1	iid,'io	p-riY ' ,	pc e-a Coaz 'i	a n - s, e OIW-as 'e-
zes assim qu	' ir'	rui , t:a?a ia	L -, --a te di'	ienat-
t_i 5 la '1	a	-•	;o	i u';	rarLi	:	1.	a
itids presos tstuo a: '	o iui	lo,	r i ' ele nu 'ivo, e outrus.

por Inc tendo i'eerrido d;	tn';a qr;r' os erdauNo , no tem
aiida	appi'orrerlsdo a	d --ro	do	1 n'unI	suj;erinr,	e etou

COFIO	de	tai'u O ri o fir, uni vez	11'	n10 oitenhiao
ru'ilro ri ne li to.	(o	(	ria)	p' tini o	c'l ran	a	este	ul-
iiaio ii cn ve iii e a te ,	eu a: ira -,vido 'w Pru oLe res P oU icos d
promoverem até ultima intuueia os feitos (los i'é'os , que sao ac-
usalos pela Jostitui , n'as Iu)o deséonhecendo as dificuldades d

lear-se a eftito esta 	nao peo duiar de ponderar-vos
a convenjencia de terminutl'eL	esta Pnni rucai os recursos in-
terpostos das Sentenças do ' Jury ,	ao iflunos oi ordinarios.
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Legiües, em (pi m, se tem feita mais precizas , e para onde tem
parecido conductoreS ,gradualmente as irá fornecendo a todas as
outras , para o que já as tem requisitado ao Governo Geral , vis-
ior que algumas, que ainda existem em deposito, esLtio inteira-
nintC desconcertadas. A instructio das Guardas Nacionaes é outro
objecto, que tem merecido os cui,lados do Governo, tendo nomea-
do os Instrutores , que lhe tem pareili) necessarios para se en-
carregatum dela; e posto que os resulLdos desta instruegio sejtio
rnuto lentos, como tona representado alguns Chefes de Corpos,
estou que isto titio deve surprehender-vos. Os exercicios da ins-
irucetio tornOu-se summamente pezados aos Guardas Naciouaes, que
tCifl do abandonar as suas casas para concorrerem ás paradas das
Companhias; e sendo quasi todos os Guardas pessoas estabeleci-
das, e que vivem de lavoura, e do producto do seu trabalho in-
dustrial , manifesto é o sucrificio , que stio obrigados a fazer, e na-
tural a repignailcia , com que à elie batia de prestar-se na falta da
mOiOS le:aes coercitivos, ou na ausencia de um estimulo velie-
mente, que os mova. Eu aceredito que o mesmo que acontece
no nosso Paiz succederá cru qualquer outro, que esteja emigoaes
circunstancias. Deus feitos de armas celebres se relattio das Xlilicias
dos Estados Un	dl s ; nu	Ites é o aprisionamento de um C\'FtO
aguerrido em 171 , e o outro a delfu,.a de Nova Odeans cii
mas na primeira occasitio dias cotnbatitio pela independencia , e li-
berdacle do seu paiz, e na segunda repeltitio a agressJo estrangeira.
E titio I)naos tolos nás test"nunhas da devo'tio patriotica , tom
que em 1833 os Guardas Nacinnaes Mirmeirus correrão a porfia a

bar ahonra , e a dmmaidado desta Proviucia , e nOo presenciamospresenciamos',
 tolos os prodigios de valor » que praticartio ?

Pela ultima Lei , que ficou as Forças de terra , ainda as Di-
visões do Rio Doce considertio-se como parte do Exercito; mas
se se consultar a Carta Regia de 13 de Maio de 1808, conhecer-se-ha
que elkis são destinadas a romper as ruattas com estradas, a fazer r05-

nIntsçn. o a jarotecer os Colonos, e que por isso devem pai-
tieipar um pouco menos da organisaç(io quasi puramente militar, que
se lhes tem dado, para melhor poderem conseguir-se os fins, que se ti-
vertio em vista na sua creaçtio. E' isto o que pertendeo o Governa,
quando propoz uni Plano de ieforina cai 3 de Julho de 1833;
mas este Plano, sendo sulmottido á approvaçtio do Governo Gera!,
pende ate hoje de decisão.

Em virtude da Lei de 10 de Outubro de 1831 e do De-
creto de 22 do mesmo mez creou-se nesta Provincia um Corpo
de Municipues Permanentes , e a oianiaçtio, que se ilio dêo.
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-asta da Resoluçiio do Conselho do Governo de 1 de Dezem-
bro riu referido anuo , depois do que em 10 de Abril de 183
ei-eou-se unia Secção de Cavaliaria, de que não era possivel pres-
indir-se, principalmente tendo de dissolver-se a Companhia Pro-

visoria , que aqui existio por algum tempo pertencente ao extin-
eto 1 Corpo de Cavailaria de 1 cz Linha O Regulamento
de -22 de Outubro de 18A iito parece sufficiente para manter-
,e todo o rigor da subordmnaçuo , e disciplina militar, eia que releva
conservar apielle Corpo, para podar Continuar a preencher os fins
para que foi especialniente creado , convindo consegr	euntdmflnte a
reforma cio dito Regulamento ema muitas de suas disposimties.	O
estado effectivo deste Corpo é de 409 Praças entre Ofdeiaes
Ofticiaes Inferiores, Cabos, e Soldados.	O Governo vedou ulti-
mamente o preenchimento de quatspler va gas sena ordem especi-
al, 	

speci-
al, visto estar proxia a vossa desejadareunitio, e competir-vos
fixar dehnitivamento a Força Policial. Neste acto, a que tendes
de proceder vôs podereis examinar os Mnppas, e os roteiros do
serviço, em que costuma empregar-se o Corpo de Municipaes Per-
manentes.	São estas as inïormnactis mais veridicas , e cireumas-
tanciadas , que o Covor ao pode ministrar-vos. A' vista dellas
reconhecereis a necessidade de attender-se á guarniçuo , e policia
da Capital, ás frequeiites deligencias , que occorremn , aios Desta-
-camnentos, que é mister conservar eia diversos lugares, e á mui-
tas outras cousideraoes, as qmmaes ti:ias imiciintio o Governo a per-
mwadir-se que a Força Policial deve lixar-se ciii quatro centas Pra-
Ijas entre Ofhciaes, Ofticiaes Inferiores, Cabos, e Soldados.

Bena que a Receita ProvinciI deva ter utio pequeno au
anento, quando a Assemnblàa Geral extremar definitivamente as Reta-
as Nacionaes das que devem ficar á disposiçtio das Provincias, cuna-

pre que empenheis desde já Vossa tunis disvelada attenm-tio neste
importante ramo da Atlnnnistraetio Publica.	A Despeza Provin-
cial do corrente nuno financeir(; deve ser de Rs.	:87
e a Receita Provincial 1(01) excederá ai Rs. J8: 'i-04) . Attentas
as despesas Gumes, e os hantadas rendn, , que umas sao cou-
signadas , hena Vedes que talvez a Assemblea Geral miO, pos-
sa	larguear-nos	tantas	rendas ,	que	cubrtio	a	todas	as
nossas	aetuaes despesas Provineiaes: convireis	Conn)	portan-
to	eia qne ,	qualquer (1110 seja esse augmeimto ,	oateiias
derá elie bastar para fazer face ás actuaes desposas Prvin'ines
que sem duvida mitio correspondem as necessidades tia Prov!neum.
Muitos ramos lia de industria, que não polciei medrar mio a-tu-
ai estado da5 cousas, soai consileravel dispoudio ria Fazolo\
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violenein o prtilegio da Fazenda Pnhflea,, uando os que cora
dia contraeLio podem deixar de o fazer. Não hesito em cha-
mar a Vossa attenção rOiira aqueiles devedores, que 011 dissipaçà
os seus bens, ou tratão de realisar em espcie o seu patrinionio,
para melhor deixarem de cumprir suas ohrigções.

As mesmas providencias, que adoptardes á i'epeito de nossas
Rendas Provinciaes, poderão estender-se à arrecadacão das Geraes,
cujos defeitos provem era grande parte das mesmas causas, qua
acabo de referir-vos succintanwnte.

Terminarei , Senhores, esta ultima parte do meu Relatorio,
informando-Vos de que proxima está nesta Provincia a substitui ção d
cobre por Sedulas em virtude da Lei de 3 de Outubro de 1833
e espero que a prudencia , e circunspecção , com que se ha
procedido na execução desta importante Lei., nos poupars*
muitos dos clamores, e o descontentamento, que se tem mani-
festado em outras Em materia de tanto me1inJre força è in-
vocar o patriotismo dos Mineiros, para que não se avultem ma-
les , que não se tendo prevenido em tempo opportuno, são hoje
indeclinaveis : quando o Systema monetario de hum Paiz se des-
natura, corno no Brazil , quaesquer medidas, a que possa rec-
correr-se , são sempre dolorozas.

Tacs são, Concidadãos , e Senhor os Deputados da Pmwinci
de Minas Gcres , os objectos, que mn 1eiihra oulerecer á
uunsiíleião.

Ouro Preto, PiLjo do (Jovem) 1•0 de Fevereiro de 183.

Antonio Paulino Limpo d'Ál,reu.

REI3II'RESS0 NA TroGn.t pjIL DE SILVA. 1S'i6.

-----..--

	

TOMO 1.'	PARTE j•a	FOLHA N. 1.0

LEI N.° 1.0

ANTONIO Paulino Limpo de Abro , Vice-Presidente da

	

Provincia de	Minas Geras	Faço saber á todos os seus IIabitn-
tes , que a Assemnbléa Legislativa Provincial Decretou , e eu Saito-
comiei a Lei seguinte.

Art.' 1.0 As Leis e Resoluções da Assembléa Legislativa
Provincial , e os Regulamentos e Instrucções do Presidente adequa-
dos á sua execução serão impressos etn formato de quarto p'que-
no co;n o titulo de - Livro da Lei Mineira —, o qual será di-
vidido em tornos , contendo cada um d'elies a Legislação de um anno.

	

Art. 2.0	As Resoluções sobre as Contas, e Orçamentos das
Camaras Municipaes serão inseridas era suaarna no mesmo Livro.

Art. 3. 0 Estas Leis , e Resoluções serão numeradas pela
Assembléa Legislativa , quando forem reiaettidas à Sancção , ou Pu-
blicação.

Art.. ° Quando o Presidente denega r a Saneção a alguma
Lei , será a numeração das que tiver eia seu poder por elie alte-
rada , communicando-o imrnediatamnermte á Assembléa.

Art. 5.° Alem da numeração , de que trata o Artigo 3•0
• da ordinaria das paginas haverá outra distiocta de cada folha
na qual deverão ser ineluidas todas as Leis e Resoluções , que s
kouverem de puLicr uQ rnemo dia.



()
Os Regidanientos e Inst cç	do Presjd p tp serão

da 1' ;na íO:,Jna numerados ; mas	-r merç Será dstiflcta dados Acu,5 1gisiativos

Art. 7o	4s Leis , e	oItices , os RegulameJ)to	e los-ttucç.. ero , depois íle coiilritias co	o Aulhografoov Pelo Secrlrio .'fu ( erno puLlic	no mesmo dia ue forem entre-gues iuIpr(s t s na Seeretaçia do Goverto ,
 e , eni q

co a oLrigsr naCapij da 
I'	 onieçaroviucia e seu Termo quinze dias depois da suaLlica0 e 
mis outros Termos di Provjneja tantos d iasdero 5 dauant,5 corresponde7eln a tres legoas de dístanria daCapital ;ikri q is quinze 

mencionados	A fracco , que exceder ah'unja Ieg, corresponderá Lambem a uni dia.	 -

rt 8.	
As Le5 rtje&aye	mro a lr- vinte e-quatrot;ort dpo 5 qi: e io:f:n 't ti fias	afi, CN que tive tem d -Sfl ber

Ari. 
9 "'

	

	Les . que 'ersarem soFre indi'do , ou Cor-ÜLrí, uia de ois que frepi os mesmos intima-das.

Art 1'.° Fico	 tj.s	m.is Leis , é dposíçea este respeito.

Mando pr5 tanto ti,4.
quem,_uem o nhm-monto;. e ex 0 . dii	fj . -it..	que ac1rnpr5.ifaç.o Cumprir to inI-ir.u.. -	nfla se c.Mite.n	J Secretrjo desta Provincia a fae

no. P	 .- , pibicar , e correr. DadaulaiordGoyernq n.	 L.i4a do Oro Pzeio aos nve dias do niezde Marrj d	.	N 	de \)Sso SCOhOtJezus Ciristo-de . jujJ oiu--I:L'- r	e cinco , Dtctuio qklarto daJfldependencja . e .do lIpre...

-.	 Antüriv, P'	Limpo de Aljreo.
Carta de LCÍ, que	 ..	d3 i.npressao, e publi-taçao da Leis , ,	 L#jy Provancidj ,e	

e 1ntr Se, *erno.

-	Car	 Jfo»iró a fez.
Selhi-f a na Secrerja .Gr- J.a Pr&i-rncja em i2 deMarço:de 1835.

Hr-4, Frrejrq Pen na.
Registada a fl. 1. d Lf,	o j R-to 1,-Leis, e Resoju-da Asse nh!a L.--	 jeirearia do Givernom 13 de Março de 185

	

Honoriø Pj-	1!r.do Crjutin/0•

estd Secretaria do 	 a présente Lei aodeso' I_u dias dlà niez de %L--0 e 1

Fçrre ira Fen na.

1.0 PARTE 1.

A	1
flO	 t1ph Lei tere lugar, quando ouaen

ou

	

	 epressam0fl0 deermuiada nas , respv	Leis-,Resolut:,5

Art. ij	O PresiJent da Pryjncia	remcjter ás C1.mares-,	IJiz	fi	'aa C:rlares de. kidas as -Lí. .lS1jReguLn:,1105 , e 1:-!u0
	, i-ove	a que Sejtio censo: VddSeoUeçõe5 ooIxqJJ(tfts	rCspeetivos Archivos e Cartw-ius

Art. 12° A imnresso das Leis , P.esolveies• e flhír	1	
1JR :k o da 1 azcj fi	oas	inprir ma Provirri, , ouimp	 1ri.ln4s

servir-se lu ra (lia sob as Leas Io odigo. O -Prsidei	poderásetlsto privilegio , cni eineMer mais vantaose aos NItees.-	 -

- Art.	
eensidera vinlaç	do prvm'	 i1gio a irnpre-SdO nau Segtjifi,	

foThás ptibllc.s , ou em quesq	suer fqIe	OU.
Livros, que	

sejo privativarnente destiaos	&SSC	-
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LEI N.° 3.'
LEI	.°

Antonio Paulino Limpo de Abrêo , Vice-Presidente da Pro-
víncia. de Minas Geraes: Faço saber á iodos os seus habitantes
que a Assemblea Legislativa Provincial Decretou , e eu Sanccionei
a Lei seguinte.

- Art. 1.0 A divisa do Municipio da Itabira com o da Vila
do Principe é o Rio do Peixe do ltambé desde sua origem até a
ceníiuencia no Rio de santo Antonio ; e da conll'ieneia do Rio do
Peixe para baixo, o mesmo Rio de Santo Antonio sem restric
Ço alguma.

- Art. 2. o Fico revogadas todas as disposices em contrario

- Mando por tanto á todas as Authoridades , ã ;urn o conha.
imento , e execuço da referida Lei (erLcicer, que a cumproo

e façio cumprir teo inteiranierte , corno nela se contem, O Se-
cretario desta Provincia a laça imprimir , poblicar , e correr. Da-
da no Palacio do Governo na Imperial Cidade cio Ouro Preto aos
nove dias do mez de Março do anno do Nuscimemito de Nosso Se-
nhor Jezus Christo de nil ci h les m Ini.ia e	ino, Decimo
quarto da Indepemidencia e do Imperio.

Antonio Puulino Limpo de Abreo.
Carta de Lei , que estabelece a divisa do Municipio da Itabi-

ra com e Lia Vila do Principe.

Carlos Benedjrto JIfotgj,'o a fez.
Seliada na Secretaria do Governo da Provincia em - 12 de

Maçóde 1835.

- Herculano Ferreira Penna.
Registada a ii. 1. v. do Liv. 1.0 de Registo das Leis , e Re-

soluçÕes da Assemnt!ea LeisLtmva Provil ic iu1.  beí retaria do Co-t;-
no em 13 de Março de ISJS.

Honorjo Pereira d'Azeredo Couttnho.

Antonio Paulino Limpo de Abrêo , Vice_Pre jdente da pró_
vincia de Minas Geraes ; Faço saber á todos os eus Habitantes
que a Assemhléa Leg	

o
islativa P rovincial Decretou , e eu Saneeinei a Lei seguintete

 Uniro. O Presidente da Provinemaem a nomeaeo, 
re-floço, suspensio, e demissão dos Empregadeis Provinciaes eercerá a aáesna allPioridade , e pela mesma maneira que 

competiaao Governo Provincial , e ao Geral antes da Reforma da Constitjç0

Mricio por tanto i todas as Aulhoridades , á quem o conh..e eeeueio (ia referida Lei pertencer , que a Cumpro,
e faço eumrrir tao Inteiramente , como neila se contem. O Se-
cretario desta Provineja a faça imprimir , publicar , e correr. Da-
da no Palicio do Governo a Imperial Cidade do Ouro Preto aos
nove dias d mez de Março do auno do Nascimento de NossoSenhor Jezus Chrjsto de mil oitocentos e trinta e cin. ,
quarto da Iudepericlencja , e do Inperio.

Antonio Pau ino Limpo de Ábréo.
	Carta de Lei, que determina a maneira de sarem nomea	,removidos, suspensos , e de;uittido5 os	mpregados	

jE 	Provjncjaes

o d0	

Carlos flenedirto Monteiro a fez.
SelJaeja na Secretaria do Governo da 

Pfovincia erri 12 de' Mar-

Herculono Ferreira Penna
Begistada a ti.	. V . do Livro 1.0 de Registo de Leis

Resoluções da Assemblé Legislativa Provinc	
,

iaí. Secretaria do Go-verno em 13 de Março de 18;35;

Honorjo Pereira d'Ázeredo Coutin/do
Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei aosdesoito dias do mez de Março de 1835.

Nesta Secretaria do Governo fui publicada a presente Lei aos	 iíerct+lqno Ferre ira Petnc.
desoito dias do mez de Março de 185.	 TOMO 1.0 PARTE 1.

Fferculano -Feri-eira Penna.
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LEE N.

i I wiu,PuUn Timp_o. d.'Àbrêo ,, V e-prdntda?, Provin-a.	lfl!t$. GerasO ; )	saber,, a	seus Uabitan,'

nel
O a.4,.MuÂIIl9 J	.lUvu Prwincial,. »3l'etou , e eu Soriceioa	M3IIfl•	-

cp'i 	O;'QíCial.MaiQr da Secretaria da Assembléa vensO, OrUJ,aufli	dt sisceno inil.réis pagos-a trimostres.'
. th O I ervallo. ds Ssses , e logo. que ti\ ei' conctuido na

roL001 os trabalhos a seu cargo , será cinpregado a do
dos .'iegocios . dà mesma Asemtiéa

dos "3esw1014
	

Ainanunses , que-forem engayidos pelo tempo
Ot1inaris., ou E'str'ord nonas , e'aas meu gaíts,

seu emprego 'a ivantia de"quarenta mil reis

Art 8	O Porteiro terá o Odenado annuil de dusentcs eLUtO flhi vtjs	pqgos_ na forma do- Artigo, 1.0.

Ou	 'O Continuo -vencerá durante is'; 	Ordinarias
iIJt(Ilflj., e as- Porogaçnes, a quantia de vinte e cinco

Mil réis IlI•JIlI(5

A;.	Fjcj revogadas todas' as disposiç&3e5 em contrario.

!°r tanto	todas as Authon i dades , á quem o coche-
CUk) da referido Lei prLt'neer , que a curnprao , eÇ,kInipril., Ulo inte rauleOte. , emito, nela e conteriL- O - Serre-

': inca. a faça:impriinir 11 publicar , e correr. Dd no
a -; o lii
	orno na liii poria 1 Ciçlde do Ouro prelo, aos onze di -

 NMirço do anoo do £\seunPiiu de Nosso enl-on Je-6LI (.linlslo d1 mil oiocentos e trinta e cinco 	Wceinio quarto da
lu iii, ,edo., Impenio.

F. 11;

Carta de Lei, que marca os 'vencimentos do Official Maior
da Secretaria , e Amanuenses , e bem asim os do porLiro , e do
Cortinuo da Assembléa Legislativa provincial.

Carlos Bsnedicto Monteiro a fez.

Seilada na Secretaria do Governo da provincia em 12 de Mar-
co de 1835.

Herculano Ferreira Penna.

Registada a II. 2. do Livro 1.0 de Registo de Leis , e Re-
soluções da Assembléa Legislativa provincial. Secretaria do Gover-
no era i de Março de 1835.

Honorio pereira d'Azeredo Coutjnho.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei aos
4eoito dias do mez de Março de 1835.

Herculano Frreira ,Penna.

Antonio PaadinG Limpo de Abr8O.
OURO PRETO: REIMPriESS0 NA 'ftP. PE SILVjI. 18.7
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TOMO 1.0	PARTE 1.0	 FOLHA N.

YANTON1O Paulino UnipA de Abre, \ice-Presidente da Pro
'4ni de Minas Graes: Feo sab&r tolos os seu Habitantes,
que a Asssembléa Legislativa Provincial Dectetou, è eu Saiio-
ei a Lei seguinte.

Art. 1.0 A Carnara Municipal da VilIa Diamantina fica
uthorisada para cobrar na ponte do (kquitiiil.oulia em o lugar

denominado Mendanha o seguinte imposw.

§. 1.' De cada hornam a pé, que nelia passai, vinte res.
o:	(;	. •

;t J : 2.o De cada Cavaileito qurerita reis.

§ 3.' De cada cabeça de gado vacum, cavaliar,, ou rnua
vinte reis.-	•	 .	-

S. !. De cada animal carregado quarenta rci.

5° De cada carro quatrocentos reis.

Art- 2.' Este Imposto ficará pertencendo ás rendas' .Mun4i .
-es, e será. applicado o seu produítø para os reparos da sobre-

ai ta ponte, e da Estrada, que d'ahi se dirige até a VilIa.

Art. 3 ° Todo aquelie, que se recuzar ao pagamento do Im-
posto será multado em seis a dez mil reis para os Cofres da Ca-

« ra. i	mposiço da multa será feita pelos Juizes de Paz pr..

	

naIo q , das	 ,Q5tufs.



-i	t Carn	epeá
tos pra a arrecadação do Imposto, e duá á Àssembléa Leis1
ti'.a [rovi?1al	hpp11rç	da eu. rodto

	

At. 5.° As disposiçes	sta Iei-ierjo lugar sómente cri
( l U0 se nao estabelecerem as Estradas l'&d j cs tom as respecti-as	att-s Viflas Diainrttina- à,, €rmigas, e de Minas, Novas.

-- Art.. .-6.°. Fico derogadas £odas as dsp.sieacs em. contrari_.

Marido pr tanto á todas as Authordades, a quem o conheci'menU, e execuo	
m

da referida Lei pertiicer, que a umprão, efaçti' cam	 iprir tão nteiraente, Corno tella se contem, O Secre-
tario desta E'rovineia a faia ILnprirnr, piblicar, e.. correr.-no PaUcio do Governo	

Imperial Cilatie do Oro 'Pretd aos.vinte-dts do .nie de Mario tio anno (lL) Nascimento deNossoehbor Jeçu	hpt le un;., oi occht	e trinta e cinco, Decisno
:	di InJepenencia, e ik

Anto tio sPauhno Limpo de Áro

Cart. de Lei, que cria um impcto de passagem na ponie do1;n1tonlia cia- o: lugar! denoo j j1aj, :jjr e 'uthrjsa aCJ!nara Municipal da ' iIla'Diamantina para cobra-lo na' forma

Carlos LeneJjco Monteiro a f Z..

Sdlcda na Secretnri doGovtrro di Pro\jncja em 21 deMaro

herculano ':Ft'rrej,a . 'Penn(J; . -

7	..	.	-	..

- 'itg! ii1a'	fi 2 dq Lt10	'' 1ei,t y le	e1 t i c	a	aLéity.. iá 1.

ir ,r02. 

fLoiwr'' Pr icz d'Áaredo Coutin.o

Nesta	ertaia d'õ	overrrÓ ti publicada a presente Iei
aos vinte e quauo dia.s do mez de i1aro de 1835.

Herculano Ferreira Penna.

Lëi: • .'	 .

Antonio PauUno Iimpo dp Abro, Vice-Piesidente dj pr,
vincia de Minas Gea: Faço saber á todos os seus IIabn
que a Assernflia Lgi	iva Provincial Decretou, e eu Sancjuej
a Lei seguinte.

-'Ârt.t	4 vill db	tituoc, era	pelb Deci eto de, 1 .
de Agosto de 183', comprelienrierá em	n Termo âV'rog :ia d
mesmo nome, a do Turvo, e o Districtp do Bom Jardino, n-
ertencente aa Tehmio deBcrHaen.	perre Ja Frei d
urvo encorporada ao Curato la Madre de Deos ceninu:ir , D'-

tencer ao Termo de S. Jogo d'El-Rei, a que está arwexà.

Art. 2. 0 O Termo da Vd!a da Ayuruoca formará pli't da
Comca do- Rio Parahybuna.

Art. 3. Ficao derogadas todas as disposições em eontra.yi.,..

Mando por tanto á todas 4s Authoridades, á quem o
cimento, e cxecuIo da referida Lei pertencer, que a cumpno. e.
fação cumprir to inteiramente, coso nella se contem. O Sceaetari,

i'o)zo 1.0 PARTE 1.'	-



(12')	 -, •
J?s.La Provincia a faça imrrinhir, publicar, errer. boda. no: .
lacio do Governo ua imperial Cidade do Ouro Preto aos vinte
dias do mez de Março . do, auno do Nascimento da Nosso Seuho
ezus 4hristo de mil oitocentos e trinta, e cinco, Decimo quarto d&

In4ependucia, e do Impetio.

Atpnjoauljno Lio de Ábr4o.

nrh de 'Lei, que marca os limites do Termo da -Vilia daA yue creada pelo I)ecreto de 1 de Agosto de 183, e deter-
t1]1 % que p ila fçn parte da Comarca do Rio Parahvbuna.	-

Cirls. Benefjcjo Monteiro a fez.

•	jgia na. Secreuia do Gvcrao da Provj p.eja em 21,-,Março do 1833.
Feçcu!un..o Frrcia Penna.

a II. 2 v. do Livro 1.0 de Registo de Lei, .Ttsoi:	da Assen,ldée Legisiuiva Proviucj aj ,tçc1.etarja o Go.
23 de Março de	3L	 ,• .

Ho norio Perej7c 1 d' Ázredo Coutinho.

Nstn Scj'ctarja do Governo foi publi'ead	a petv it	quatro dias (10 mez de Março de 1833.

..................................
I!crecilczno Ferre ira Pevna.

(( (j »

Lei N.o 7•o

Antonio Paulino Limpo de Abro, Vice-Presidentp,
vincia de Minas Geraes; Favo saber a todos os seus
que a Assemblda Legislativa Provincial Decretou, e eu SiccLei seguinte.

Art. 1.0 Os dons D jSjr j ctGg de Paz, ora existent$ VilIa de Sabaja ha0 reduzidos a um só Distrjetcj.

Art. 2.° Fico derogaclas a Resolução da Camara Munepai quanto a sua divisão, e todas as outras em contrario.

Mando por tanto á todas as Authoridades, á quem oco~
mento, e execução da referida Lei pertencer, que a cumpr, e
fação cumprir tão i nteiramente eolnô nella se contem. O Sacre-
lario desta Provincia a faca i'nprimir, publicar, e correr Dad*DO Palacio do Governo na Jrnperial Cidade do Ouro Prezo aos
vinte dias do niez de Ntirco do anuo do Naseirnento de NesSeniiir Jez' is C!irkto de mil oitocentos e trinta e cinco, Decjõuar10 da Independencia, e do linpeio.

4nlonio Paulino Limpo de Abr4.

Carta de Lei, que manda reduzir á um só Districto os donsera existentes na Yilla de Sabará.

Carlos Benedicto Mcm te iro a fei.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincja em 
21 defarço do 1835.

Herculano Ferreira FCflfla

Registada a II 3 do Livro 1.0 de Registo de Leis, o Re..
Iuç6es da Ássenihla Legislativa Provincial. Secrezarja do Go-
o era 23 de Março de 183.

Ilonori,o Pereira d' Azerdo continuo.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei aos
in ta e quatro dias do mez de Marco de 1833.

Uerclqno Forre ira Penn.
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TOMO 1.'	PARTE ja	FOLHA N.

LEI N . 8.'

ANTONIO Paulino Limpo de Abrêu, Vice-Presidente da
Vrovincia de Minas Geraes : Faço saber àtodos os seus Habi-
tal, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou , o eu
Sanccionei a Lei seguinte.

Art. t.	A Força Policial de Minas Geraes é fixada ez*
tresentas Praças de Infanteria , e trinta de Cavailariaco,	mpro-
hendendo-se neste numero os Officiaes , e OMciaes Infeilores.

Art.	.	Esta Força poderá ser elevada á quatrocentas Praças,
e:n cireunstancias e'traordiriarias , a urgencia do serviço •

exi.gir	Neste caso o Presilente da Provincia deverá inserir flGLivro da Lei Mineira a Portaria motivada	em que o determi.
iiar , e na Sessão irnrnediata dará conta circunstançiada á A-senibléa Legislativa Provincial

rt. 3.	A Força Policial será dividida em trss Compi_
nhias de Infanteria , e huina Seec5o de Cavailarja terá hum
Cornmandante com a graduaeo de Major, e o venciaento unice
de 'oitocentos mil reis annuaes ; e li'jm Sargento Ajudante , que
servirá lambem de Secretario	e Quarto! Mestre com o venci-
mento de tresentos ffli! reis.

Art. 4° Cada Companhia terá hum 1.0 , e hum 2.' Com-
mandante , e tantos Inferiores , quantos exigirer os lugares
c' a paureza dos serviços , á que fore[h destinades. A Secç.
de, Cavalarja erá somente hura 2.0 Cotniiandanto , v sa.
iõ	; qu. f.retn lcesrio»



\

1

Ç16

trt 5° Os 1	CornmaiaflteS terão a gnduio de Ca-

pít5s com O- vencimento unico de seiscentos mil reis annuaes
Q- semimulos a lo Tenentes com o vencimento unico de pia-

t1CefltO , e ottiiLa mil reis annuaeS:

6.	As qualidade* para Guardas Políciae5 sio

. i.° Ser Ci1:J5o Brasileiro.

S. 2.' Ter e iddc de dezeseis a quarenta nrnos. -

3 ' Ter decenia , sobrieda!e , o ostcz. Os Offi-
!aiaes Inferiores da. CLSO Limam in saber ler , escevcr , e coutar,

.'ut. 7.°	íi 'taVi()	 usaro os G arl:ms de pioUa

O fil	1', e epiii i'i1	-iVLda.	:) sory io e\lraordt aro
ou quanilo se rl'reiar ata-m	ni força alrta , e LOS gurdas
onUnuaro a trazer espitmgarL , e baioneta.

Art. 8.' Os Gard-ms , hmrna vez expulsos nLO poderão ser
r .-admiitidos , sen dema de passar lm a a nua , e provaiad.
por aestados fiiodi:ioS a mui mnça d sevm e ijueta.

Art. 9° Os Glirmias enp:egados contra inimigos ew"no,
u internos fia sueios ás Ordenwiças .'diRtares.	-

Art. 10 . 0 Os ve qninleiitos dos Ofliciaes Inferiores , Cabo,
e Guardas ser5o os niasmos , que ao presente se aeliãa estab-
lecidos.

Art. 11. 0 Fica em vigor o Regulamento de 22 outu-
bro de 1831 -na pai-te , em' se no oppozer á presente Lei
é for aplivel ás circuostancias da Proviacia , o que será
declarAdo petø .Preidnw d	rovinei	a

.	N.	.'

Art. 12. é ricão revogadas todas es disposiçes õm entra_

rio.
Mando por tanto á todas as Authoridades. á quem oonh&

cinwrmto, e execução da referida Lei pertencer, que a eumprtO,
o fação cumprir tão inteiramente ,  como neila se contem. . O
Secretario desta Provmncia a faça imprimir , publicar , e cr-
rer. Dada no Palacio do Governo iia Imperial . Cidade do Ouro
Preto aos vinte oito dias do mez de Março do anuo do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jezmms Cliristo de mil oitocentos , e
tinta e cinco, Decirno quarto da Iiidependencia , e do Imperio.

Antonio Palino Limpo de Ábr4o.

Carta de Lei , que fixa a Força Policial Ordi1v ria , e
Extroordmncni n da Jrovincia , e ?narca os vencimentos dos
Ofjiciaes, 61ficiaes Inferiores. Cubos, e Guardas, como acima
se dccl a ra.

Fio nono Pereira d'Azeredo Coutinitmzô a fez.-

Seliada na Secretaria do Governo da Provincia em
d. .3iarço de 1835. Herculano Ferreira ?enna.

Registada a P. 3 do Livro 1 . 0 de Reqisto dc Leis , e
Resoluções da Assembléa Legislei iva Pio via ciiil. Secretaria d.
Governo em 2 de Abril de 1885.

Honorio 1-ere ra d'f zeredo CouinIio.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
'aos $eis dias do nmez de Àbnil de 1835. -

Herc-ulan9 Ferreira Penn'T.

Tomo 1.' r.jTa 1.'
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iv. j. 3.'

-	Li N.	.•

Antonio Paiilino Limpo de Abro., Vice-Presilent (Ia
ovincia de Minas Geraes : Faço saber á odos 'os seus Habi-

)ntes , que a Assemhtéa Legislativa Provhicial Decretou , e eu
:Sanccionei a Lei seguinte.

Ari. 1.0 Os Deputados àAssembléa Legislativa Provincial
venceráõ diariamente o subsidio de quatro mil reis , durante o
tempo das Sessões Ordinarias , e Extraordinarias , e das Proro-
gaçõe da segunda 'Legis1aturà Provincial.

Art. 2.' Os que habRarm fora do lugar da reunito da
Assembléa terão a indemnisaço de mil reis por cada legoa para
a vinda , o volta.

Art. 3.6 Fico derogadas quaesquer disposições em contra-
'TIO.

Mando.por tanto á todas as Authoridadei, a quem o conhe-
cimento, e execuco da referida Lei pertencer, que a ru'np2io
è 'fação cumprir tio inteiramente , como nelia se cortem. O
Secretario desta Provincia a faça imprimir , publicar , e correr.
Dada no Palacio do Governo , na Imperial Cidade do Ouro
;Preto aos vinte oito dias do mez de Março do auno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos , e
Irinta a ;cinco • Decimo quarto da Independencia , e do Im-
peru.

Antonio Paulino Limpo de Ábréo.

Carta de Lei , que marca o subsidio , e. .indern'nisação
que devem vencer o; Lkputados á Assembléa Legislativa Pr.-
nncial na segunda Legislatura.

Unorso Pereira d'Azeredo Coutijtlis, afez.

Sefladiz na Secretaria 'do Governó- da , Província
de Março de 1835. 	,

Herculano Ferreira 'Petna.

Reqislada a fi. 3 v. do Litro 1 . 0 de !(egisto de Leis
e e4o1uç&s da As3eInbiÇa .Leqis'ativ Prvincia1. Sccretar44
do Governo em 2 de Abril de 1835.

Ilonoriô Pereira d'Aze,edo Coutinho.

Nesta Secretaria do G'erno foi publicada a .pressn..
Lei aos seis dias do mez de Abril de 1835

Herculano Fai-reira. Pena.

• '
	-'F.	'	 .	..	 •1'

Lei N	10.

Antonio Paulino Limpo de Abro, Vice-Preid'nt da Prvin-
aia de Minas Geraes Faço snbi á todos os seus ii itane qu
a Assernhléa Legislativa Provincial Decretou, e eu Saocconoi a Lei
seguinte.

Art. Unico. A Âsseniblêa Legislativa Provincial celebrará ai
suas Sessões na Capital da Provincia.

Mando por tanto a todas as Authoriaade, a quem o conhect.
mento, e execução da referida Lei perteroer , que a cumpro , •
fação cumprir to int'ir mente , como nelia e contem. O Secre-
tario desta Provincia a faça impriloir , publicar , e correr. Dada
no Palacig do Goveo na Imperial Cidad: do Ouro Preto aos vin-
te oito dias do mez de Março do anno do Nascimento de Nossa
Senho Jezus Christo de 'mil 'oitocentos e trinta e cinco, Dcin
quarto da Independencia , e do Imperio.

Antonio Pauliizo Limpo de Ábreo.

Tomo 1' PARTE t	'	' • .	 '	'
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Carta de Lei, que determina que * Asembla bgislatva
Provincial celebre as suas Sessões na Capital da Provinia.

Honorio Pereira d' Azeredo Coulinho a fez.

Sallada na Secretaria do Govei'no	Provincia em 29 de
Marro de 1835.

Herculano Ferreira Penna.

Regista11 a fi. is. do Livro 1.0 de Registo de Leis, e Resolu-
'5es da Assembléa Legislativa Provincial. Secretaria do Governe.11

ain 2 d	brjV 'de 1835.

Honorjo Pereira d'Á zeredo Coutinh o.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei aoe
seis dias do mez da Abril de 1835.

Herculano Ferreira Penna.

L N. 0 11.

Antonio Paulino Limpo de Abrín , Vice-Presidente da Provincli
.i1 . Mmas Uere.: Faço- saber Á todos QS SUS Habitantes , que a
AseuiblaLegislativa provincial Decretu , e . eu Sancoionej a Lei

Unico. As- Ssses Ordinarl0S da Msemlléa Legis1ativ
PioviijçjaIconieçaro no dia primeiro de Fevereiro de cada anno.

Mando por Unto á todas as Authoriilaíles , á quem o conhe.
e oxc-cup d referida Lei	pei-tener - que: a cumpro

(21.)

e f-ço cumprir tão inteiramente , como neila e. contem	O e-
cretino desta Provincia a faça imprimir , publicar , e correr. Da-
d: no - Palacio do Governo , na Imperial, Cidade do Ouro p relo aos
ynt.Oito dias do rnez de M-rço do anrio do Nascimerio de Nosso
Senhor - Jezus Christo de mil oitocentos e trinla e cinco, Decunb
quarto da Iudependenca , e do Impento.

Antonio Pa'lino Limpo de Areo.

Carta de Lei , que determina , que as Seçses Ord nari
Assembléa Logilativa provincial comeceili no dia primeiro de Fu-
ereiro de cada aniio	 .

H9norio Pereira d'Azeredó Coutinho a fez.

Seilada na Secretaria do Governo da Provincia em 29 4e Mar-
ço de 1835.

Herculano Ferreira Penno.

Regstada a fl. 4. do Livro 1.0 de Registo de Le i - , e Re-
solues da Assembléa LegisaLiva provincial. Secretaria do Gover-
no eia 2 de Abril de 18ú5.

Jionoria Pereira d' Á:eredo Coulinli-o.

- Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei asa
seis dias do rau da Abril de 1835..	-

FJrculano Ferremra Penna.

—c--
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Lei L' 1

Antorio Faulino :Lirnpo de Abrêo ., Vice-Presidente da Pró-
vinda de )incs Certfes	Faço saber , a todos os fseus Habitan-
tcs que a AsseirF!éa- Legislativa Provincial Deretou ',. e
auccionei a Lei seguinte;

Art. 1. o So approvadas as Jespezas Provinciaes Ordina-
?ias e Fxtraordiiarias , feitas no Anuo Financeiro do 1 .' de
Julho de 183 co ultirito de Junho de 184, cnstantes dos
Balanços apresentados pulo Governo	e extractadas nó Quadro

Á-- junto a esta Lei , importantes na quantia de cento
setenta e oito centos quatrocentos vinte e hum mil quinhentos
e treze reis. ( 178:1	513.. )	.•

Art. 2. 0 Esta approv3çio é . dada , salvo .e prejuizq- da
Fasenda 1ubflca Frovincial , ou de terceiro.

Ar[. 3	As d pz , q €' deixarão de ser SitNfut qs no
obtedit Aneo Firninceiro	surCo pagas pelos Cofres Provinciaos,

para os .tjuaes pas5or . quantia igual á dospeza orçada na
otíva Lei do tjreaóieitu de	de Outubro de 183.

Art. t.°. E' approvada a Receita Provincial pertencente ao
c'ito Aino Fiiui:& eiro constante do Balanço apresentado pelo Go-

rr o , e exti autado no Qiadro - B	junto a esta Lei , im-
pnrite na quantia de trinta •e cinco	ouLos , noventa	 -nove
iiil citoceulus sessenta o sete reis ( 35:099867.

Quadro Á.

1)cpezas Proviriciaes no anuo Financeiro de 1833 a 1834.

Com a Presidencia da' Pricia , Secretaria , e Conselho
do Goerno nove contos cento oitenta e ciuco mil duzentos no-
venta e sete.

-	Com o Conselho Geral da Províneijk hum cento quatro Cnto
e trinta w	mil quinlïeuts.

F. x.,3.•	 (2)

•	
Com a Jnstrueçio Public treze.coiItOS oitocentos novcnta 5

sete mil trezentos nus enta e oito.

Com o Jardim	otaniíà SetCrëd	 114 ire-

zentos	e	trinta.	......................	-

€	deUari ria. Ca, xoeira do Campo um contoconto qui-

kbentos quarenta e dois iflil õitbcentos oite'ií. e- cinco.

Com Obras ., Publicas,, ro,ve Contos e setcetttO mil reis.

Com a Vaccina vinte mil reis.

Com o Guarda Lr Geral quatrocentos mil reis

-	1 Com os	arqao, Giisamentos, Fahriças, e Se fl:O sete
soutos novecentos ciucoentii e doá mil dazíctos qrirei%ta" ires.

-7 1	Corri a ,Justas ,,Teritorias cinco - contos quinheuto.	qua-

renta e um niti sbcutLua O SL Lnta

Com •o silsiarito e coo lo io de pJ)5 pnbr3 t]'irOcfl-'

os cincoentz e stc til 	qaiilitLas e nuvcili.	-

Corri as Cadeias Publicas stecentos e quinze ml oitoaentos.

Com as Guar]as N iones quatro coiO5 oitoenn sessenta

e quatro . m'l ' e ..sesenta e cinco.
Com as Guardas. Policiaes sesenta	ouve contas oitocentos

s vinte e um mil cento e sesseutJ e

	

Core as Despozas ,vett1aes,	tiu	mli nokecentOs e

Com  Extraordinaria da Secretaria do Gwerno em S. João
d'El-Rei quatrocentos mil trezentos e qi;ututa.

Corri os- diversos ramos de, despeza àuima menionados , per-
tencente ao anno anterior quarenta e sete con tis seiscentos
e sessenta mil trezentos e vinte.

Soma reis cento setenta e oito contos quaLrucemltOs vinte o

•m mil quinhentos - e treze.

TOID.O 1.' PÀRT£ 1.a



C	)	 v.	.' 3	 1 .5
- -. Quadro B.

eCeita Provincial no Atino F'inaneeir. de 1833a 153T..

1)zimos dez mil cento e sessenta e um.

Passag-ms quatorze contos siseentos è vinte mil novecentos
Oitenta e nove.

Banco seiscentos, quarenta e cinco mil trezentos setenta e
seu.	 -

Vinte por cento sobre as Agoas ardentes quatrocentos cia-
coenta e seis mil novecentos noventa e quatro.

Decima de Predios lJrbanos quarenta e um mil quatrocentos
O vuite oito.

por cento do Ouro , e produeto da venda das barras
WS 000LÜS mil nove cutos e cinconta e um.

Premio das ulosmas dois contos seiscentos quarenta e oit
mil seiscentos no -na e c

Meia Sua trez contosquinhentos e quatorze mil seiscents
e vinte tres.	 -	-

Carne verde oilmceutos quarenta e quatro mii seiscentos e
sCSSt-iita e SIIS.

ubsoIio Luerario duz-ntos e quatorze mii cesto e doze,
tIo de pape-is setaccirtus trinta e dons mil oitúeentõs o

vi	dois.
elo de heranças quatro contos -citocantos e riuta .e oito

flaI	oinhcntus quarenta e sete.
do	axocha 'juinhentos vinte e nove mil qui-

flieIIt;ts.

a).a reis trinta e cinco contos noventa e nove mil Oito-
C:O Ú5 s-aenta e sete.	 -

Mando por tanto atodas as Authoridades, a quem o conhec i-
Lei pertencer , que a 0cm nrOo , e

£a;ru e I 2ini- rr tao lfl!eiraineijte , como neila se contem. ' &cr

tarjo desta Provincia a faca imprimir , publicar , e correr. Dada
no Palacio do Governo na Imperial Cidade do Ouro Preto aos vin-
te oito dias do inez de Março do anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jeztis Chrjsto de mil oitocentos o trinta e cinco, Decimi
quarto da Independencia , e do Imperio.

Antonio Paulino Limpo d, ibreo.

Carta de Lei , pela qual se approvo , salve o prejuizo da
Fazenda Publica Provincial , ou de terceiro , as Despeza. Pro-
vincjaes Urdinarjas , e Extraordinarias , feitas 1)0 Anco Finan-
ceiro do 1.' de Julho de 1833 ao ultimo de Junho de iS3,
e a Receita Provincial pertencente ao dito anno , como acima
se declara.

Honorio Pereira d'Ázeredo Coutin/lo a fez.

e1lada ni Secretaria do Governo di Provincia em 29 4e
arço de 18.

Herculano Ferreira Pcnna.

Registada a fl. £. do Livro 1.0 de Registo de Leis, e Resolu-
es da Assembléa Legislativa Provincial. Secretaria do (overno

em 3 de Abril de 1833.

Honorio Pereira d'Ázeredo Coutin/u.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei aos
ea dias de mez da Abril de 183.

Herculano Frrg ira Penna.

-	Ouio PJ$To NA TIPOGRAFIA DSILVA. 18!7.
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Lei N t

ANTONIO Paulino Limpo de Abrên , Vice-Presidente da
Provineja de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus Habitante
que a Assernbléa Legislativa Provincial Decretou, e eu Sanccionei.
a Lei sebuinte.

Art. 1 . 0 A Instrue o primaria consta de duns grios : rio 1
se ensinará a ler escrever, e a pratica das quatro op11*aenes ari
thnieticas ; e no 2. 1 a ler , escrever arithmetiea at as propor
ções , e noções geraes dos deveres mcraes , e religiosos.

ArL. 2. 0 O Governo estabelecerá Escolas Publicas do T° grão
nas Cidades , e Villas , em que o julgar conveniente ; e do t°
era todos os lugares , em que , attenta a populaçilo , puderem ser
habitualmente frequentadas por Iate quatro alumrios ao menos.

Art. 3. 1 O Governo poderá estabelecer tarnheui EcoHas para
meninas i-ios lu gares ciii que as houver tio 2.' grau • e em
att-nta a população , poderem ser habitualmente frejueiitathas P0t
vinte quatro alumnas ao menos. Nestas Escolhas se ensinará
atem das materias do 1 ° grào , ortografia , prosodia , noções
geraes dos deveres rioraes , religiosos , o dornesticos.

Art. 1. 0 As Escoltas Publicas já estabehiecidas , e as que
no futuro o forem , sero abolidas , quando as n10 frequente o
numero de alumnos , que exieiu os Artigos	, , o	n.e



eetijiO lias cirewsteneias en os iflOCIiO)S dec ri

Art.	5. Serão dendt!os	OS alias	Pzfores ,
UNSWMS , cuj es escolas n:.0 !riI'tkjo L ut.	ar
e	li rias , íia'ut . is a citas jiie	:,Oier , ateu.i a O,r'-
Çili) dí.,s f	u5UVOi 1ueres	Ser:i por'Ii ietnovi.hjs , s eta inre-
quencia proceder de leita de popuiato , OU de oLitra cauza.

Art. 63 Aleite das Ecollas dosArtigo; teveleitts esybA,,-
Perá o Governo ilatS t 1 uotiO, Ciii íJIiO Se Cfl-ltiii nptiiaees da
Ariilimetiea ao Commercto , a Geouie l, ia piaui , o letiho lineal
e agrimensura	Estas LocíIis s i• o ( stah IIi. liS lt;arcs a
Inc COOCOEFOF flI3Iia nt	ji	1lU1O Cria drir iItS Coiiarcas
e lo podecOo sr nelias	1	 miOlos , We itOu furem aupru-

aijcs nas matei L s do	.° g o.

Ai. 7. O Governo etnbeleterj qruuto aios utita Escoik
tia! suito pt ii ar a do .-'.rdt	1 ° , e	in a

.i	, 6	. .;	..	:	:;	:	Lt	, e ei	!Le e	cd'
o,..:.i	, .............

Àrt. 8 . I Ci (jo'erro lua ert.H	. n rwinckc coo
trn (idaílrus 1tciiieiios , que Não	 4,1J fica
1rperio tiasia tio as , e no ietltc,li, de	a' Os) ii' 1( OU :10
Artigo 6.° àlar de virem cslLclet''r as [suas ii	iiIE Z !cO Ar-
tio, teu' di ti;its as caii[eilns	fll5 IJUC	 a Fazci'di
Publica lisrd 't.e a	ruu'ia

Art. 9•0 ,Sto	erniiitidis Ieerilas parti du'es ,
temente iii' licenva tiO Go 1010 , UlIte \-(-'Z que ce	 •St'jis
habilitados na !tu'n;a kla Lei.

Art. 10 . 1 Os I'rue sores que erirein ' Eci lias , sem
sejo devidamente lialjititdt»; , sero Suaptiteos , a.	Cií Se 'bali-
litem	e multados pela primeira vez em cincoi ti a ceni '11:à
reis , íncorreiido nas xwuidncia cii niUltei dbrda	Iijfl iki

	

?. N.° 4.•	 (29)
u 1teUsO , e da pena de quinze a sessenta dias dc prizo.

.% cl. Ii •o	Soieii f e as jescoes livres poti ii	fie meu tar as
Feolies I !ics , íitar,Ju St.jeítas COS si es 1 thiiliilltI.tCS.

rt.	.° es Pis do Fainlias so obrigies a dar a se-

	

s a	t.: ti	Li p il:'Iti . a ilo 1 °	't.	eu ita< Escol	Pii-1	.	O	jn o	ias , tu em citas iii prues (fl/.0	 S, e Io 1	(.	1.i.S.	Clii	3,i) 1100 scuLiiii 1.5  ur,,Lrias pr
eU Ltt.si.o	ti.

	

A iii']	a d Sit' Artio sem 1uidila rüni íii]ta de de	a.11- ti	\CZ	ule't.s ii;iit-tires ae	eulu iditíj Ires

	

e i	.	de ais iliziS , e is , tti!:	ciks api'cu-iii o rrL- , o e 3estit11u1ni O seu prucea.ntcin . nu as
sidu jila:as ii'tdijs lelo Goverito, àvista

de inía iut' a	di s	J:t'!i.	fto ruiu - ti n'ias a muita Sidei rala.	 e r i.i» ileniia a com :teauLo (ia falia ds
pti-zcs depois da coittii iniaeo.

AI	I .°	A (d ii sacfto ia,	a no .i'd 1	prec 'dcr.te aos

	

HÁ CV 7 w. O: .	U	'Ii Ole	-TI	nn w d	id: 1	d s ni hill05i:te este ;tde-ac aos ite actualijiente t j vtr, m iltii:urze aflitos deuade.

At. 11. Poderia ser Professores os Cidado Brasileiros ou
Sirargeiros que niostrtrein ter

. 11 Mais de desoitu ailniis de idade.

. .° Bom comportamento.

§. Os conhecimentos exigidos nesta Lei.

Fui igualdade da cirrilrisiaticias sereo prefetii os ?acioiaes
OS Estrangeiros , e estes iileui dos rn l u: sItos aitIta 1uerjuuu11dos

d everão pronunciar bem a lingua Nacional.

Arte 1. Nilo podem ser Professores

TOMO 1. PARTE ja



'Do
s que tiverem sido duas vezes demittidos , 011 tre

vezes suspenSOS do Lnsiiio Publico.

.° Os que tiverem sido condemnaelos por furto ,
•ouLij.

Art. 161 O bom ro ortamento se provará per doeirnente
flt (liSnos , efli	(IC 0)	Til	5i tl1iie	)'\)ireSsSI(el)te que	o
pk rC'r'fflC	do v111 re01a1' , C P1,11 jiitO ena O ensUo da iflO
c]a]e ; loas la	iIfl Oiii' rcsidjo OS )li,trO ulinos alHOS ,

que Iiiaute esse teulpo oãO iii eooiiiinado 1) his crinies meu-
cionaios Tio	.	.° do Arugo precekiite.	E pro\ mllHii-se a leito
o tempo que o Pruissor 1101 tos au tenores ou riteriores O

en Magitenio csiá compruheniido eaa agulHa das dIs im S i eS 1)04
aragrak's do Artgo precedente , será ucuhiltido.

.tt. 17. 1 % conhecimentos exigidos nesta Lol se provare
jsr o\LhIes puLlccs , todos c( n) approvaiio pCraiLe o Gvoruu
ou Pcl€,adcs	a quem ele os coinflietier.

_\rl. 18." 1)is au1:u	!tois de estaLelecsa e Escoila 'Ç_
toal, 0111) pciieré ser nomeado 1'oies r do	•0	 Ifl1 das Es-
cotas do Artigo 6.0 o que a no tiVer ireqiieiitadu.

Art. 19."	O 41r0OI'ni) poderá	ermittir , que fretilcr.tíIo a
Escoila Noinial o	l'roiLSS)reS i(tiia:1 , que foiClil ((lii ii\0iUS
e\essa!11enm o uideiiara aos que feiein classificados no 2.° guu.

Art. 20Y	Os P1'oi;'es 1)) caso do	logo preeeuii
te	uáo seus Ordeili lo , 'elralte 0 teiiipo	jue a f:euun-
tareni ; m:s Ilfi o poderou deixar as oscolas lo que estoeriin eu-
carreg;ii]rs , seoi	o'e!-s iii S1StUtO5 , pagos a sua custa , e
5p1r valos pelis Ueitgi.los.

Art.	1°	Ai) (OVeV1Ci	 nn T) 	ui:near , siaspenier , roma.
e den i itir rg ttoi€erc; OeiJ	1)13 pese)u oa iist) [ei.

i.	. T.°	 (31
Art. 22.° Convencido o Governo pelas naais eireu11Staflei

das infon1na05 a cine cumpre proceder, que o Professor é 
in-

capaz do MigistetiO Publico, e não tendo produzido elfeito pre-
vias advertencias , ou suspensão, poderá demitti-lo.

Art. 23." Poderá tanabem dernittir os Professores coatra quem
houver attendiveis Represe ata2 S dos Delegados-

Art. 2'i.° poderá suspender os Professores

. 1.' No caso depronuucla.

S . 2.° Por Correcção-

An . 25 ° Os Professores , que abandona1m as Escoflas , sem
?revia participação ai) (overno, ou aos SOUS Delegados, una mei
antes pelo menos, sendO puifidos com multa de cinCOehita a coa
jiiil reis, e priSã)) de cinco a quiuZO citas. Não se juia abati-

dono a falta de Coihlj) reCline) Ito p1)1 menos de 9 u nze tias , inda
oiTito motivo urgente, e imperioso,que successivos, ou tendo ocl

que obstasse à participação aCfihia eigtd.

Ad. 26.° O ordemmalo n;idinn dos Professores do 1 . 0 grão

fixado Clii duzentos nid reis, e o naaxiiiio cai trezentos mil reis.

O nitiinio rios do 21 00 mo treLent)S nul reis, e o rnaxivao em
qlinmentiis nu reis. O ii lili!hiO d05 Professores das Esenqas do Àrti-
go G ' C m r1 iiinheiitis nu) reIs, que poderà ser elevado até o inii-

dci 5i'ti'iCl)OS mii	As professoras vencerá5 o mesmo Orle-

ãi0 que w !' g esores rio W gW N3 lixItão (los Ordenados s

lera aI tefl ão p1 1iitl jialuacli te ao o unco dos ai 0111 nOS.

Art. . 11cm do Oráeua]o perceIer11 os ProeSSorÇS do
Artigo 6° uma gra olir;mção por cita aluuuio, lixada pelo (oVerflO
da Prov mn ima , e a crer adi ' Li jiiI ii I)etegado , 9UC iSe ii ; ira do P1)-

g.a me n to desta g na ti tiiaão má um tero 10 ti 1Icil) d u	`dum 1059
nejueniniellto dos Pais, que não loreiti aoitadis,

ToMo 1. 0 PARTE 1.a



	

Àrt.	Tt luair-se-ha a	'C iflO pnre (1(5 Or ! e tl(i ,
	a d a P ro .;s r s para e' ernre3a r e	fu lo pula o o

e t	eu	,:.I.	5 si_Fli (iiLrteoe !I) que p.r 1	liuer ino
1	de	i;o, ou per ;ua mode, e	;:p:limento is

sues	attti0_•

	

Ai.	1.' O Gvcrne oo!ne:):, cm cada	(eea:ea peTo me-
00	'na	1	t'i:.Idt , O 1..L	,i	lil	'	03	01:1 a este na

	

,	1lC)1iliO	 O liJe,a o, e o	i ' J-•! te (u:intio
O 'lI! 510! , lae re nicr	moa gratiLce ao marrada ji ai 11!OiL1O tio-.
Te! LI!).

Art. 30.° Ao	ei tiO compute

	

§. i o	Viita 'ores pai eiacs (Ias EserJ	, rue e
gularaõ pelas 	je da mesmo	-1aioceLreI1i.

Suspemlcr os Pfofesorrs . quando da	riaora da de-
cisão do Coverno se Sig!)o gro\as tiudes.

	

§ S.
	•Iai	t:!us do 1 .° , r 2.° a o rr. ç:oa'

falta, Ou irnpeth	(3	 , 1 ai._0i

do Governo ara cotiaivai o Ordenado, qae ser t a	ode de
que tiver o Proks , or.

F:eer íd sa".ar cs	Lei, e os Rteailu neo os , e

	

do Goveru:)	p!Jç	
fl qI iii, suja a tIetlate	ad nas

	

inik puras	lu	1	1- , P WOrães , 1:' II,) 1tn	n[ rtaoi._t da
UniOO . e intonLiade (1) !lILaiiiO . ainda a tosta tis Ifl j f5 sa-
ciiticios.

	

e rt. 31	As Cai ras Moo e paes , quan h o jtn reni ne-
cessario,	oiler;íÕ convitar (	1w C C dos teia que nius lailcin ri-
guina , ou a1uua iEsrí PS do si	0101 pio, e, se os Lelegados
se recusarem , rcjren1it:raõ ao Presidente da Pro leia.

Art. 32 ° leis 115 di orOcs d(ta Lei ii respeito (laS Pro-
tesnres sio e\tnaivas as 1rofeaoras iequillo , em tjue poderem
er-he appiieavcis.

F. s	i°	 ()
Art. 330 O Governo 1 ao o Regol:ttneatos fleSS:1:iO5 pr£

ii pleOl e'reeuio tiesta L,i ; e neles moeirri. LnneU os dias de
as it,ras de eisa listo os suetos, e feris, que nunca

polerist eclr la quinze d:n , nem sr mais de dias vezes no
ililio ; ) tnpo , e nwtltotlo dos earues puhleos , o resiu ei, a p0-

a 1i E-li s; e lelo astm a 10! 1311	dos CO!! o -os, que de-

ai-ou SC )))iC ter id o p i- para provimento das Ca1CIC31:.

Ai. 3'° Feste i-evoalas todas as Leis, e dso5:e
ca da Ilistruc50 priinaiia, ou que àeila possao ser appiiraves.

Mando por tanto ii. te la as Atittoril Ides , a qoeto o
cimento , e eXeiulst() da reierida Lei i rtuneer , qII	:i cun7rsio,
C fatio Cli fl(i isto ittteiraIfl.lttC , como neili se centen	O Se
creario 11 estaProvocia 1 faa iuidrimii	thii, e co ter
da no I'alaeI) do Governo, lia1uper!al Ci lale do Ouro-preto aos
\itC oito dias 11) mez de Mina II) atino do NiseitoetO de Noso
Soibor Jei Christo de mil OituefltOS e trinta e cinco, Decino
quarto da ludepeudencia , e do iniperio.

_4ntoaio Paulino Limpo de Ábréo

(trio da Lei, que reoia a cieac7a d.is Co/-ires ,i las-
(,-ucçdo pena iria , o proelinsentú, e os O,!enados dos Pio/esorus.

José Rodrigues Dun?ft' , a fez.

Se1 1 ida no Secretaria do Governo da P)-ocinr-ia e!n 29 de
Março de 1833.

Ilerculuno Ferreira Poma.

Registada a /1. ) v. do L;vro 1.0 de Registo de Leis, e Re-
o!'tn3es 1 ÁssemY i L"qLsst e'st P rovi netal. Se-reteria do Go-
'tTflO Cm	de Ábiti de 1833.

Ilonorio Pereira dlzereilo Coutinho.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
mos sete dias do mer de Abril de1833.

Ilerenlano Ferreira Penna.

OURO PRsTo: RE1MPREsA NATPOi1U.F1. DIZ SILVA.
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1835.
TÓMO 1.b	 PARTE j...	FOLHA .

N.• 14..'

ANTONIO Paijino Linpo de Abru , Vice-Presdep te da
rovincja de Minas Geraes : Faço saber á todos os seus Habi-

tantes, ue a Assembléa Legislativa Provncja1 Decretou , e euSanceiou	a Ui seguinte.

Árt. 1.	O Presidente da Província é authorisdo á despen'
der no futuro Anuo Financeiro do 1.0 de Julho de 1835 aoultimo de Junho de 183	 sessenta qtintia de duzentos	a e rovwcontos OiLCeflti) Oitenta e nove niil, e duzentos reis.	69:889.00srber

: i. Com a AsernbIéa Le-
gislativa Provincial, seu expediente
e o da Secretaria da Presidencia
int u quatro Contos .	

4.:000000

. 2.' Com as Escojias Meno...
res , e Jarjim lÜtafljco , emucoenta
e quatro contos setecentos desenovó
mil e dUseflto	

4719200
§. 3. Com a Engenharia

Obras Publicas , e Prisões trinta e
nove contos cento e sekrra Mil reia,	 8;i7QOo.

. 4.' Com a Magistratura,
Guardamoria Geral , Empregados da,	Ltra,	 •



Ir. N., ;.•	 (7)

o -'crtos das Malnzes pobres cio-
Co.uta C01310s derts. • .

Com as Guardas
Eaes , e Poliiaes noventa contos
de reis.'	 90:000.:p000

. 6.	Com o 5usen.Io,
t__çIe.	 coaL...__
de reis	 :0O0OÔO

§. 7.	Coro a Caudellarj da
Caxoeira do Campo, e Despezas even-
luaes seis cantos de reis. . .	.	 6;CGO

Total soma reis duzentos sessen-
ta e nove Contos Oitocentos Gitema

noe mil edento	.. .

Çieto tTecte fi apj1 cid s pra t{raTâ ,
te todas s.	• (rue 11ouve do q Uan las 9aslas jO
26 da Lei 'de 8 de Gutobro de, 1s33,' ê fia' pre sente	e'
cepro das do	1 . 0 do •Artiga,} ,	sraq ,desttnaílas

te	ri s	 i' ez :a s eo 	a t,azi da Sesoie	da	s erri1,I.a
1	III	1 lc	LLII	

1

Cr met	Preente é	t1tho	c!
00 sne'ei to armo Financeiro ,ü6s. as lendas dcIaada Pro

1	IS ,	 1111e de !lUtY"O firein	eo 0odet- Le;is1atso

ri-Ftcao devoga . las tojas as disposlçoes em contra-
rio	 -

Findo por t""'to a te	tuUiorid	.i M9' CM O
e tier o e ee cu o di 1 eirdi ti pertulcr qi t aurn4o

íXÇ e'fJrir tOO inteiramrte, coho nefla 'se	 11 
te

Seeret:rio desta I'roviruia a f? a ,. i u i p nir ,	bIlica-., e, cor-
rir. Dada no P1 ICIO d(>Gl l o II	rnr,at Cidqde do Oro
Phto ZIOS vinte, 1, IL) 1	dY n1? de M1 o lo aio do	'isct-

tjt"	jS)O Senhor J2	rsLo de n'íf õit&dt'os,
liS' 0 1 11 P C1fl'O, k)uCiI O quar to da 1 iLpen incc	1e ria Imperlo

Átojto Pau1ii

Cartí de Lei, que marca a Receita , e fixa a Despea
Provincial para o Anno Financeiro do 1.6 de Julho de 1833,
fio ultimo de Junho de 1833 , como acima se declara.

Ilonorio Pereira d'Azercdo Coutinho a tez..

Seflada na Secretaria do Governo da Provincia em 2
g Março de 1835.

Herculano Ferreira Fcnna.

Registada a fl. 7 do Livro 1.' de Registo de Leis, e
Resoluções da A&cmbiéa Legislativa Provincial. Secretaria d.
Governo cm	de Abril de 1885.

Honorio Pereira d'Ázeredo Coutinho.

?esta Secretaria do Governo /7ii pulicada a presente Lei
aos nove dias do nlez de Abrir de 1835.

herculano Ferr,ja Penna.

Oo PEErO NA T1pojItAFJA
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	183. 	 V

TJit) 1	 PARTE la	 FOLHA N: 6.

Resolução  15.

tonio 1 P a uJ ino • Limpode Abreo, Vice-Presidente da Provin-
gia de Minas Geraes: Faço -aber á todos os seus Habitantes , que-
a Ássemblea Legi1atva rincial Decretou a Resoluço seguinte.

--
- -	 REGIMENTO - INTERNO

da. Assemblea Legislativa Provincial dê-	
-'	ML nas Geraes.

A' ASSEMBLE'À LEGISLATIVA P.ROVINCIAL DE MINAS
GERAES,

RESOLVE:	 -.

TITULO 1.0 DAS SESSÕES PREPARATOLUAS.

Art. 1.° -Trez dias antes do destinado pra a Installaço di
Asseríbleu Legislativa l'ro5neiaI, -ainda que Dia Santo ou Donungo
seja , enuqrrrto os 1)eputaJos a Sauia das Sessões pelas . 11 ho--
ra3 da niaohai.

ArL.	.' R]iili.s is Dpiads, nomearão uit°rinamente por
acca:naeo um 'rsideiite, e (luiS Serretarios , os	s toinaro lo-
go os seus lig-ires, e os eonsrvar10 ate que, instaila la a A,se;n-
blea, se nornen a nova Mesa	 -

Art. 3. 0 Formada. a- - \Jesa • pa(h om dos Deputados levará
lla o seu Diploma,' e o 1 ° Secretario fura a rekii;oo dos apre

sentados.	 -	-	 -
Art Juntos todos o Diplomas-, se nomearo por rÚ

tuiio, e á pluralidade relati a de votos (luas Commksões de trc
Membros cada uma, a 1.' para veti!icar os poderes dos apreseutados;
a ,a puxa verilicux os dos Menibros d 1a Coiiisu.

-	 •-

:-:

;__•	,---	-

;_	 1-	•-

-.-e--

-	 1	'-	-	-•	e



Art.	niendas as Comrnisa5es, retirar-se-hão Jogo a (rts'-
ter do exai'ne dos l)ptoiaes, interrompendo_se entretanto a Sessão.

Art. 6.	Confuido o exame, ue deverá ser o mais breve
possivel , as Comniies voltarão á Saifa das Sessões, e dara con-
ta do resultado dos seus trabalhos , expondo por escrito as duvidas
que eneoritrai'etn-,- assim nsi efei5o dos Deputados , como na eoníe
rencia dos Diplomas corri' a Acta. Geat da apuração ,. que deve ter
sido reincuida á Assemhba pela Cawa da Capital da Provincia
por intermedio da Presideneja.

Art. 7. o Os Deputados presente decidiree, precedendo dis-
cussão, da validade das Eleições por nicio, de VotaQão.

Art S.	Havendo duvida sobre a eleião d3 a1gim Deputado
retirar-se-ha este da Salta, em quanto se discutir a questo; e se
r julgada nuila a sua eço,n	oderí omesmo Deputado eon-

eorer as S.esses, e em seu lugar se chamjrá-i>Ii»mediatu em votos.
Art. 9.	Nos dias sei, uin4es reftnir-se-lseo os .1	(fo3 a

ra designada no Ar. 1.	para se coltinuar na v:l ;flcaçs dós po-
deres,	que a mesma se couiclua.

Ar. 10. Decidida a legandade íos podares corridos aos
pUtlOS, O L.	Seerhrio fará a relaio tos que tiverem sido ap-

Os eu I)ipioinas seno' dapositactos nu .tachivo da e-

:Pentes eputad em	 ame-
tade e	-	com os poderes veriícados, o 1	Se rttario reruci-
Wrá ao Presrent-e da rrovincia peh lrterm pdio	u Secretario

lista loui •a deites, decIarndo que a Assemb[ét tem numera suf-
fiiieuite de MemIros para insattar-se'.

Art. f. 1 \ão se rconiudo Deputados em numero suctente
ra formarem Cza, 4em qu procedae a nenhtiin ds netos, nien-

CÍQfliS no A.rtig anteerderte, aluelies que coiporecereru , ofliera
r trrrrunente aa Presidente da Proviicia para que faça convocar
os inimediatos em votos.
-. - Art. 13.. 1 Proeder-se-ha a respeito destes , corno fica deter-
mtIiad para com os Eflietivus.

ArL. 1 '.° Os. Deputadas chamados para servirem, na falta da
eff-ctivos ceçjuráõ o lugar a estes , ou aos cpie os precederem iu
ardem da vetaelio, go que se appresentarem, para o que deverão ser
convocados pela Camara da Capital.

Art. f° Os- Deputados, que não poderem comparecer, man-
darão todavia o qett )idomo', e farão por escríptb a exposição dos
seus impedimentos.

Art. K I A&esouaes, q.0 pedirem osDepizados serão reiultuIas-

(11)

(omits'iÍo tia niesma forma que os Diplomas, e se procederá
a respeito deitas conforme- o An. 6.'

Art. 170 Se as eseusuis forem eoncedidas., o Secretario da
Ãssemblea o corninunicará á Presidencia, para que faça vir os immfr
4iatos em votos. -	. -

Art. IS.' Se forem negadas , o Secretario ofüciará aos De-
iutados que as pedirão, para que compareçiiO.

Art 19 ° Na vespera da Instaliação da Assernblea o Presi-
lente marcará a hora, em que os Deputados se hão-de reunir para
assistirem á Missa votiva .do Esprito Santo , e a em que se hade
fazer a Itustaltação da Assemblea; o que será commwiicad á Presi
t;aeia para a expedição das ordens neeessarias, a flui de que tudo

esteja prompto a hora marcada, e o Presidente da Provincia eorn
careça para assistir a Instalação.

Ari. 20. 0 No dia da Installaço da Assemhtea os Deputado
concorrerão antes á Igreja, que tiver sido designada pelo' Presidente
ela Provincia, (do que se fará a competente participação á Assemblea)
e a hora marcada na Sessão precedente para assistirem á Missa do

spirito Santo, e prestarem juramento nas mãos do Bispo Diocesa
no, ou nas da Authoridade Ecciesiastiça mais graduada do lugar, a
quém na faltá do Bispo Diocesano compete celebrara

Este juramento terá lugar no 1 . 0 anno da Legislatura somente
será dado pelo Presidente em primeiro lugar, e seguidamente p

los Deputados a um. e uru. O 1 . 0 Secretario lerá a formula, que
será repetida pelo Presidente, e os demais repetirão somente —As-
sim o Juro.

Art. 21.' A formula do Juramento será a seguinte.— Juro
aos Santos Evangelhos promover fielmente quanto em mim couber o
bem geral desta Provincia de Minas Geraes dentro dos limites mar-
cados na Constituição do linperio, e suas Reformas; assim Deos m
ajude.—

Ari, 22.' No 2.' anno da Legislatura, e no 3.' da actual
haverá Sessão Preparatoria, corno no 1°, e tambem jias Extraor-
dinarias, para o fim somente de verificar-se a evistencla do numero
legal de Deputados para a Iristailação da Assemblea, e para fazer-
se à Presidencia a participação do Art. 11.0

Art. 23 ° Nestas Sessões servirão de Presidetne, e Secre-
trios os que o tiverem sido na ultima Sessão; e para examinar as
ecusas,	Diplomas a Conimissão de Poderes do anuo aniecederte.
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3 3
TITCLO 2. 1 DA INSTA1LAçÃ, .E ENCER1AMENT0

- 'A ASSEMBLE'.

Art. 2	No dia da .IsLalimo da Assnlea reuhjçis
Deputados logo depis da Missa do Es ' irto 'Santo na SaPa daSescs, o Presidcte depois de feita a chaniad: 0 havendo ammeróJegal, nomeará ijna Deputação de se is Ie?ohrus para receber- oPresidente da proviucja na. SaPa ilntntfliata a das Scsses, e aeont-Ï anha-lo ate o niesmo lugar na sua salada.

rt. 25.' O Pr'silente da Proviricia tomará assento na Mosa
á dreita do da Assetnblva, e em cadeira igual á deste, lie 'ando ac• hdosos Secretario, .	•.

Lgo 'que oPresidente da Provincia tomar assento,
õ da Assemhlea declarara

., 
dii voz álti Está Installada a Assem-l)lea Legislativa !°rc incial de Minas Gtraes.

Art. 27.0 InstaPada 1 a Asmhlea 'o Presidente da Proviucialerá ' o seu I)is'urso , insti uindo-a do estado da meSmaProvincia, edas providencias que dIa mais pecessita para oSeu 	 Iliorarnen Loaepos do que rctirar-sé'1i cm . as iÍiesmaá formalídades, com quefoi mntroduzc1ó	•'	 '

Art 28.' . Tanto na iitra
'

a , eSmo na sabida da Presijent.da Provinria os 1) pmiados couscrvar-se-liio de pê, e em seus lugares.
Art. 9. tonchido este acto, retirar-se-ho os Dputados dan

do-se por findos (5 trabalhõs 'desse dia.
Art. 30.0 No ultimo dia de Sessão ordinaria, ou etraordina

ria de cada atino, nio se poderá discutir materia alguma, devendo os
trabalhos todos ultimam-em-se na Ses são do dia antcmudermte. Reunidos
d I)e(mlos a hora do costume, 'ó Presiiknte declararj. Sm]erraua a
Sescio, do que se lavrará a Acta, que será oo ppi-ovada.

TITtLO 3•0' DA ADMlSStõ Dós DEPUTADOS.

Art. 31 ° O D p:itaq '(,l ue por impedimento no -tiver poho assistir s SeSe Pri-paratorias , logo que comparecer sI' diri-rá. áo Pio da Assembica, levando cmii sigo o seu Diploma,
remrtte-lo ha á Meza pela internodo de algum Deputado, ou polo
Porteiro,	 1

Art. 32.' Logo que sobre á ,,Meza	r depositado o Diploma
de algum Deputado, o l ssit'rteiIterm-omcpendo a discussão de qual-quer niateria, de que e estiver tratando, anIwnciará fac se achaoLre a Meza o Diploma do S'r, 1"	; e com idará	Cciumisçde Poderes para que se retire, e o ciuimfie con fire idade.

Art. 33.° Rr'tiran to-e a Coam issáo, evamnará o Dploam
e voltando a SalIa, o 5'i Pu'l ito' lrí 1 o P.ir'e i , o qial e0rará
iii neiiomtaoiente 1'fl di5CLiio e se no ' m'i'iver O z psirta 't'iá p )StO
R vmmos mas havt' lO-) - licará O . 1: ido p711 a Seo- s'gu!nta.

3'.°	.t.ov:i:lm o P ac'r, se r,I'!mroi .az1do o Deputa-
do por una l)ep it I(ll) IC triZ "ii' 41 1)'H m:1S.mr. J ur1iní'rito de joe-
limos nas mo do Preso Coto fl 1 ficha des' Reimnemito , e depois
tomnora assento.

ArI.	35 1	Na catraia (10 l)enmI: li , 1 em (fili1 t :) estiver
pr'sta'id) o jmir:llhlemmte, os á1e.mos	tIo	jSSCi1jlCl cohmservar-se-jj
de pd.

TITULO .° Do JUR [ENTO E Pos.s AO Pncsueej TE.
-	x PROVINCIA.

Art.	36.' Ao Presidente da Açse-nblea alem da- attrihtii-
es , que por este R egimneato lhe competem , perteimeerá tom-

bela rc-eber o juramento, e d ir passe ao Presillfmit m , ou Vice-Pm-c_
siba te da Provincia, -s ia 0111) re 1)1111 Li a Ilmesum -m Ass ^- w blco.

i' ira ter lugar este aeo, o Presidente nonieailo
ou o me-Pmesile-iLe, li mim mi co-npetir asii!sti l im . :im, dmi :r: ri As-
Se.uile:m pela iutermn'dmo li) f•0 Secretario o 1)11 um da -om-r nu-
m'aio, ou	o Of:mt-iía (Ui	convoco-ao , p:mra (fuI a .-;Lt):l a lime

o dia e hora, emu que i1,VC1'd CoiI)arceer (aiim pestac J im -
ramnen to.

Act. 3.°	N	li e hora d-'i rua li, co vm)o.ejml) 0 PrOS-
dente, ou Vimma-Prei leite	eri intril mz:l	mi	dl 11)0 lii
foram 'li aias, (j:ie 57	se:'-ao 4 f 1 1117 lo vii.O a3rsLjr à liH. di ht1i) da
Assemnhléa.

Art. 3.1 1	I'l'rol:IL{j:) tia Sol-i t	ass vIL') :j direim 1 li 7 Pre_
1	o de ,	a	ii mcm	1 o	1 1•	) 1 " Se-CreIa(a) fari m l',tjra	li 1).),	li, mi Omito Ia co-meo	', d

do boi p estari o j ura11	1, C L1mi Iri Ia	l.) C-mu	, f	jo se la-vrará ter,mi ) O :1 livro pira iSSO d'timmmdo
Ar[. W. '	A furui ila do Jura malim tu será a s'-çu 1 :	—J miro

bem servir o Emner'°.ra do Prei 7te 0-1 V ic- pmes imite f m Pro-
vincia de Minas Geraes, d 1, 1 nipo i li mudo r' t i4iosaum p uiIe • to las as
obrigmç:es a meu cargo; Assim Deus inc aii L.—.

Art.	1 " Lido, e aijro'ado o termo de Juia-mmcntm , e j150

será assinado eia 1.". lugar pelo Preid'iite, 1)11 Vii' i f1m	'iIe ia
Provincia ao lado esquerdo, e dejois p'	Mesa au Ido d-"i;o d-
Livro.



r.
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Àrt.	onelujdo este acto, o Presidente da Âssen)blea d
em oz alta— O Sr. F. . esta reconhecido P!csid2nte,uViu-kresidente) 'la Província de Minas Geraus— e este se íetijr

logo *on as mesmas ralidades , com qe toi introduzido.
Art. 3.° O 1. 0 Secretario commj1i)jc1 •ã directaaieite á C',mara (Ia Capital que o Presidente da Aseiblea LegisLati ra Prov

eil doo Jwainento e -posse do Cargo de Frside)ite, ou VicePj
si3ente da Provincia ã F . . em tal dia, para que elia o fa
publicar por Editaes no seu Município, e o co[riminJque as demaisGamaras da PTovincia.

TLL1JI.Q 5.° DA MESA.

.Art. A Mesa será compost* de um Presidente, e deus
Seeretaros, os quaes servirão por - toda a Sessão Ordinaria, ou E\-
kraor4linaria e nas prorogações , hvérido-as , ate a Iisallaçto da
Sessio Ordioarja do anuo futuro, e nova eleição dos Membros que
devem co.epo-la.

Art 45.' Para supprir a falta do Presidente e ecretario
haverá um Vice- presidente, e doas Supplentes.

TrruLo 6.' Do PRESrDENTE, E Y10E-PRES1DEE

Art. 146.' O presidente é nas Sessões o orgão da
blea, todas as vezes que elIa tiver de anunciarse collectivarhente

Art. '147. As suas attribuiçoes são:
1.` Abrir, P, fechar as Sessões as horas niarcadae, manter

ordem, e fazer obs&var a Constitqico , as Leis Geraes, e tt
Regimento

Conceder a palavra aos Deputados , que competenternente.a pedirem.
32 Estabeilecer o ponto da questão , sobre que deve roca-hir a votação.
4 1 Annuncjar o resultado das votações.
5a Impor silencio, e advertir a qualquer Deputado, que in

fingir o Regimento.
• 6.1 Suspender a Sessão, ou levanta-Ia, quando não poder sus-

tentar a ordem, e as circunstancias o exigirem.
7.3 Dar materia para os trabalhos da ordem do dia seg'iinte.
8.' Tomar juramento aos Deputados, que o no tivérem pre&wotado.

a 
Assisar as Actas: Sessões , e todos ás Dcre-to&, OU

euer Actos da Âssemble que houverri de ser expedidos- env
nome.
ft} Convocar Sessão extraordjnaria fora dos dias , e horas

cune enz algum. caeo urgente.
Art. 1f9. , O Presidente' votará sempre em, ultimo- lugar

ao poderá oWerecer Projectos Indicações, ou Reqiterimiitos , nenj
sena deixar in-terín-arnentaa Cadeira a& Vice-Preaidente ate

que se decida 1 rnaterio por eUe- P'QPOSta.
Art. 1i9.0 O. P'esidente nao, poderá ter exercício eni Corn_

misio alguma, exceptb fia, , d Polia,. da qual- será Menbro.-nuto.
Art 50-." Os .LJiptitados ,- e todas as pessoas da Casa , dtinui

Piesidorjto & tratamento cIo ExcIjencia na communicacãc Official.
Art. 51 . Todas. as vezo quer passaífor qainze:ininutce_

pois da hora aprasada para a Sessifo- não- tiver diegdo oPresi4ente,
orrá a Cadeira y- V ica-Pt jdente eedl-ca,-a imruedi,tamen ao

logo- que comparecer ao Saila.
rt. t.' Ao Vice-Presidbni' competirão' a& mesmas altribai-

do. Pres--Iente , quando occupar o seu- Iugac e terti- o mesmo
tmoto que: ePe

5J• O Vi cG--PresiJhnrp no- poderá propor á
oi Pareeeres por elie otiorecidos-, ou em que tiver tido

pavtte como- %iinhro do alguma-	nnnisao.	 -
rt	514	'[auto . o presidente	come- o- Vic- p esdete pia-ser - dispensados pb tssembka. de- exisreirio d sias

ot a re'(uerímetaco- seu, ou: pard ibetaão da ruesna	-ssenibia se-
tr indicaçã& de alium )epartrta , sãid ner-essaro no	cso ooau.,u-rso de-dous terços de I v~e dos Membros prcscrttos,

TITULO 7.' Dõs SCR2TAR1OS, i SI'LEtES.
Art. 55. Os	cretaríés Te os encarregados do tode i

pediente assoo interno, como- evtt-; o da Asseínblem
Art 66,' o- 1.' Secretario eomperi
S. 1— Oceupar a ?roaideiicia nos impeciuinentõs de Fresilen-

te e- do Vme-Piassidente.
2.' Fazer a litura de' tecia' a .Cc'rresponfíena Olieiol,

:nemorias petiçoes, etc, dii-igidas á Asseinbíea,. assim cno das Leis
g- Resolueões, que houverem de ser sancoiooadas,, ou pobiaJas.

3 0 Expedir toda a Correspond-e:e.ia Oflieial dá .ssenaLei.
Rececr todos os Officis das Auffior!dades co,ot,,_

na roviIicia, ou fora dila, e dos Deputados as represerivue(es



r
e 3 e anonas, que forem ii irigdas ï Assembiea r daitda

conta cm resumo do seu contendo, para terem destino na forma d
Beinionto.

5.o Fazer recolher e guardai' em boa ordem os Proje-
ctes, 1 '.diccces, p recures do Coniinisses, e Emendas , que se 01-lèrecerein lias Sessões.

. 6.° Assigoar depois do presiijene a Actas das Sessões,
OS Decretos,	os Actos da Asseíubiea, de que trata o Art.

. 9.
. 7.° Propor a Asseniblca pessoas idoneas para os lugares

de Olficiaes da Secretana, dirigilos, e regular todos os trabalhos
U mesln Secretaria.

Art. 57o Ao 2.° Secretario compete:
.• f.o Fazer as minutas do que se passar nas Sessões.

.	.° Rdigir a Actas, e fazer a sua leitura.
. 3.? Asigua• ias depois do 1 ° Secretario, assim como os

Decretos, e os Actos da Aseinbiea, de quelrata o Art. !&7.° § 9•e
o Contar os votos nas delibeiacões cia Assembica , lia-

vendo duvido; fazer a lista das iotoçõcs nominaes, e tomar nota do
que pe irem a palavra.

Art. 3s. , Nas faltas do 1.0 Sec ytari sereirá o 2. 1 , oqual será SU!JLitOaIO pelo Supp!ente maisvotado, e este pelo seu,
iaainedjatu cei 'VOtoS.

'i ' IITLO S.° 1)s COMM!SSOES.
Art .fi.°	[avcr,í nb Caia as segu'lttes Cruninisscs Permanentes

- a de ioilor A , e de Iiifraci'õ	de Constiitiicao dos Leis ; 2 a
Fazenda'Provincil	3 a de . Fazenda Municipal ;	de ropos_las , e Rtpresui ai»es das Ca:iiaras ; 3. , de Etatistica , Catliequesee Civilisacj	J1J11	G.' de Instnticcoo publica : 7.' deEstrada,,,	, Cm,s, o	vegaeoo inttnior'dog Rios ; 8. degocies	 ; 9. de Fona. i'ulJlica ; -10.a de t'olicia11 . a	ile io!...

Art. Go	!i'.er 'í tarn co C	 Eapeciaes para os ca-sos OCcOri-eets , quinta ;itn ne'es:r t	jiiz0 li Assoii,ka.Art. 61".	AI m das Cuiiiiiisses i ' k-ro,s poilei-á haver Co'n-rnissõe e:E,-i ua,	ua('di a \ sseal,, jLigar ucesrio , a i'equerililento dc nlç:iiui de seus	'ie(lrs.
Art. 62'. Para que se no-o ' uma Crnisi Epcial

i)ecessarto req ii cri o coto (10 O ou m 1) e 1 la do , aj o edo por cinco vo-tos, com iiirhciao do objecto, d
so da AsscnhI.	 que cita deverá tratar , e deei-

F. N.	 (7;

-	Art. 63. 0 As Commissões fluo pderáo ser compostas de me-
de trez Deputados , nem de mais de cinco : uni delies será o

presicleOe e Relator, nomeado pela mesma Comrnissuo.
Ant. 6 . .° Os Deputados •, que furcai nomeados pára duas Cõ-

iisses i°couanentes , não seruo ininhidos de servir coa outras Iam-
leu P:niioentes , mas po h'rOo escusai--e , querendo.

Art. 6." As Comuiises Peruianentes serão nomeadas no
ioprii	da Sessão Orclinaria , e durarão olá o começo da Sessão

Orditai-ia do anuo seguinte.
Art. 66. 0 As Conimisscs Especiaes , e as Externas durarás

síinente cio quanto se tratar do negocio especial , de que forào encar-
regadas.

Art. 67. 1 As Comriiissões poderão requerer que se exijuo da
Presidencia da Provindo tolos os esclarecimentos, que lhes forem no-
cessarios , e iiiesmo que se convide o Secretario da Presidencia , eó
Inepector da Thesouraria para conferir cm dias sobre qualquer
(;iJecto , em que o jiilgareiii conveniente.

Art. 68 . 0 Os Seci-etai-ios não poderão ser Membros de Com-
Taissio algo rua Permanente , ou Especial , mas forniaruo sempre com
o Presidente a de Policia cli Coza.

Ar[. 69.° A Comrnis'oo de le ' taceio será confiada a una só
e este , re(uelehd;-o , será dipeiisalo de qalter outra

CoiiitnissOii.
Art. 70. 1 Qualquer Deputado poderá assistir ás conferencias

da Comauissuo aias nOo teia voto adIas.

TITULO 9." Ds ELEICGES.

Art. 71". As Eleições da Mesa serão feitas no dia inimediato
ao da tustall;cuo da Assemhli. As lis Cotninisses nesse , ou tios
mais p roxiiiios	'II' ermo' r'ov'	'cania	a-!im ci

Àrt. 7o A eleição (lo .Pnodente , e do Vice- Presidente
será feita por ecrutii1io á pluraiidic absoluta de Nulos los Mem-
bros presentes , e em cedidas separadas.

Art. 73. o Se no 1. 1 escrutino il1ue1ia obtiver maioria abso-
luta de vijio--, enirario ciii	eserutiruij os duos mais votilcs
e se houver mais de dous ruiu i g ual numero de Votos , a sorte deci-
dirá quaes dcles deveuo entrar eni .° escrutinio ; e se neste ain-
da saliiremn empatados, tirai-se-la por sorte o Presidente; proeiwnJo-
se da mesma maneira na elenCo ou Vice-Presidente.

TOMO 1. c PRTE 1.
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(8)	 F. N.	6.

Ari. 7V. A elei.o dos Secretarias será feita da mesma ma-
neira por eseroti!ii') á poc:ilidale aísoluta de votos em sedulas se-
paralas , 11 0 : i 01hdO -50 efl 1 . 0 lugar O que hade servir de Í.° Secre
tario , e depois o que Lia. do servir da 2. 1 ereIario , procedendo-
e no caso de elpato conjrino o Artigo atiteceJiLe.

Art. 70• os Supjitntas serão nomeados á pluralidade relati-
va de voos em uma sósedula. O nnro destes regilará a prece-
dencia entre cites , e nos casos de	lipate a sorte decidirá.

Art. 76. 1 As nomeaçõesdas Co anissões serão Íeita da mes-
na sÕte põr eseri1tiniU , e á plur&Ilhiade relativa de votos , quer se-
jo internas, ou externas , )eriiIanentes , ou epciae.

ÁrI, 77.° Quando faltar quali juer Membro de alguma Com
missão , o Presidente noneuca outo para substiiui-to assim como
poderá tainbeni nomear qualquer Cena mssão em caso urgente , e
não havendo quem se oppontia por ÍJi1a ei t ão devera i orrer-se a
Assenibiu para decd-lo por meio de Votação SC.fl precder discus-
são.

Art. 78 . 0 A nomeação para as 1)eputiçaes em todosos ca-
sos de y1C tinta o RegimnIo , será fe, pelo Presidente.

Aio. 790 Eu tu iuS CS CaSOS (1 empate entro deus Deputa-
(TOS Hão vab! tia co .° escruwiio aíjue1ie, sobre os quuus huu\ r
de r :1

TITILO 100 DA OEACAõ P0 \ICE PESIF.TE
pa. Piovixci.

Art. 80.° Na actual Sessão , e no começo das seguintes de
dou em dous anfloS o irsidente dará para ordeti ik dii a nomea-
so dos seis CiclaVt 910 no intoodiniento (li) iresdeiite de Pro-

vindo hõ de ev"-ir de \ iee-Piestdente delta , na torna da Lei de
3 de Outubro de 18d.

Art. 81 . 0 No dia e hora designada proceder-se-ha a esta tu-
meação por escrutino secr€Oo , votando os Deputados presentes cio
seis Cidadàos , cada uni separadamentemesua maneira (fite
nas outras Eleições.

Art. 8.° Para que o Candidato possa entrar na lista dos seis
propostos , deverá reunir a maioria absoluta de votos dos Membros

- presentes. Se no 1.0 eserutiniu nenhum obtiver maioria absoluta
proceder-se-ha como se acha disposto á respeito da nomeação do Pre-
sidente da Assemhléa.

Art. 83.° Os propostos ciitraró5 na Lista pela mesma order,
com que forem nomeados.	 -

Art. S.° Concluida a cotação , a Meza dirigirá em for*ia
de proposta ao luperador por i t iterinedio do Presidente da Pr
v iucia e nomeação ie Ia pela Asseumla& lru ifli iii , 1hifa jU O

Me-;1110 iresie te faça sobre dia as obac vaçOuS elcLe tuiiadaa na

Lei ele 3 Ue ÜutuIio di 18i ; e renteitera cuia tirita ii tdamara

ua L01_aL em iCi ii	urdiria.	-
Àrt.o.' jsia Proposta será registada cio Livro para isso

destirauo.

TITULO 11 . 0 DAS SESSõES,

Ar. 86. 1 As Sessões começarão as onze horas da rnanM
e durarão ató as Ires da tarde. serão successivas em tudo os dias,
que não forem Domingos , ou Dias Santos , e de Festas Naeio-
flOeS

Art. 87. 0 NOS casos urgentes , ou quando a Assmhléa julgar
conveniente, podera a requerineito de algum JiepuLado proroar as
Sessões, ou determinar que eiLi.s se la ção nos dias exeepLoodos.

88. 1 Os Depu aios asistirãu poitualtnenie as Sessões Or-
ditarias , e Evtraordinarias ; concorrerão a Salta a hora determinada
e não poderão retirar-se autos de tiitdare:il os trabalhos do dia sem
PactiePa t' ao Presidente

itt. 89.0 Sa tiverem algum impedimento, que não exceda a
Ires Sessões., o participarão ao Presidite puiui recato , e quan-
do for por mais tempo , o latão constar a Asseubtea por moto
de Offlcm dirigido ao 1 . 0 Secretario.

Art. 90. 0 Se algum	Deputado por motivos urgents tiver de
ausentar-se , dei-aumlo por isso o semi exorcic.o na	sscnblu , pedir-
lhe-lia por escrito a Ilei!eSsaria dispensa , les j OI1ilO Os iiiOtV05 9U
tiVCi' , p.aquê a mesma Asem!ia lhe dcli: Como ltr di iijstíça
flõo padecendo o serviço

Art. 91 . 0 Dada a hora de principiar a Sessão , o Presidente
e os Secretarmos ocm'uparão a Mesa , e os Deputados tentarão assen-
to indistinctameute , e sem pmmi-elemcias	ti I. Se retaro fava a
chamada, o o L° tomará nua dos ausentes Ira sem- usurida na
Acta.

Art. 9.0 Achando-se presentes dezenove Deputados , o Presi-
dente abrira a Sessão com as palavras — Abre-se a Sessao. -

Art. 93.° Não havendo numero suán-mente de 1)puoidos para
abrir-se a Sessão depois do feita a chamada , o Presidente * Scere-

TOMQ 1. 1 PARTa 1.
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to , Daputttdes á conservarão nos seus ugare é e , tè ao
raL'id dia uo concorrerem mais Deputados que preênehüo o numero,
ó Preidenta declarará - Hoje oO ha Se'sJo -

Art. 9!i.° O .° SecreLai' i O fará a Acta do acontecido , decla-
rau]o s nomes dos 1)putad0S que concorrer), e os d'aquelies qUe
faltarão.

ÃPt, 93.° Todas as vezes que a Sesto nio comer,ar á hora
marcada no Àrt 36 devera &'Ont nua' , í' eac!cr-SC 1) tempo (l

quatro horas , que deve durar cada Sessjo.
Art 96.° Aber'La a Sessão , o 2 ° Secretario lerá à Acta da

antecedente ; e se a esse tetipo não estiver presente o mesmo Ser-
turio jor r1rn jnonvenie.fle mio se achar, sohre a Mesa a
mesma Acta , o Presidente informará disto a Asseiiibláa , e fora coo,-

 lutuar nos trabalhos, ate 111, pusa ter lugar a sua leitura, para a cjpai
devera interromper-se qiloesluer trabalhos encetados.

'i. 97 .°	Às Artas das Sessões	 i'õ soines uonteO	eiite o rcs,hA a-
do das dei Wcraões iii sscIi)blCa , e nunca as upiulõUS doa seus Meia-
bros'; e poderão ser publicadas pela Imprensa , havendo ijuelil s peca,
pata esse una.»

'Ai' t. 98.	N.?s	ctas serao inseridos resumidamente todos os
Offfciis e mais pecas, flue forem lidas na Sessio , e o destino que
a cada uii se dei'.	erOo ia incita itisuridos em i'eumo os Pro-
jectos de Lei , ou 1 ' RcsdieO0 ' e as 1iidicaiões

.Art. 9t),0 Lida a Acta ia Sessoo , e mio havendo quem faca
sobre élia reilexõo alguini , o Presi tente a dti'á por approvaçla.

ArL. 100 , 0 1Iienlo reflexões sobra a •ctO . o .° Secreta-
fl Ib tornará nota dllas;O SC cunsubada a Assáinbláa , approvar a
atrzoo lembrada , far_se-lla esta contorme o vencido

Art. ol, 0 Approvadii a Acta , será logo assigiaadi pelo Prc-
uiclente, e Secreta rios , e registada no Livro corupeteilte

At. 1G.°	Depois de aporovada a Acta , o 1 
O	CVetai'i

fará	leitura cis Øfticios	que tiver recebido (1) (ioveçnml	eii1fii

't da Presidencia ,	acordo com o Presídemtt lhes daa.o»-
fluo rnais conveitiente; niaS se alzin Deput mdu indicar outro
TIO , 'seguir-se-ha o pie a Asaamhlea decidir.

Art 103. 0 Con'luila esta leitura , o mesmo Secretario dará
conta resumitiamente de quaus 1 uer ootros Odicios, assum como das
representi'ões , pctnõeS , e imleniurias , que, rec'iitido ,, para
terem destino , couorttle o Art. antucedetite.

At. l0.° O Oflicios, que cúativere;mI feliciLaeS seraO re-
cebidos coam especial agra,10 , q ita lo in'Cl ii de A utwi' II il	cons-

tituidas : e simplesmente COO :radu	quando l'o'am de pessoas, ou
de	ocivdades 1)artcu1arcs.

Ari. 105. 0, Tolms as vezes qu agim , Doplto'i) i'ejuCr
que se lcia qualir das p'as ,'rle que trati o À'i. 13, e a sua
nmo'lto for apóiaa per coe; a'btos ,' sera"l;o sat4"tto'

Art. luO.° A'abaio o expeii'nte seilii'-5a-iia a Ieitu'a , e
discssto dos' re juari,ueat3	esti"ai'eftI sõbi'e a ,\Iesa , ou forem
apresentados ; e a leitu'a los Proj'etos de Lei , ou ti'- Resoluto',

das lolictOes , que tiV-i''Il) sÏ'i.) 	ou 'fureu enviadas à Mesa , , at

dar meio dii.
Art. 101. 1 Depois 1esa leitura , os fteltq'es de Lomnaissões

'darão conta d, 'esultatu de" á-ii t-bllios , e hu'o os Pareceres
os qmitas se'io J3 1J')sil Jis sobre a 01050 para entraicin na ordem
dos trabalhos

Art. lOS 1 No se poderá gastai' nesta leitura , e eposiçso
mais tempo do que ati a uba boa da tarde. Dali essa hora s
nti'ara IO , ') lia discusto ias it10tCi'i0 deatinadõs para citem rio dia.

Art. 109.° , Queti,lo	se1ual'a ., p01' nlL1\o5 ur ut"s ,julgr
-ner'essrio alterar, 'et	norde	das Scaoõ ,, devei'i deturiint-lo na
SessOu do dia aiitea,terit,' , para que conste a L ilos os Deitadós.

,rt. 110 °	As til ltei'ia ,s , que mio pedi' eu ser ti'atadds em
uma 5essOo , ficarou reerv,[as p ia a s,' iate , ' deva udo s apre ter
lu:ar pia um,uIaiia de at,m aiiLimtiale , saleo quaaio pai' \otaçilo da
Asseumbica o coiitrariu se ri eur.	 -

Art. Is 1.0	Nu ha, C ;1 u iii tC1'iU , 9UC oeei(pe tudo'o	l'npo
a Ses,io', puleI a tato Icem1 151' a,mLs (10 d., sua daI' Ou , asi

te
n çj-

nio derei'a coidu,mr , se dai a liceu 1C tin j o' estIval' talhando ai-
gana. Deputado, OU a Àsse,tiuii'ij a, i 0111',	 -

x' ttori de liàiii' a S,-ssio , o Pi-es ihante tendo
e'iomival, eu 'a os 3	 ius as iii Lan	, e l'rojaetis , que hou-
verem sobre a a! ,'sa ,	laco a	iiOtsi'ia pari oi'de ii di lii seguinte.

- Art.' 113 , 0	Se alu n Dpot ide qu:ar 1' mimar a10-t no mate-
ria , que j ,ulie comiveniente eiilrar lia ot'1	mia tili , polc'á faze-[o
01 1 It l, '.l 0 se - e ''p	,':ii:'	mV:'e! aita	ou e-' e'e!a_o mesmo
fui li iti da Sessi ; e o 'Pt'csi lute pni-sI. es a de elO atteuaO á re-

du i)cpueu lo.
Art. 11 ' ° AoL's d !' resi lente coma:ar	1 i- a ordem do

dia da Sessão Segunite , [II l0'i jU;iij Cl' De) 1It	1' e prul'oaí'Oo
da Sessão , ali (pie Se ultiue o Ll'iaO , de po' se e .ve te ifamidu
e sem discus-mao se vut um I'\ ao a , O il''..	-

Art. j [5,°	i'ora íju-1 e'-i a SasLia , o i'	1 'e ujrã da
formula - Levant,i-s' a S,ssõo. -
Tomo 1.	PAwrie i.
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TITULO 1.° POS PROJECTOS DE LEi	E, FLEOLt,
1ND1CAES , E REQUERIMENTOS DOS DEPUTADOS.	1

	Art. 116 . 0	'efliIUil PjCitO , ou Iniieao será adinittidi
a Assenhléa , s (jLIi Lüuii;i por fina o \e iciO ilo alguma da

uiIrikiies conferidas pela CoiistUuiio, e pa Lei de 12 de A-
ostu de 183.

Os P iojecto , 1ulieace; , Roqierialentos , e
III udas sriiO así 1t25 par Sol Autltir , coateriu o dia	inu

;Xlli'iii di sja aaj'	!IL	O,	01) p)leii) ser eeiitOs a ia2is.
Arï 118." Os Projectos devem ser escritos em arti0S f-

ctstis ,	'ilo , redu uios nos inesains teruno , eni que Se cola-

	

as Leia ;	não Vindo assi0i oranisadk , o P re tente deverá
Oittre.ut-os au 5L1 V1110r , pira que os o ohl 1 na dcviii furtou

	

Art. 119 . 0	Os pl uiectus te 'e, 11 wit r 5ila)es11eflte a efliU-
fí

Cltltit) da VOiltilO Lei'duaiv,i San preaaabulos , 00:11 ras2e3

puruua obrigado o Autior Iii OeclSiiO de apresenta [os a motivar px
ou '. erbaii1 t a sua propo5i0.

	

.ri; 120 . 0	Nos P1'oj?&'to , tu 1ieaes , ou R,,,,jucrimentoS nunca

Qn\pegariO c'prC5S eS , UC suscitem i1aas odiosas , 'ou que olicia-
lia) atduna c;isse de Cidadãos

	

A°rL. 121 '	enhi:u Artigo do Projecto poderá conter duas
(III maispruj)' :es diffi'on tis entre si , de sorte que ad nada uma
se exclua a	tL,ra.

Ari. i.°	Os P:oj 'tos ule 1. 'i, ou de Rcsolut:io seria lidos
por seus A 1 tiluI1as	e 0ttil attidos	M 'a , aouu te o 1 .	Secretario

os tornarà a ler tio dia , pie	Presjlarita tiver niarcalo para taeS

leituras.
Art. 123'	Feita a Leitura da Projecto pelo Secretario	o

Presidente colistiltara a Asseiuiut.a se O mestilO	, OU flI) ujCLU de
sõ

1' O'	U tlll)S roi veráu 50111	''' E '	(itSC i'sáo.

OU 11,10 Sul iii)pieO	ou copi id ,	1I1 entrar na orlem dos

trabalhos.	1150 for juilg 1,1() objecto de deii'oeraio, ficará dCSLt
logo regeitaiui.

Art. 12'.° Quinlo aiguin Projecto te I'i tiver sido regeua-
do , não se pulerá tratar in,u j s leite nas Sessões do uilêSifl) atino.

Àrt, 12:i.° Os Projectos * depois que forun julgados obeco5
tio d&iberaio , serrio ristalo e li livro propr flLo , asSi como OS

11areceres de Commissões , e as Itidicacáes.
Art. 12U. 0 Este reLstt) scrni feita na margem esquerda d

6.

e) , e na dir"ita e la ari as eu '
-adie aprovadas, com

E dia , e da Author, e o resultado fitrd d3 Projectos Parecer,

lo !icaçtio.
[ )7 O i) Projectos	(pia for':n or iriialos ii 'liS Cuui

-	- e , 11 CO uSO pienci) rio epi-a5sa det.t!00110 ia ks -rUaa , se-

u -
re objeolo de deiuherai0 , indep'n 1 'iate da vOtfl1i).

Al-.	As12S °	íuliea:eS duap&e de lilae na Mesa , COmO OS

serio i i1rlependeiite de vota.:io reunett'dae a Cl) ituiSSio

a qU	
ar sua tiataresa p arU eere-aa, ,le'idunlo a	

m i1-a tU) caso
s'r

de d t; la a qual das Cio -ia esies

	

deverão 	Cem ttiIae

Art. 129	k C) a n sai	interporá sot r' a 1 i lic,i,'iO o seu

Pareer, acerca i1	ji	c pa'-1 'ri da m-'sa) 1 breu ,queSOhC

os deaaais Pareceres de Co o nisr5a.
itt, 139.° Si	e 1terine.ita S , a - a	qi" outro uro' se lhes

sô'aaente u 1u'Eias noes de qual p1 'r 1) a it a	, i	O O1SSã)

te tiverem por li ii ;C p 	io lo aluui ot0 'lo sina a1er expe-
q
di"iate , como exigeacia de i i f)runai3 5 , dtspeua	de aig'i ti trabalho

	

la Casa ; petição de 5 ocia Extraur luiarta	
,	poro.a'

•o la Ordinari-a	o-t d ' ai e tua nmvil i-'1 '1 0S1t i	obj'rtO

da	iinls eeoaOma lo tl'alll'l) da	er'.n'ih 1	011 d	p daaia da

Casa , que nio estej a deter: ia u-ila na R' 1 O ito.
epise O 'Art	131 . 0	Q r	ituir 5)15 1 lIi	e d	atidos na

hora desi-n;ada para es' ep 'licite. 'e ol na e ieu- d u ameia

i liam tota, Dii ahçi-n ri	0itI'O

	

de qul	 outruta O EUgitflCiLlo , 

ter sido dada para ordem do dia a SUL rii,r i5).

TiTULO 13 . 0 DOS PARECERES DE CoaíMisSES.

Art. 132.° OS Par're'aS , (l ia d're o a C , ii ti re'i'a $))r OS

oli1ectos, qu	1hO	f ra si' 'tiI°,	SOIS 1 trure. it:i-i	r t's rito

	

ã Aeseuuabiáa , e ii'U'e d t\'et5O assigoar-Se todas os	l anirOS , 011 a

na aioria dar Co t ussa 's.
Art.	1.33,'	)	'1	-iru, ou	1 ' ri ' r'	it -1	1	1

que fio coo ar liceu co ia a 1-110I'i:l 1 dii	iii ari' a.e il:-0 venci-

dos, o ic	1	;tici	-ii ti' O	i iva a Ii sui1f iii.
Art. 1 a) P_ir'''t , 1 05l'h 1 ar o li R 1 alor da

Caa'ui esio ser'io postos sol:' a ,\Ieni p la eularlre,n na oc,le;u dos

trabalhos.
itt 1 3.° Sempre que e-o algum P reter de	

vierCo iI-OSiO 

Projeuto de Lei , ou da Reolw5O , ',1 Ass0tuibia , iii 1
01 ,'LlCiltC de

7OM0 1. PARTE 1. -
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o julgar O 1 JjlO(O de deiberaçLo , procederá em conformidade do dis-
posto ia' Al	13

Ar. !3.°	t»éan!lo os Pareceres forem sito exten sos, que
p sua kit:ra não tique a Asseinliéa iiiirada da Inalaria , pocíer-
sc-1a a ltlafiinento de 1UPJ lJe.pu todo	tp'ovado p01' dons ter-
ços de Vok	Iiiatldtr	i pril1i-lO pala entrar	'II dstusø.

• Ai-L. 13-, . 'Se iw diseasiTo de qualquer Pareoer vier á Me.
sa como •Enieudaaeila um Proje-to de Ui , ou Resulio', sèrá
apoiada, como as demais Em e lidas ; e ronduida a tliscussio do Pa
recer, não sendo este appru\aiu , se porá a vot'.s se •o Projeto
materia de íkliberaí;io •' eueemlo-se pela arármativá , se	r-se-hão,
respeito delle (iS tramites marcados ni Raginiettto

Art. Ide.° Qualdilo os Pareceres de Cointnissio forem simples
requeriuieiito , na confonoidade do Regimento , serão discutidos come
quaesquur ouros Rejueruneiutos.

TITULO !'.° DAS PROPOSTAS DAS CÂMARAS 11.-SiC1PES.

Act.° 139.' As Propostas das Caiuiaras Munisipoes , que' liou-
verem de ser d raidas á Assenibl	, em c;aerrnidale da Lei de 1
de Agasta de 1a' , para se tomarem em	e Ieaão , deverão ser

- ei	di' a ii de re' 1 uan , com A , ts se1ai ru es , e o o oca
eogloba as ,í,;ii iaateras uli arsas mas d'is cui'.

'ais	-'it 5 serao ci. .ias	lr-at'weute ao
Secretar	, aL'IW'I , a s'	,n'd.ar i'	iiuue ui.;'ct;	de
l,raeãu.	tiago.	!' alas na V.'a , re'ietter-c--í o á Cuumissao d
FriposL das Cai.:arus	as reduzir à Pro's-to de 'Lei , ou
Resolução.

Art. 1 .1 •	Se a Cenie',ã) julgar que a Proposta	inad-
missivel , ou c	ti-a l	ad'uiees la Cu iara dai'	por esorii
O Seu 111-CO'	q'' -Lfa	iSai,tOlO CUI ii 'iat ordie

.1	.	- ko	,':,,	......a'opiuia 'da
Coitiuuisso , Fac-ia O	l'fi j i ata , e ii	ii:i'á	Can,oui pelo in-
teruedio la lt',d'ida , ole io pc iii	t:,1'-liíC ia sei ci	eutin:ento.

5' a Àsa-uadiea era aniu se ciiffloi'uutai' com a
Cotuiuui . ,	lOE1lc1'Fa	diii , l a ia que i.!uea O 1':, atO a	Pro j e-
cto , que Scri	ulsi'utilO na forma OldiiitaC!a.

'I'I'RLQ 15.° 1):. Oairui noa TRAWL110S.

Art. 1	T e' os ?)eputds filarão de pá , a excepção
do Presidente	e dag !C , (jitO li'!' eJia1'1e0	ár do mesmo per
missão para filar sentado.

'.	N.	6.,c	 ,,c 55j	 -.

ArL ( M.0 . Nenhi.ii'n ' . Deputado poderá faltar sem ter pcdido
a palavra, e lhe ter .sido concedida.

Art. 11i6.° Os Ieputados dirigirão sempre o seu discurso, ao
Presidente , ou á Assembléa rn g	

iu
eril.

Art. 44.7 .. Quando muito Deputados pedirem a palavra a1
- tempo , o Presidente dará a r preferencia a quem lhe parecer, e  sua
• . decisão.é terrninflte. 	 .	 .'

Art. •1S.° O 2.° Secretario fará a relação dos que cedi-
rem a palavra , parao Presidente se regerpor elia.

•ArL. ,	Quando nas' Sessões se faltar em algum Dêpta-

do será este tratado pelo seu appllido, annexando-s'e-lhe d proilome
de - Senhor	O que igualmente se praticará no Livro das Actas,

dos Registos.	.	• ...
Art. 150.° No acto da discussão nenhum Deputado rídrará

por 'SOU appellido a uro Deputado, cnjas opiniões quizer appr'Yvar,
• ou impugnar. • .

Art. 151. 0 Nenhum Deputado poderá faltar senão. -
• .	• 1 ° Sobre objecto , de que se esteja tratando.

2.' Sobre a ordem na conformidade do Regimento.
• ' • _-3•o	Para fazer Requerimentos, ou offerecer Projectos,	In-

di'cacões na occasião competente. . .,. .
Art. 15.°	Nenhum Deputado fallaá na discussão emsenti-

do contrario- ao que ja estiver decidido pela Àsscmbléa.	•	-
Art.153.° Nenhum Deputado poderá , accusar os motivos, ou

• , inIções dos que . propozerein • ou sustentarem qualquer, meJid. O
qúe õ fizer será chamado á ordemn.pelo Presidente.

Art. 15. 0 Quando algum Deputado for chamado á' ordem
pelo Presidente , deverá imediatamente sentar-se. Deste chamamento
haverá recurso para a Assembláa , a qual decidira por meio de vo-
tação sem preceder discussão, se o Deputado , estava na orden' , ou
não.	•	 .	-
- Art. 15. 0 E prohibido a todo o Deputado perturbar o que

•	estiver faltando ou levantar-se , e interrompe-lo ; ou passar entre elIe
e o Presidente ; u , travessar as grades do Sallo..........

Art. 156.' ' quando depois de um reiçerado chamameflto á
ordem, o Deputado se não sugitar . , o. Presidençe , chaiáa	pelo
seu nome , dizendo •- .á ordena,, .,Sr. Deputado	: 'r.	:r	persis-
tir ainda em sua obstinada conducta , o Presidente, consultisiidopri-

- meiro a Assembléa, ordenará ao Deputado que	retje, oae elie
'-'fará imnwdiaunaenta,	-

O Presidente exporá depois á Assembtía a QfIcasa,cQeuida
TOMO 1 0 PI1TE
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jelo Deputado, para que da resolva se o mesmo esta" riti order
e deve ou pa,ú se outra vez adinittido na Safla.

Art. 1'57.° Todas 'as vezes que algim Deptitado for chama-
do á ordem , o Sretaro deverá logo escreve  as lavras offensivas
da ordem por !i' poferids, para que a Assembiéa possa com co-
nhecimento (le. causa pronunciar o seu juizo.

ArL , 158 ° Os l)etiaddS , qhe' nas* Sessões não guardarem
o dectiro dviílo ; seno pelo Presidente advertidos com a palavra -
Apençao	Se esta , dvertencia nao bastar , a Presidente dirá -. Sr.

'óil Sr. Deput}os F. F. .". -. Atteríçãó	E se for ainda infrucufera
dverteueadbininal , o 'Prsidertconstiltndo primeiro a Assem-

d Jorshu da S1la pji st	rrniila - O 8v 'ou Srs De-

uao'F.. í1
' vem retirar-se - e õlles sahirao logo sem replicar O

reidéátè chÇiultiirã doi	A	II	se'osdevõ.tourar.a ad-
inittir na n1erç.a SessLio, e dia decidirá por mio de	otaçao seifl

J.preéèc1ír dicussto.
srt. 159.0 Quando algu'm'Deptatado»faUarsem ter obtida li-

cença , ou divagar da questão., ou quizcr introtliizrr inatoria nova para
3 IL;SsáG ; çti ugerir-e ëni Jri'zter1a , ! .oee no for da atrihuiçiio
da	sein.kr	ó Pr&sr'l'rte	e''apntara qual é ,.!0 'objecta que se
disc:ire ;' e , ado '1 r ' vez advertido. cbm a palavra -

.ordem— i ssr,' n'rJ-!e-ha enti-se ,''usando da fórmula —O Sr.
Deputado F.....pode sentar-se - oque este fará immedialainente po-
deiido recorrer para a Asscml,léa.	 ' ï

Art; 160 ° Se no' calor' da disputa o Deputado sexgeder, a
Presidente o advertirá 1	, e 2.° vez com a palavra..	ordena —;
eeoi'dinndoelle ; o Presidente ilre dirá — O Sr. Deputado F:
ao está em estado de 'e i 1 )(wrr e o Deputado se retirará daaIla
sèa"Ássembla , a miem 'o Presidente dFYe cousultar. assim  resolver.

161. Sá pára reclamar a exeeuçao dellartiga epJesso
do RgirnenLo poderá interromper-se a quero estiver faliando, Por neio
da, jialava '	à ord'm.

- Art. 16. 0 Nr se .reputará violaçao do Regimento o dar
n17oa'voiwio.s ao Deputado, qáe estiver failando.

ri4 ' 63 1: Nenhum i)opiiLade poderá estar presente , 'quand
• se discutir um 'Prcjectõ , ou negocio , que lhe iser respeito; 6 no
', i s p'od€rá' trhtar deste ój(- Ct'o , sem que' elie 'se retire , excepto nas

1 iiest5s de qrdem. Será todavia perrnuttido ao Deputado , logo que
"se onchiir a' leiura do negocio, dar ,á Assembléa as explicações

•	oue e	ríder'.ohvnientes , e retirar-se até que se conclua a discus-

F. ...........,(57)	-

o impedimentooD' putado , de uier,á 'este retirar-se',e o seu voto no
poderá mais ser contado.

TITULO 16. 0 DO MODO DE DELIBERAR.

Art. 165. 1 Nenhum Projecto entrara em discussão,' sem que
tenhao passado deus aias depois da sua' Uistribuiçio , toias as vées
que for itnreso , ou copiado..' :

Art. 166. 0 Nenha-n Projecto pï1er ser discutido sem que
teaha sido dado para ordem do dia seginte

•	Art. 167. 1	A diseuse de qual 	Pr'jecto , 'ou da 'c'da
um dos seus artips , ar de c{uait!uer mataria co ri )'ari Se;flpre por
opposro. .Po lrá tocl ivia o seu Aut .ho',r	querendo ftullar eai pri
meiro lug'ir pira explicar a dmtrin i do Projecto , e s,istenta-lo

-.Art. 163 .Nerihun Projecto será approvao., seita ter 'sido
discutil	tre	vezes.' .,	,	,	, .	 O

Ai-t. .169.° Eratre cada uma d'is diserisses haverá o inter-
allo do -doas dias, excepto querido a Aseaibléa jugr ti erft o

.1 naocio; 0, 350 eu, que a discussao pulará fazer-se mejianhi "sà-
mente	horas de una a outra discuo.

Àrt 17i° Versará a j•a dscuso de brim Projecto unjca-
mrlte sobre as vanta,eni o.i . inconvenientes delie ciii geral; 'd'no

• se lhe. poderão fazer emendas algumas.	,	 . -a
Art. 171 . 0 , Acaba, a a 1. 3 ilrsussto ,. o Presilnte porá a

Se, o Projecto., deve passar a 2. 1 •discusso - 8 se vdrtcer
afirmativamente, o Projecto será enviado a uma Co-umissao, con-
forme a sua mataria , ou segun lo o voto da AsseimmbIé 1 , para 'eca-
mina-lo, e oTerecer-lhe as emendas , que julgar convenientes. Se se
vencer negativainerme, ricará o Proejeto regeitado.

Ari,, 172. 1 Õ: Projecto será entregue áo I. nomeado com
tolos os papeis, e , documentos , que lhe iiJre!iI relativos ; e o De-
put-ido, que os receber assigiàrá em uru Livro pira Isso destinado
na Secretaria da Assembláa a entrega, dos papcis , pelos quaes res-
•póni 'lerá . , em quanto não fizer entrega deiles ao 1. 0 Secretario , o
que se, notará iinrnetliatamente no Livro'.

Art. 171'° O Exame dos . Projectos feito pelas' .Commtsses
assim corno quaelquer Outros trabalhos., que lhes forem" encarregados,
serão tratados foi-a das horas de Sessão: todavia a' Atnhléa 'poderá
ordenar que os Membros da Co'nmissao se reirein da Salla para
trabalhar em qualquer negocio , ou que déena conta delie em certo, e
determinado dia.
TOMO 1. 0 PALITE 1.
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Art. 1741.	Se o Projettiver sido nrgnisafo	Ía esma
,rnissQ , elia o.examinar de novo e proporá se 	deve passar

[ri cmridas , ou sem Mias xpndo	crito á ÁnbIéa os

rnotivos , ou rasões de suas emendas , no casd dê ias' ter ifferecido.

Art. 17 01 Nenluni Projecto poderá ser regeitado pelas Com-

jqões, dois de se vencer que passe a Ta disusso. Quando
as ouamiSsPe, qlgar9m que o Projecto,.  no pode ser aproveitado
mq.O Óm ehettda, çorão Asseiiblêà todos os inconveniente,,
que etiderem re1ltai da hedida 'proposta -,e só na discussó em

sçjphléa poderão- f, zer-lhe opposiO Çe propor a sua regeiç5o.
e	) • Ar.176i & As CoiinissÔes . n5d pdder.Õ aspar ,nem enendar

-nem 1 pàr entrelinhas ; iosProje ' tQS; qtiese lhe remetterem pará. eX-
rodas as alterações, que julgarem nécessaria fazer-lhes

901-es'Nta em papel' séparadp , com a designaçõo da pagina , ou
a que as pala'sTas devero jurtar-se, ou de que se devejact

ort;lr.
Ãrt.177.°	Olelator d Cohadtiso ,logo	esta tiver coa-

- CluO o seu trabalho	ar parte á Ássemblê,, de que a Comrais-
são, tornou em consideraçõo tal, ou tal materta, tal ou tal Projecto
e qic o encailegou de fazer ô seu relatotio O PrestJente marcara
o (lia chora émn que dee presènta-lo	s á requerimento de

,itia Dputado for , yencid a leitura	qiltnedtata por, voWão da Acem
o Rqaor faria a sua exposic5o , a qial terá sernpelugar na

11
hora feinTa para	dos Plreeés de Comtiirtíssões.

trt, .178- 	Coneluida a leitura , Os papeis ser	depositados,

øbrÓ a 1Ïea para entrarem na ordeni - dos trabalhos.	-
Amt 179	Os Projectos podem ser rémettidosa uma , ou mais

- ou' divididos encartegaidose uma pârte a urna e ou-
jra parte a qqra Cornmmsão

ÀrLt8O	óderáaAserrabtéa1iiciitflhira qua1qu Commis-.

ro s •eq ia l um neocio , que lhe fQrapr ,seqtaclo,inda quando haja
algoifla erruanente para objeeto de tal nati'resa , se assim o julgar
a,qssaJiO a equermnentO de qualqur Deputado

,Art	 8f.*.' Na 2	discusão o 1 0 Sdcretarió lera todo o
prççto , .6 elatorio 'dá Cerm!ssão, pi'é 'à exdmnar ', e -as emen-

o 'das offerécidas , havendo-as, 'O Presidnt totfiarfi 'a lèr-ártigp por
prtio ppuda a cada uru successiamente em diseusãt, e ilepois a

	

as erendas offerecidas ea Commissão 	as que de

çemom mandadas a ,1esa duatite o ebaté 3 'dom6	dmficativa

' mts sa ,ÇripsAo , ou 'dos ArtlQs 'do Pro,jcto
ArI S2 	Para nue 'passa ser rídtmttitla a dleuS3 'qualquer

,menda iiõvmrite offréeid,	iésshikr'"41e 'ejãyapoiada por
-	¶

V. t. 6. o	 . (8)

cinco Deputados , depois de lida	seu Author , e segui lamentt

pelo 1 . 0 Secretario.
-. ArL' i83.° »urante a ,:disct1sS5°" po,lerá,_uaiqu0r Deputado

nandar á Mesa artigos adlitivos ao Projecto , os qines  sen lo api-
-iados por cinco votos ,entrarão ea dispussão um depois do ouru,
logo  que se concluir a do Projecto , e das	nn,las oLrecid

• 18'i-.°	Finda a :	discussão , o Presi.leiite pOyá a vo

tos— Se'o - Projecto deve passar	3. 1 discussão ; e lecidin lo-se

pela negativa ficará o Projecto reíeitado.
Art.'	Verieead)-se pela aídniativa q Projecto será eu-

viado 'a ConnisSãO de Redacção para re'li.i-lo de novo , e coufr-ne
ao vencido; e se pelas emendas approvadas o mes r 'mo Projecto tiver
sido muito alterado , tornará •á ser impresso, a ju.izo da Àsseinbléa,
para entrar em .3a discussão.	-	- -

Art. 1S6.	Nos caos de maior mmportacia , ou quando a
Asseinbléa julgar conveniente poderá um Projecto ser segunda vea
reinettido a qualquer, Commmssão para examina-lo de novo, depois
de redigido, eroQÕr he aserundas, que eriterideaipda neressarias.

Art. 187. 0 'Se a ,Comrnissãõt, aqiein.o Pojecto for .envia-
do offerecer-lhe -emendas , serão estas inapresses-a juizo da Assçni-
bla ,' para &itrareal en ultima - discussão co n e 1rojecto.

Art. 183°	sta disoussão o Projecto dehater-se-ha em- gabo,
e poder-se-hão fazer-lhe qucesluer eunenJa. - sesse caso , e mi' de

- ter sido 2. 11 vez -enviado à--ComiuiSsã, e esta proposto emendas,
'haverá primeiro':discussão dellãs ms Sessão em que tiver .sid,ç!ado
pra ordem do dia ; e ficará ,0 Projecto con as e n,,aI is .

`
rãs rya'10

'para a Sessão 'seguin-,'elfl a qual serão novamente diseutidaã as
e' one.Luida a discussão se- porá a votos - l..°,.as E:nert_

das cada uma de per si; .--- .° SQ o Projecto, : lo lLq Com '13
Emendas approvadas ( havendo-as j ; e o exito desta.. nação ,será o

- udo Projecto.0
- 'Art. 189.° As Emenda offrecu1a na ,° discmss5 deverão

ser apoiadas pela 30 parte da Asseunbléa para entrarem em discussão.
Adoptado defihitivarneilte o Projecto será remetti-

do 'cem asEmendas approvadas á Comnrnissão:de ReJacçio , para
- reduzi40 á devidá forma.

Art.- 19t.° Esta, redacção será:; suhinetiila a approvação da
Assën1hiéa ; (-quando 'sobre indicação da Co mulis550 , ou de algum
Deputado 6 notat que o vOncido involve incuieteltcia ontradicção,

	

ou absurdo manifesto ,' podcràivoltar	Piojeto O UiflO li.' (h s-

-'' 'fossão ' em a- qual serà emendado s6mente o absurdo coiittadicção.
•kroMo 1. ' PARTE L	•	 -	- -'
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sem se poder mais tocar nas outras partes do .Projecto.
Art 192.° Para ter lugar a diseusso do Artigo ántecedento

• deverá a moçao ser 'apoiada pela 3 11 pane da Assemb'léa , e
provada por dous terços de votos dos Merrtbros presentes.

Àrt 193 ° Ve,da a necessidade d emenda do Projecto
iforme 'ns' Artigos antecedentes entrará 'o Projecto em discussão na

I . a , parte da prem dodia'egu1flte para serdefinitivamente approvado.

	

Ai'tt9°	OgÕ qr!é um Projecto de Lei , ou Resouiçao 'ti-

'e.r sido p,provado , e competenternenterodigido, o 'Secretario o Lá

 I ii npõ	ase' lido na Mesa , e assignad& pelo Presidente,
C c Secifl,1riOs na fot ina'dÕRegimefltO. . ..	. .	.

Art 19°. Em geral todas 'as materias terão uma, só dís-
cissao; éxceptuãO-Se ''os n ProjeútÕsde Lei , ou de Resolução, que

teiO tréz.
Art 196.° Nenhum' Deputado p derá faltar mais de duas ve-

zes a respeito 'de qualquer Projecto9 em geral ; de cada •Artio em
pirioular , o' mesmo, sobre qualquer mataria, que enfre em discussao,

ceptO se á Assembiéa expressamenLe o permiltir.'
Art. 197.0 , ! Q '1uthor de qualquer Projecto , e os Relatores

'de Conis5áS'pàeI'ao fallar'mais :uma vez/
193°' Nos Requerimentos questões de ordem urgencia,

'addianento ' , e preferencia não poderá o Deputado falla(mais de urna
vez • 'nem ainda para explicar-se o Author do Requerimento porem
poderá failar segunda vez sórnente.

Art. 199. O Deputado, que quizer explicar alguma expre

sào, que se no tenha tomado no sou verdadeiro sentido, ou produ
zir um facto 'desconhecido á Assembléa, 'que venha ao caso da 4ue-

o to 'p'odéráfaze-lo.

	

Art. 200	Neste caso porem não será permittido ao. Deputado
e'eeder os limits restridt6s 'da axplicao; -ou producçao do facto

e: para que tiver pedido a palavra. .	.... .
Art. '201.° Durante o debate de qualquer mataria , no poder

um Deputado faltar 2 . 0 vez , saiu que tenhao obtido a palavra to-
dos os que precedentemente a houverem:pelido a i. vez , e nunca
se adrnittirá a' preferencia para esponder.	•	-

Art. 202. 0 Nas discussões não poderão os Deputados corro .
-borar seus argumentos com o .voto do Poder Executivo, nem referir-

•	e a documentos, que nao estejao presentes. :.
'Art. 203.° Ainda" que não haja quem falie sobre as matarias

expostas á discussão, e por isso elIa se nao. verifique , sempre se
procederá a votos na conformidade do Regimento.

Art. 20 ° Todas as vezes que houverem dous , ou mais Pro-
jectos sobre o mesmo objecto , serào elies remetlidos a urna Com-
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ao para refundi-los, mas se algiun Deputado , depois da leitura
P'jecto refundido insistir na preferencia de um sobre os outros

. ' rjeitar o Parecer, da Comisso ,• será a meteria pta a vos
saber-se qual deiles deverá ser preferido, e entar e.n
com tudo •se entender que os outros fleo regeitadas.sviki
Art. '2O Finda a '1 diàcusao , os projectos , que entra-

rao em concurreCia, ,serio reueettidos com o que se diecutio á
CouirnisSà competente , 'para preder na forma do Rei:nerito, po-

L 
endo ántO astractar delies o que 'achar mais conveniente paâ a
eida discussão.-. .

Art.- 206. 0 Todas as questões de ordem , que Óreorr'rem do-
'rahte a Sess.o de cada dia ero decilidas jelo Presidente; e se
a requerimento de al gum Dputado , apoíaí!o por 5 volús, se recor-
re para a Assémhiéa esta decidirá dal'initvaiaIente.

Art. 20 0 Eut'ando era discussrO qrrat1mler.rn:ite'ia , neiihiüna

- qura 'será admittid0, sem Lindar a d6cus3o da 1. 2 ; exceptua-Se.'
.° Para offereeer emendas.

2 °Para propoi edclianwnto, ou preferoncia
•	'	'3	Para reclamar a ordei-

Art: -20s. Quanto e propozer liarnernto em qual-fpier esto
da quetaO, será. esta suspensa ará que se decida se deve , ou nao

ficar addiada.
Art. 2O9'	NmIÍO se amIirmttrao rio çjeTiate Jiscuros esevitos

roas poder - ao os Deputados toivar as no ta , que qui.eremn para res-

- 'ponder: 
- Art. 210.° Todas às veres qu qualquer mataria fitar addia'Ta

C,,n, rasio d preferencia da outra apresentada , dever-se-tia ~"luar
na disciisso deila, logo que se cone!ur a a que ii prefcrirta

-• Ar-L. 1f.° Todo - o F)epitad	poderá offcrecer a inoo' de
preferencia em pialquer estlo la discussão, ; e se o rasfdtallu a' v
açia for aflirmativo , licará suspensa a (Ti,usso dr initeria , de quet 

- - se estiver tratando	e se entrará na da meteria
Ar!. 212.° Á rn 'io' de preferen"ia no adnititte' emendas, nem

ad€Iiamuento; a de adLliamnoLalo iiidflmid só admittea eLecnda de- addia-
mente [imitado.

Art. 2[3. 0 Todas as Tutões de ordem , ajiamnento, e
feéncia 'não poderão ser Jfrkfa de 'uma para outra Scssrin ; - mas
e'ao 'irdali.efmneate terrniva'm.Uas . naqueila • em que' fóremn- prupotas

	

Art	1'i-. 'Se dada a hora de levantar-se a Sesscio ,
ainda Deputados- coei a palavra sobre as iluesmõe s do Artigo, prece-

• dente, o Presidente consultará a AsscmnFi se quer prorri-1r a
STO No se ve'iceido 'a nr'm	 h ínt a



()

foi eceriada; e o Presjdote porá ' vato	materia díscutjda.Ai t 21.° renhtrn negocio ser
á 

jul gado

 ao Publico. 

	urgente , seno
quando fot tal ,qu.dà demora na sua deciso pcssa seguire grave

-

Art. 16.° Para se dar urgencia em 'qualquer mae1ié ne-
cessario que um Deputado a requeira ,ou o Presidente a proponha
e que pelo inènos seja apoiada por cinco Deputados ; e a Assem

.rbléa aapprove por meio dç. votação.	 -
Árt. i7..° O Deputado que quizér, propôr urgehca ,usará da_.:.foula -- Tejlio negocio urgente.	,	 '. -
Art. 218.° Quando em :q1pqer	'dicuo um Deputado Te-r querer. que se lrio tae ,õ u .taés	

,	
que sé péço , estes , ouaqueiles esclarecimentos, a sua moçosuspenderá a questão princi-

pal , e deverá ser priinelrarnenté decidida.	 -
Art. 219.° Encerrada a  discussão de qualquer niateria , ne-

nhum Deputado poderá retirar as emendas que tiver offerecido
sendo-lhe permittido faze-lo sómente durante a discusé.

Art. 220. 1 Antes de findar a discussro de qualquer Reqteri
mento, ou Indicação, e a I. a de quaip.-r Projecto , b Deputllo,
que o tiver offereoiLlo poderá	retira-lo , jrccedendo ,yotaço da As-sembléa	mas se outro Dçputado quizer telHar COfliõ sua qualquei'das ditas peças, seguir-seho a respéito cleilo os trani 5 ordjuajo5Art. , 221. 1 Toda a proposeoo em qualquer estado que a-
char a sa discussão poderá ser enviada a umaComisso se aAssenhléa assim õ resolver sobre õ requeraiénto de aIuntlado.	 Dêpu -Exceptuo-se sôrnente os Projectos, que eSlivciem ei3.'discussão.	 -

Art. 222.' Todos as vezes que a Assembléa regeita i 1ntira-mente o Projecto de uma Cornmisso eiiéarréghda de àpres eifla . lo so-bre qualqimír maioria . leverá logo proáedera nomeação de nova , Corn_niisso pala redigir outro Projecto.
Art. 22.' Todos o Projectos de Lei , oq de Resolução

Pareceres , e 1ndicoçes, que irão tiverem sido díséutidos , e -termi-
nados em uma Legislatura , não poderão mais ser apresntado na
seguinte, savo tornando-os (Je uovo a Assembláa em consideraço
corno se isunca tivessem sido apresentados, seja qual for é estado
da sua .discusso.

• Art. .22?i..° Os. negocios que tiverem sido submettidos As-
3enrllla na Sess ão do nuno precedente, eno tiverem sido então de-
cididos , sereo enviados ás Commisses res

pectivas , que osdéverà
examinar de novo, e se concordarem como Parecer dado nessa Ses-

deverão propor que elie seja adoptado , e nesse casa eitraro
ambos em discussão , como formando uma só peça.
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TITULO 17 0 l)t YOTÂÇAO.

Art. 23. ° _-Não se porá a votos materia alguma , em quê
estejo presentes os Deputados neessarios para a celebração da Sessão.

Art. 226. 0 Por trez maneiras se poderão dar votos : 1
Pelo mucihcdo simbolico nos casos ordinários ; 2.a pelo nominal no
olijec-os de inaiorinlportancia : 3a por escrutínio secreto nas Eieii-es,

Art. 227.° O methodo simbolico se pratica dizendo o Presi-
dente - Os Senhores que seo di parecer . . . queimo levantar-se.Art. 228•.° Se o resultado dos votos for to manifest	 e a

o puc , qu1.' vista se reconheça a pluralidade , o. Presidente bliará : mas
se esta no for logo manifesta , ou parecer a algum Deputado que oresultado publicado pelo Presidente no ê exacto, poderá o mesmo,
ou qualquer outro Deputado pedir que se contem s votos.

Art. 229. 1 Em qualquer destes casos dirá o Presidente
Queiroo levantar-sé os Outros Srs. que votarão contra ; e o
Secretario contará os votos para serem combinados corri os primeiros.

Art. 230-° Para se praticar a votarão nominal , será preciso
que algum Deputado a requeira, e que a Assemblpa o decida por meiode votação , sem preceder discussão.

Ari 231.0 Determinada a votaçeo nominal o Presidente porâa votos a bateria. Os Deputados que vot-rem	r se copa fa onio em pé , em (p lanto o 2° Seeretarua fizer a	 serva-
 relaso l!les ; de-pos levantar-se_hão os que votarem cont ra , para se bmzer a relcodelies , co rno •dos primeis. Ambas as ralaçoes serão lidas immnedia.

lamente para se rectificar qualquer eneao.
Art. 232 . 0 O 3•0 methodo de votar , que ê por escr[ltjnjo

secreto , se fará por sedulas escritas , e lançaJs em urnas ,
rergo os Con t inues po	 que cor—,-

todos os Deputados. Apresentadas na Mezaas sedulas, depois de contadas pelo 1.0 SecroL,ro ,	flda pci eu0vista d0 Presidente cada huma de per si , fará o 2 ° Secretario
os competentes assentos , e no fim a apuração pala se publicar o
resultado da votaçio.

Art. 233.° Havendo emnate em qualquer das duas primeiras
votações ficará a maioria addiada para se discutir novamente na Ses-
so seguinte ; e se houver 2 ° empate, se entenderá 

flue fai reg
rse de -
eitalaArt. 2 0 Nenhum Deputado presente poderá excusa

Votar , salvo quando no tiver assistido a disusso.	- -
Art. 235.0 Quando o Projecto for composto de mafs

- 
de umArtigo votar-se-ha separadamente sobre cada um na	discussão -

roo i.°
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mente , e em gera) , quando a materia , sobre que dever recahir a
voLaço se compozer de duas, oti laTsÉ prbiõ	distinetas , tain-bem se votará separadamente sobre cada uma deilas, se algum De-putado o requeret

Ari. 236.°--.- Quando houverem emena a uma parte de qual-
quer Artigo de Projedo Parecei' a 'u 

Reueiiniento- •,' que- s
possa dividir ,- ficando comlet6o sentido do "perioc10 o Preident
porá a votos o -Artio tal- qual ; no la ssando porá a votos O ir-ligo, Sa)vasras eme ' 	, e se - ta mhC' ni,-,t rlãG liassar, • ficará regei-tido tanto	Artigo, como as 'Enieiad',isa-'---	-	-

Ari. - ' 37. 1 - - Ha'endErnccid supTessiva de al-um Arfigo deProjecte, oui-periÉÉd 'Je . Ireter nb- o&	'u 'im pa'ti". e 'eti-io aiielia rcgeitda, se- nio. hir- iJ&tra R WIrrumá enuhd	arí inesiibArfigo, ou -porio.o -j' ai--se4 e	qj0	 denova votaçoo ,--	o- PFe flte	Ifl'íIeÉtOt3:, 'lc - --
Art.	38	Na a taçso dzts»ureritJás 	p' ridi.s as sup-pressiras ás _additivas,, -!e-'estas'-s. 

rt :' ssfifi 'idisces asmpis amplas tenio -o! .esorte or? a v6tao ?ouletaráempre do u(axinIO para o 'riamo'y
auto de	otar 'lrra será interrornpiílo ; du-r ute eIL UiIIiUÉI i p:hdl)	octerá	ihiP do' gcij	, e se al'(É •OCÉ' •-,-•o Pres;dÉ . ,r	r cLamará á' bHi 

	

•0	
'n--»- 'epuITl	odcrá proh'star por  escritoou de o É!' vra contra a decisão da 'Aerbia , eiido 'li\'re b ini'rirnas Actas •a sua deelarat'o . de -'vottf-, ap setaiftf'	9 » Se-cretario na mesma , ou na seguinte' Sessi i5ni»	'eoiÉio dos'motivos , ou sem dia.	''.'	'I.•É	É, -

Ttri'L 18." iit' Cdi31rNIc4o DA ASSEMjr[.i COM 'o PRT-:s_E TEDAPUou'- t,t tÓ%Í	%SaEiVlJ	E LiO'.FR'o ('ERus
A 'AS5eIIIj)1É- rfl 'un)jlnic:r_sal- co O Presideue

da Pi-o meia, pelo intermedio do seu' 'See-rarío nos nego -io d ex-
ped ienteordjnario , ou -por nieio de I)epetaces p ri a' prsentieio
dós Projectos de Lei , ou de flesoImiço.

- A rt.	2.°	Os Prujei'cos ele Lei- 'ou de Resol'mrmio , que ti-verem de 'ser sanccionados pelo- Presidented;m 'Provnea ,' 'erio's,ii-'
pie copiados sem intrvallos , -de rmlaneita'que se nõ põssa iiirodu"
v , r iiellffi palavra' alguma -estranha.	--------' '

- Art' 23.°	Estes Projectos -; serão apresentados ao Presirleete
da Provincia. por u1na-Deputajo de tes Menabós;"j p -a a .s-stnbla estiver reunida. 'na Capital ,	 olide estiéaubeo Pretden o 'da Provincia.

T. N.

Art. Quando houver de enviar-se tio Presidente da Pro
:incia alguma Deputaco , o 1 °- Secretario participará ao -da Presi-
,clIcla que a, AssemLiéa t eDLdCJjbei'tdo enviar lhe -uma Deputação

para que o Presidente designe dia , hora , e lugar para a sua apre-
Se;1taço,-------------

A't. 245 ° Recebida a resposta da Prsidencia , será logo
nomeada a .Depiitaço na forma -do Rgimento.

- :A ri.	A formula de que se uzara na remessa das Leis
ou I1esoliiçes será a seguinte A Assemhléa Le gislativa Provincial
e -Minas Geraes envia a Presidencia a Proposiçeo junta , e pensa

que temiugara sua Sancuo ,, Esta formula será ;issignada peta Meza.
- Art. .2-7..° Se a Resoluo - for da nueza (laquellas , que

flo t verem Sancco , o 1 o Se-retalio envia'a'um authografo deila
prt ser depósitado na Secretaria da Presdeneia , e para que o Pre-
sidente. 'la Provincra a --fa(a publicar ria forma orilinaria.

A r t. 2Us	)u:ando o Presidente negar a sua Sancço a qual-
quer t'rojorto de Ler , ou lirsolrÉçOo ; e este voltar á Assemblga
sela lego ena ado ruiu as observaça-s do Presidente a urna Coniniis-
SaIÉ ESÉeC j ;Ét de 5 \Iemb:os para examina-t	, e dar o seu Parecer.'-	Ai i 2'i 9. o	Este Parecer será sempre roriaiderado objecto ur-
geute. Logo que for ap resentado será lado para ordem do dia s
guiele , e entao será discutdo. pe l a Assemilia em Coinmisso ge-ral , na qusi , se guurdaro. todasas regras prescript:s para as discus-
sOca omliiiai:ias podendo somente eada Deputado fallar as vezes que
qyizer ,A sua discussão porem se encerrará impreterivelmente ria mes-
ma Sessão. -
- Art 250.'Quando pelo resul tado da votaemio decidir , que

o Projecto no deve mais entrar em discussão , o 1.' Secretario o
f.jrá constar. ao Presidente da Proiricia , decLziundo_ii ie que a As-semblêa concordou corri as suas absraços.

Art. 251.' Todas as vezes porem que o resultado da ata-
ço for a favor do Projecte, entrará este de um o em discuso
na forma ordiriaria , para se seguirem os termos do Arti go t5 daLei de 12 de Agosto de 184.
- Art. 252.° A commmIImicacao da Assernijlda Prívjpcimjl com a

Geral , e com o Imperador será feita por ruido de Ofticios , nos quaes
se assignarmio sempre o Presidente , e Seerciarios, dirigiios aos pri-
meiros Seeretarios de cada uma das Caumaras, e aos fespecLios Mi-
nistros e Secretarios de Estado.	 -

--	 - --'	 tOMO !. 0 PARTE 1.



(6)
	

F. N. 0 6.°	 (61)

Traio 19 . 0 DA POLICIA E ECONOMIA DA CASA.

Art. 253. 0 Na parede do topo da Salta das Scsses esta-
rá coiftcado em lugar . elevado o retrato ..do Imperador do Brasil
debaixo de !)oee!	Cnnervar-se-ha çrdinariuenta cerrado com cor-

e só estafa patente nos dias solemneg de abertura, e encer-
rtuiento da AsseiuUca.

Art. 2:54. As portas tanto da SalIa da 'Assemhléa , come
d sCalorias csLaro acrtas durante a Sesaio, é guardadas- por Con-

ou Guardas Fuliciaes.	 -
, Sobre requerimento de qualquer Deputado , appro-

valo pela Assembida para SQ fexrem as portas da Casa , o Pra-
sidcuie fará despejar as Galerias, e fexar as portas , cai quanto se
discutir a 101 teria , que ! Cr olqer Lo da inoçriO.

AiO 2i6 ° U :u thns "ao eonsentiao que entre pessoa ai-
gma ea:ianha na Salta da Asseiiibléa , nela pessoa armada nas

lodos os Cidadaos e mesmo Estrangeiros pode-
r.-() assitii' ás Sesões , com tanto que vtto dsarniados , o decente-
noite VOLiICS , e guardem o maior silencio , sem dar o mais leve
sinal de appliiuso , ou de reprovação do que se pasaT na Asseio-
birui pra o que iiaverto ria aila Galerias , onde estejtio separados
dos i)eputados , e iOu plissou coaimuuiC2rS0 com eties.

Ai't. 238.° Os espectadores , que perturbarem a Sess0o , se-
rtto logo naiadados sabir , quaudo a pertorbrurto for só do sde:'io
da Casá ; mas se esta perturbriçúo. for mistui ada de gritos ,	ialefl-

(Al ameaças contra mi Aseribioa , ou coiltia radi um de sen
cidros para . influir - na maneira de sa portar no exee	de

SUS	1mcUs , ou pelo que tiver d.to , ou praticado no niesmo exer-
o , serto i mine iita no ri te preaos por orem de qualquer	J Cubro

da Co'ïimissOo 10 Pulada, a apial proicedeiido	S avcriOi1aoas (filO
cunvetee'lo , os reli ieLlefi a 1 utrmoridmmiie iamiipi±tlmw pia

srcm preeessruios , e p iimaidos na lormira do Artigo 1 03 do Co:o
Penal.

Art. 29.° Ou:ndo a in i 1uiatc í O o do P/ 	 ou dos Dcpii-
ai 's uso poder u ;liihir-se pelas ad iuoesUmt3es do 1 'roi lnt , po-

cate simapatvcr ou eiafflar a &ismí , 40!liO l!i parecer , o
qie iará , declarando elO ozSil spenrla-se , ou levanta-se a
Scssto , - o deixando ao niesmou tempo a Cadeira.

A cl. 260.0 Se algum l)cputailo comnmacttar dantro do Paço da.
Assemblôn 1 btmer excesso , que	jmiuir-ae diemo dc mis
Vero casImiso, que o de sunls cc:	5u. á oiioaasJo de Folic a

conhecerá do facto -, e dará conta a Assembiéa para elia determinar O

que bade praticar.
Art. - 2d1.° Se rio Paço da Assembiéa se perpetrar algum.

delicio, a Comnaaissao de Policia fará pár em custodia dentro do edi-
licio o culpado , ou CUI;iIIOS , e passando a averiguar o facto , se dell&

resiticirem 111011vos SuÍlicililtes para se proceder contra os delinquentes
se entregarão dentro 1024 heras ao Juiz competente, dando-se de
pois conta a Asseinhilea do succedilo.

	

Art. 262°	No "f3 
pmr.nttliilo ena oceaso alguma introdu-

zir-se no recil'to d  Asseoblé	qualquer pos-mi , nem ainda para
apes0rltar utfla meii)oria , peLii0o , ou felicitaç0o, ou para ouvir a.

sua leitura.
Ar , . 2i3.° As petiçoes que houve'em de ser dirigidas á As-

sernhtái , ssrio assignad:is pelos que as diriiretn , e suas firmas re-
coiheida pir Tabeililo Publico. Nenh i,a sera recebida na Meza
sem esta formuafidile , e quanto for apresentada For algum Deputado,
deverá este expor o seu objecta resumidarnente no acto da apre-
sentação.

Àrt. 26 ° Às peças depositadas na Secretaria da Assetnbléa

a excepç00 dds 
AiLas , n0o poderão ser cominoncadas a pessoa al-

guma da fora, se coo por meio de Certidão , mandada passar pelo
1. 0 Secretario , 011 por quem suas vezes fizer , nos casos em que a

esmïia Àssemnhlea uSo tenha orlen:ilo que se guardem em segredo.
Art. 26 ° A' Como iissso dc Policia incumbe dar todas as

providen tis para que se mantenha a ordem , e urna boa policia
dentro do Paço da Assefflb1a, para o que todos os Empregadas lhe

estarSo imn i n°diatatilen tó snburelilims los, e cii mprirSo todas as suas ordens.
Art. 266.° Tolas as ordens aos Empregados da Cza serão,

comn9aummic1	pelo Presidente da Asmnble
Art, 267. 1 A Cimtniss0o de Pohici distrihuiá p los Empre-

gados da Casa os tmiiahuiS , de 1111 iHa o mi Iom\' r	e ii ir eu-

	

- es	Otr\ alliS dms S:aRs » or ' anui 1 es o m ia	nór

que l i ,-,o do	xCc alia- los.
.\rt. 265.°	i) ilitervaliO lis SesO° o 06iia! M	r d Se-

cretaria se em irrguura da imispeoçtio do Pio da Asse ii	a, Listri-

buinlo as suas er1`1`. ai) Porteiro , e ii mIo a	p	i bacias, qu

as nircUnStmanbis exiremil.
Ari. 269.° Tidas as d'spezas da	 s	pela

Thesouraria !'roviiciai poriillias mensaes processadas na Sec:et ria
e assignadas pelo 1 1 Secretario.

Tosto 1.	P.uu 1.



4rt. 270.° As. deÇas: flø int	i1Jri iat	jpelo Pôrteiro por um S'ipprimento mensal , que a- ii eiírrja Jh pr& u , ficinido ellè obrigad a	i depcía domez findo ,. antes de . reeebor O- suppr,mi.iyj	do Segii j rjie.Ait 2t	Apj iy dns pela % cinbJa as foIhs serOrcri-tjçlano Se ictai jo.j I'rcsideiteia-,-	
I6

o

VjZtej3.

Ai.	
A Crntnisso de: Plieja mànda1 fazer un 11 .-ettijo. &e.twJo quan	Istrr i	Pni r1 A rnbuasijd1 pJo Porteiio, c Loife11a	 para 'er a s-

c	do l	
o na	cto nio S utOte, irJ10 qaesue' . ebjecto' pie'	dercacJse os' que se deteriorarem.	 noj ,-

lflto 2.° DOS	It'REGADÓS D

Art 273	Para e expediente do negoemos da 
A nibloa lia-um. UfljOial M aior mia' Secret,ria o c j üal Sérá permtmemite ; eeslorõ imnme d ja(amerme sit:crd, p do ao i.° SecretarioAt. 47l

-10 Meindo OifimI-- Msir hvro5
í)fmnup

qe foem neeessjos.. ira 'o..qJ-o-o Se eretarj'o rÜçúrá	As.enmbl 04 ItO	ko do cada Sessão o seu numneraser a ugmeot40 , Ou . dii uumdo' conform'a.clfLmmt.

	

	
e a ali u-

podendo eme
Cteia dQ traL-d hei. - o . exigi i'em

Art. 273.	o. OtIiIaI Ma;or tera a seu cargeretaria, e a escript	 o o arranjo daS
i.mrt o delia debaixo da direcç 0 doj.° Secretario . , erespo	por tudos o papeis', - que IimC ti\ ertknen1wgu	

sidá
,	o que. haverá deIle um Inv t'arfó 'la' S rètá j-	-Au,. 76i Ilavermj um Porte,r	que,	5eáperi ticte , e terá

1 seu cargo a gu rda de tod os os - moveis 
perhce,t'o o, eujdal .da.-.linmpeza da -Caza ouvaflte-o 

'lempo- das Ses	,
fora. delli.

Arç.. 27° Ha verá nlem -dese-'oscessarjos , é ú	 Contínuos , que: forem nem Correio para o epeclien	externo da Seci'tacujo. servj5o poderá-'ser confiado a	'Guarda Polkjal ao jE,, a Assembléa assim	olgár. ais conveniente	O' nL fl;eço '105 Con
flotmupos será proposto pela 'mumaneura	que Jeternlmna O	 74

Art. 278.

	

	
O Officjal Maior da Secretj , e o Fcr,0 te-.

re dos

i'	ordenado anuujai fixo e asentamejmto na folha dos EmjPrbvinejaes - O.outü.
seu trabalho	Eummpregd	vencerão graLjCace5 durante

Art. 29.0	Tanto os Ordenados do Offiteiro , Como as gratmficaçoos do
s Amanuen	

Maior, e do Po
r-ses . e Contjubç

F. N.	6.

marcados pela Assembk sobre Proposta da Meza , e durarão 
cmiip-nto não forem pela " lesma Assembka alterados para nlLmls ouIra menos.

Art. 280 ° Os Titulo5 de todos os Emmipreramj 's da Cza se-Tu passados na Secretaria , e assignadus pelo l 're1 sillenk , e Sacre-a rios.
Am-t. 281.0 Os Empregados poílerao ser suspensos pela Mezaquando comnrnetterc ln erros, ou faltas no exercjcjo de suas funccücse se aqueiles forem graves, serão deumiittidos 

precedendo votação daAssemobida , sobre Proposta (la Mesa.
Art. 282.°	Este Regimento será publicado cio forma ordina-ria , e obrigará em toda a Proviucia.
Mando por La uto li tolas as Autlmoridades , a quem o conheci-mento, e ex ecução da referida Resoluejo pertencer , que a cU1npi o,e le10 cumprir to inteiramente commio nella se Conterim,ta-io desta Provircja a faca imprimir, publicar, e d'urrei'.	

O 5ecre-
Dada colo rio Governo , na Imperial Cidade do Ouro Preto aos 

trinta(1.1s do nnez de Marro do anuo do Nascimento de Senhor
JezlIs (:hristo de mil omto5nt 0s , e trinta e cinco , I)ceiuo quam oJa Indepeodemicia , m. do Iniperio.

Ántonjo Punlino Limpo de 1bre0,

Rsoiiiço , que Contem o Regimemito interna da Asrenihha9 is la1iv0 Provincial.	 .Le-

Sellada na 1ç'ecreta-p1 do Girerno da Província em 31 de Marrode 1835.
IIereu/.a no Feri-eira P.mna.

a 1. 7. N. d0 Livro 1.0 de Rcsto de Leis, e Ro-SOlIR'es da Àssemj la Legisi;iijvm Pm'ovi,iejaj. SecreLarm do Gover-no uni 10 de Abril de 1835.

Jose Jo(lrlques Duarte
Ne^ta Secretaria do	v ermio foi ptmlilmermda a presente lsolmaos 12 dias do nmez de Julho de 1835. UU

lirreula rio Ferre ira Penm na.

OURO PBJrTO	REi,jp.& NA 1 ' YP. mui-: SILVA, í;-



(71)

fjÇ7	 -

-	 1835.

TOMO .°	 PARTE 1.	 FOLEA	70

LEI N.° tG
ANTONIO Paulino Limpo de Abreo, Vice-Presidente da Pro-

vincia de Miras Geraes: Faço saber á todos os seus Habitartes-
que a Asssembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu Sancciõ..
nei a Lei seguinte. -	 -

Art 1.0 Fica authori sado o Governo a mandar explorar -ô
-Rio Arassuahy dede a Barra do Fanado até a sua embocadura
ao Rio Gequitinhonha, e este desde a Ponte do Mendanha até o
Salto grande; e o Rio Pardo em toda a sua extenso até o lugar
da divisa com a Pri,ipeja da Bahia.

Ari. 2. 0 O Governo regulará a policia da Navegação destes
Rios, podendo com'nettpr a sua exccuco ás Authoridades incum-
bidas da policia das Estradas , e 1m1,ôr aos infractores destes regu-
lamentos as mesmas penas , que é authorisado a impôr aos irfra-

-atores dos Regulamentos da Lei das Estradas.
Art 30 Fico revogadas todas as Leis, e disposiç'ses em t'ontrario.

Mando por tanto a todas as Authoridades , a qu-m o conhe-
cimento, e execução da referida Lei pertencer que a rum prio ,
fação cumprir to inteiramente como nelia se contem. O serre-
trio desta Proviacia a faça imprimir , publicar e corrçr. Dada
no Palacio do Governo na Imperial Cidadé d0 Ouro prito no pri-
meiro de Abril do anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jzus Christo
de mil oitocentos, e trinta e cinco , Decimo quarto da Indepen-
lencia, e do Imperio.

Antonio Paiilino Limpo de Abréu.

Carta de Lei, pela qual é o Governo culhorisado a rnan.
dar explorar os Rios Arassvahy , Gequitinhotmho, e Parao , e
c regular a policia da naregaçdo dos mesmos Rios, corno aci..ina ii declara.	 -	- -

RonQriD Fsreira d'Ázeredo Coiauiho a fr.



Sdhida na Secitiaria ed 1Jarerno da Provincia era 2 d
Ãh-il Ífl5T	-.

Registada a /1 2i do Livro 1. • te Registo de Leis , e
iMéez LegJUivti Phv'ncud	Se6etar1a do

Governo em 8 de ibri1 18.	Jose .TRodriue. buarte.
Nesta Secretaria do Gov'	foi Publicada a presente Li

aos onze dias do mez de Ábril de 135
Ireio Ferreira

Lei N.° 17.°
Antonio Paulino Limpo de Abru , Vice-Presnt da Pr

iiute Z sGoa'es Fsaer í tolos	iis1btjtiarnes, que
a	seb&}a Legiia&êv1 Prvina1 1eietou	j eu a'nctøei &

unhe.	 .	 .•'
Ari. Unico. A Resolueão do Conselho Gel Ie,t'irta

e Iíl* oeito e tciitae 4s c	inipt1 á Camav
dor 4blopre10 * oDrigie de sistehtaP, o&fEs e ravçs pre-

o., 	Ota quaesq'uer'otørD$	posiÁ)s eis.
1reren1e Lei.	 í

Mando por tanto á todas *	h9,1iddesTa qee	.ehe
fG.. eeei ida:Fiiii1a Léi-rtt jç qe tcuo	e

tàÇIO cuifr* t2o rarreuke5 £OQ eIa'e enLei	O recr-
!JO dt tP,oviiani a i q a iinninur,	bflw, e e4rrer. Daa

a Paio10 Governo s	kperial Cidade do Oure Preto no
primeiro de Abril de tnnó do'	 dosnhor,Jeus
thrío s n e eii4as e tíLa-& cino&	qrW d&de-
,nsuitdo 1wifiefi.	'	.

Ánofzio Pa*lib kim 'de Ábno.
Cr11' Lei, çteflera a Gesmva MpadoOu'.

ps& .a orsç o ak ausk'nta.-6S sc'tee ifres.
Uotorio J'ftr,tra 'Az&redor, Co1(ino a fe4.

•	.	v81LFa do. 4iütefn d Protn*a em 2 z1

Herculano Frrei Pein.
• *E*tz	ft.' 2W d iLito W do Registo de Leis, e Re-

sortuçes da Assembléa Legislativa Provincial. Secretaria do Go--
w Oà0	Ân'i à.1835

José Rodrigwes .Jizir
Neeti'. crariw &,Coso foz .pl4Uio	ptcsen1e Li

os oiiaa du de mtz de Álzrd de 1835.	... . ;'
• •	-	.	- -	uiw .~eira Penna.

18t35.

PUTL' 1.	FOLHA N.° $'

'

IM :N. f•
Antonio Puhnn Liip tf& Abro, ice-Pvesk)tzte da Pr,-

-Mincia de Minas Ceraes;. Favo sa.er a todo as seus Habitantes,
a Asseinblèa Legislativa Provincial Decretos, e eu Sariecionei

'Lei seguinte;
Art.' L.	gerão conscruidas quatro Etradas prineipaes , è

tantas lateraes , e suh-lateraes, e pontes, quantas forem ní'cessarias
fticiJtar a coiI)rnunicaço entre a Capital desta Proincia , suas

tdads, e Villa
Mi.	' As Estradasprincipaes partindo do Capital da Pró-.

ancia , e passando pelas Cidades , e VilIas intermedias . se diri-
as mais remotas, que fico , parq as partes do Norte, Sut,

Leste, e Oetõ.
As latQraes partiráô da	 strada principal entre duas Viflas,

à- Vl que estiver n latiu
.

atiu de, . t. a , e em diowia tal, que se por
eRa -passasse- a pi-irieipiI, daria unia v oltá de mais, da sexta parte.

Esta mesma disposiiio se observrá nas sui-tcIaes, que de-
em partir d	raas laUes.•	Ari 30 Serão tamnem construidas quatro EstraJas, qup,
artindo dos pontos mais appropriados ao ul da (,Vital da Pró-

se dirijõ á raia da do Rmú de Jafleifo 3id f;ft- a cuio-
• umuaçaor com a Capital do Imperio.

:Ari.	Estas Estradas principin;Só nos pontos das pdncipaes,
lateraes, ou sub-laieraes , que forem para o dito fita mais appro-

No, alinhamento destas Estradas seráô preferidas- as
has' Teclas ás curvas, salvo quando estas forem muito menos dispefi-.

ou muito mais comodas aos viajantes, o transorLes.
Art. 6.' Estas Estradas terád a largura de trinta e cinco pai-

mos, comprehendidos os canaes, fossos, muros, ou socalcos neces-
sai-mos para sua segurança, e duração.



(7.)	 r. 14. 0 9.
	Art. 7.11 De cada lado das t5tradas haverá um espaço de fer-	 (IS)
	reuo da largurà de sessenta palmes onl às :localidade ,,;o peiinir-	 .4rt 17.	As strad ,o poites, que no forerit. construida

	

tirem, o qual terreno será considerado pertença da estrada o será	 por coita do Governo O lO S 4O todas ao mesmo tempo, O1

	posto sob a administração do Inspector Geral , que fará cortar todas	 sueeso a n'ate, COIflO se fr o'T rpcod) opport'iiaidade.

	

as arvores , que alli existirem , e prohibir, e effeciivamete irn-	 Art IS 0 A' ninue:n sera Per1It!d0 pôr, ou deixar nas

	

pedira que dentro dos seus limites se plantem ou cresço Outr S,	 estradas maleiras njiri	nuitio	ou quaesquer outras subsiari-

ou se levantem Edificios que não sejão o das barreiras	 cias, 	nbara'ce01 a livre p ssiin do carros, Ou cavafleiros,-

-

	

Art. 8 . 0 Estas estradas servirão pira carros ,.- e -no 'São	 nem deixar os earro	rado por nuas tnpo, do que o necessa-

	

construídas com as acluaes calçadas , mas com pequenas ptira	 rio para carrear o de arrear, 1cm por mais de vinte e quatro

	

quebradas, :que não -excedão a grandeza de duas poRe4as do	 horas quando por qualTlet acai-lelte	
sido quebrados , OTt

diaiaieti'o, e segundo a forma mais adoptada nos paizes cultos.	 d3rrihii	e em todo o caso davera se iuno o terreno detro d

Art- 9.' A forma da construcião sera abobadada ,- de .iia	 msmo eae de tempo.

	

neira que nas estradas não se domotein as aguas das ciuvas que	 jnfr''o 1-t' A.rtigo será pttnida com multa de vinte a.

sobre elhs Laililena iLnmediatamenk	 se'si ria 1 rei	al o m do daflriO, e da kspeza que for neces-

	

Art. 10. 0 Haverá o maior cuidado oos reparos, e cooser-.	 sana nra sr a etril despeja la , e limpa.

	

vaçãO, (folias, empregando continua , e diam: attenção , resrvaní.v	 .A	
Q:ia.io o obriaclO no eazo do Artigo antecedente

	

sempre aos seus lados inaleriaca flecessaO para em pronpto ser-	 aSa cumnn j
r o semi dever, o vigia da Estrada passara a faze-lo por

virem aos ditos reparos, e eouservao.	 .	 e	
e a esta despela ficão penhorados os carros,

	

algwn terramio oticrecer comoda. passagem , sem	 animaes ibm c,ond,J'ã0 , e carga.

	

a construção da estrado pída maneira leterrninda nesta Lei , si	 .&rL.	°	iiuem pol 'ra fazer estra Ia, ou caminho , que

	

Inspector Geral se limitará a prover aos mo;os da sua conservação.	 une atravesse , ou siga 1 ms1 direao de lialpier destas estra-

	

Art. l2 • A; pontes siOO. de pedra , ou de madeira de Lei,	 das, sem rvia iicca	Inspector (geral, que determinara a for-

	

segunlo acomsetluareua I. ecoàoiiiia , diração , e Segurança o leito	 ma	e msi.neir3	t)el	qial Lerá lu-ur a travessa • em ordem a
ds: srá coberto de pedrá , terra eu areia , e não terá, t i ll &.que et1s	t-- -i	so	fTrão ulamnno algum, nem a renda- dos

	

13.' As pontes de mais de cm palmes de comprimento	 seus	ieito	ja diniinmui'a-

	

terao bgura par. passagimn de ujous carros , um ao lado do outro.	 Penas as do Artigo 18.0
E :,:uv;.a mue n'Lias se faça uma caminho propruo para os pioes,
ou vián , ' ailLeS depõ.	 Ari. 9 11 ° No será permnittido abrir fossos, valias, ou re-

1!i .	Estas pontes terão guardas das mesmas indepeo-	 gos ia mnimliat	proxiunidale l-tts estradas ou atravessa-las

	

dentes, e os seus esteios, e pilares as terão a flor d'agna , tan)Lerft	 Sem previa licença (l i) Inspector Geral. que prescrevera a sua
deiles mndejeridentes.	-	 . forma, 	direc.ç5o, conciliando o iaterasse parimular com o

Art.	A largura de flue tratão os Artigos sexto , e de-	 blleo 'da conservação das estradas.

	

cimo terceiro 50 tera lugar onde as circunstaneias Iocaes nãoe-	 Penas as do Artigo 18.°
rcc'rern obstaculos taes , que só possão ser superados por exorbi-
tantes despezas.	 Art. 2.° O proprietariO do rego, ou valIa será respousa

	

Ari. 16. 0 Entre as Estradas que forem construidas por conta	 sei por qualquer damno , que d,mll'i resulte à estrada.

	

do Govcrlmo, Lerão preferencia aquelias , que mais favorecerem ás	 A,d	ni responsabilidade fieáo sugeitos os proprietarios d
eommwiicaçoes	do	dulïeremmtes	pontos	da	Provincia	cora	 regos	ou valIas ia emstet1tes , em	cuja imroximniIale correrem as

	

a Capital do Impui uo e em todo o caso e pninpiara sempre pela	 novas'etm amh	mis o Imbpeetor Geral sm a obm i	1	f tiF
que for habitualmente mais frequentada,	 pela primeira vz só ' uemute, de maneira que no poso o(tnnl.m

-	-	 as estradas . que forem comastruilas uma proUmulial) de.s rcos , -
ou valias ia existentes.

Toio 1.' PARTE j.
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3.°	flÇ1	 ce;&ç	traM, e

caçPS., [UÇ flO 
tuh;	iia 4$ fq4. de Ws ppIeada

menos, set4q oz	Q,U cair	eps,	qtrP, Çf4dasr ; ç

poadM eu 4

	

iiaieu (LO u	ptissw1aç.	 -
•	•o	 ui Iaoprs,	Uieia ç1a
•	 Ç eu r Fo44W obiivrer.4p:	pio4a,

dispeaS	 rtio 23.°.

 RQhrk sei	e4	depq 4
da data	p1'esen1	Lei 	e nos lugares ,	ps.

goeroS	¶,PMP -4Ç 4p.N
O %jptor Gr 4gibhá1 ps dwrs

da ProvioCta, onde for	nOcusa i- ipdp de, eeJos feit

segniid	 -.
Ar.' O	 mzep0°, e os aoimae. fs, qe fom% 

rads	 erdido	desgairada d	cxsas (.Ig set
donos , e que podeiem espantar os ajiirae de	'iç nas Inc~

Esad.	 1rl3,	 du

	

oen os v,iando	ser	reelidOSdÇ41 
a arn. eitr'. ?rQQQ, •quu hayeca do; d tarcia.	istancia, e

scr	 a SU dOT)Ôs, SC (POi (Y»çtÇ pagae

deposa	 Çti.as, e; u;aa ni	, qpu sçit d.ecl4rada -

	

ieMS do (voJro.	-
. 7.° Quando não aparecer dona, do, anirnaJasi1 reçOUI.

(l( () ;tU jal dentro de certo • praso, taanhern. nos nwsïos aeula-
ticUt s waiadO, será vendido cm hasta publica , e o resto do

po d d	o;das. s espçss, e -innl, ser dístiuido
'.iasr½ Iu liJiCtO,; °j!	q- tsr , Iar a api-.

esa.	•	 •°	•
s9esIès}i:ads1,	 rog$L3belleeLda,S

	

nos lugares inaS apropria,S • 'ae:	U	tapS'..L.i

uera as tcdüs , os que se seuvtrem das; iüsii esticadas, e

\rt. 29.	À inaporLaflca total destas taxas nunca excederá

o ipo	d07.e pqr çejo liuJod%. iinc i	t4Nki.1 das4spe-

	

e ;u neuç feitas em t	•ustsaOas, e. pqtes
O° Qundo Q iyotO 4.

	

tX, s; c(ce4r	q4fltl3

Ç;x'.1.a u Atio aute-eleut, .seç	es 	14 wçg1 -CO-
hI adas cum os- juros,. (	doze. vp r. ueo	scredis. , •

•	j o 0s proJts dtsa s t,axas	 çyidQ.

quasquec que sejo, as	qra	tS	 (j(tC ÇQ se

	

a soluco das despess feitas com as estraa,	conr a sua. çou
sCr\1ïU, e reparo, ou tom a cotistrueço de novas esLrada, e canacs'.

MI. 	
1a'a sroo caleulatlas aor hgoasi mas as

barreí	 i
ãveha ser, sttaadas ii10 caetament0 de legoas em legoas,

F
orem nos phtÓ mas ippropriados como fica determinado.

•	Mi. 33	
terá a extenSO de cinco mil e oitenta

e quatro varas, e será marcada a um mesmo lado das éstrada.s
1apS, u uteS 'que -ro para esse tiro neUe colloêadas.

ML. 3.° St1O tambeifi ollocados postes com cartaeS . , que

a difçO as , diraS estradas , que	
i

iliffi"êmdas preS
.	•..	•

A destruiÇO, ou damnifiCa0 das lapides, postés, 
e sèU

•etrt	
eo ftrv1as ei as penas do Artigo

&0 Estes axs eiio pagas em cada	 em nu-

Art. 3
tO brdÕ de eOa C.03 

que esareul daesrad& parao irit-

td	disLania entre	
, e outra • barreira , ili'da

que alieguem	
ter usado da estrada em tanta extensão-.

	

-os	
conhecidos, que só pgaáO em

	

*tN!C	da*	
-de que for prO\aÇl. terem-Se servido.

	

Art. 3	Á	0rtafteia destas,. taxas s r.	í eclar4a em cada

ft'i m CM posto cal lugai mui ,salient, de maneira

que todos possCo saber quanto lhes cumprè pagar.	- • --

I.°. A taxa	
na

• -	. 1 •G, Cda vaca', o'eba ,' ou porco na ras o ;lè um.--

ada: iiiíua cavaLr , ou muar em- manaíla, n

m cavaileirø , nem carga , sena se
, freio ,	alhou canga ia

	

-e dó• -	.:	•

• • §.	
.° 'Cada carga , aniulal, du besta seliada, ou enfreiadi

na	 'o?	.	•	 •-i.° Cada animal cavaUar , o;' vacum tirando carro, o'.

caI1 de qtiaLpr êseée cujas rodas SO mOVCS

fico nC 'asb de deseei.
5.° Cada animal cav

 altar , ou vcU , tirando carro

t*em de qtiiquer •esce, cujas rodas seo fixas no eixo, e

com ehie 'olteejn, na ras go de tinta e deus.	 -

s taxas- hs pontes serão xiias na caS.° sciiinLC

•	- %. 1 .0 Ns	;rit maiores de cern -Palmos até dnzentS, uni

- de	-da tax'a	belLeci	para cida legua de •carni't10..
•	.° Ns de duzentos -até treientos dous decirnO5.,..

•
;N. de tresentoS até -quatrocentos treS deçirn9s.

1t.°eefltO5 até qtrinheIS qitatrNa5 4e quitrG	
9 decimpS

t

o Nas de quinheitO até seiscentos cifiCo lecirnos.

6 0 Nas de Seiscentos até setecentOS seis dcjm9S;

Tolo 1.0 PÀ1LT 1.'



(18)
. ..° Nas de seteccutos ali , oitOntos seta decirnos.
. 8.° Nas de oioccu!os ali , novccentcs oito decirno.

90 Nas de novecentos ati tiiIt nove decitoos.
. 10 . 0 Nas de mil e e mais a mesma taxa de uma iegoa

de caminho.
Ar. 29. 0 O Presidente da Provincuk, Jogo que estiver con-

.cluida alguma parte da Estrada , ou alguma, ponte, em a qual en-
tender conveniente estabtiecer barreiras , fixara proviorianieote as
taxas itineririas , quanto ser possa á disposição dos
do.ús Artigos precedentes.

Nesta fixaao não exigirá maior taxa, do que a -impertancia
da menor moeda por -um só animal de pequeno valor,.-, podendo
reduzi-]& inda a menos, quando forem mais de um estes animaes.
• A't. 40.0 As taxas nas Estradas , e pontes são devidas
tanto pela ida, como pela volta.

Art. 44.° Ninguein será isento de pagar estas taxas , ou
aep Empregado Pubfico, Militar, Guarda Nacional, só, ou em Cor-
po, em serviço, ou não, e até os mesmos Correios.

Exceptuo-se os peôes, isto é, os que andáo a pé nas mesmas
Estradas.

Art. 42.0 Toda a pessoa, que deixar de pagar ou tentar
no pagar estas taxas empregando meios illiciios, e reprovados, será
multada em dez a trinta mil reis, e no dobro nas reincidencias,
.alem da laxa.

Art. 43.° Haverá onde for conveniente Inspectores da Policia
das Estradas, encarregados de conhecer, e decidir verbal e sumaria-
mente tolas as contravenes desta Lei, e quaesquer outras em
prejuiso das Estradas.

Das decises dos Inspectores de Policia podérà recorrer-se para o
I)elegalo mais visinho , mas sem suspensão, salvo em caso de pri-
são, iio sendo em - flagrante.

Ees Iiaperinres serao nomeados pelo Presidente da Provín-
cia , ouvido o Inspector Geral.

Ari. 41.0 O Inspector Geral das estradas é authorisado a
aporopriar todo o terrerm , que para elias for - necessario na con-
for:iiidade do Artigo 7. 0 , ficando aos proprietarios do terreno re-
curso para a Assembléa Legislativa Provincial, mas sem suspensão.

Art. f15•G Nehhuns embargos, nem-recursos quaesque do pro-
prietario. ou de quem. quer que seja poderão suspender a contrucc.o,
e seguimento da estrada , ficando-lhe livres os meios, que entende;
compe&etJt.

,. r&e	ô

Ari. IG.° No lero OS proprieiarios , ou
y 10 duma dos terrenos , que for, w appropriados para as Eshadas.

ENcecuão-se:
1.	Os terrenos plantarias.

.° Os terrenos , eu' que houverem bemfeitorias.
3.° Os terrenos peítei;cetites a prolu i etarios pano :ihas-

-, e qu' flcrem privados pela appropriaO s(,bredita	o
tre(rto do terreno , que possuirem.

. li..° Os CèiI 1) e 'in te palmas wz lados rias Estrada; que
consLitueril as suas pvtentrs.	Artgo 7•0

trt 1l ° A avaliao rios terroos , pianlaões , e bemiei-
oriar será feita por Arbitres nomeados pelo luspector Geral , ou

s'is proprietarOS , ou possuidores.
O meco, em que forem avaliados os terrenos, plantações, e

bemfeitorias, ser iminediatamente entregue a quem de direito por-
tancer ou il . 'D)Iti i o, ficando livres os recursos para a Assembla
Legislativa Provincial.

rt li&° A indemnisacao do ,	do Artigo	só terá
lugar  por acto .immelato da %sseoWlia Legislativa P ro iticial
quam deverão requerer os proprietars depois d feuu a avaliao
na lrna ílri •\rtigo antecedent	e lo ter 1)	ies ' i	proprietario
dois inpzes antes, antuinciado l);i' Editaes na	d sua laro
çlia , que vai reluerer á •-ssel)lTa Legislativa i;ovinia1 a indotu-
nisaeGo do terreno, que imI i a a-ti ada lii a qropriado.

Art. T9 ° Os Fazendeiros , por iijos ter;enas passarem as
Etradas , ao obrigados a fazêr om pasto fai' hado uni suas Fezendas
rara os anirnaes , podendo exigir de cada um vinte reis por dia
V noite. Em quanto riSo fizerem os ditos pastos só poderá., lanear
s ariimaes fora de suas pl:ritaçOes, ir nunca de suas Fazendas.

ri' t.	O.°	Os C1U) ianareni Os aniinaes fura do pasto, de
•	 quetrata o .r1igO procedente, ineorrereo na multa de quinhen-

tos reis por rabeca.
Ari.	o jIaveri lium Inspector Geral das estradas desta

•	 1rvincia	incumbido ria execução desta Lei , e de zelar, e au-
•	 iliar a construcSo, e reparo de quaesquer estradas , salvo quari-

do isto lhe for expressamerite vedado..
Art.	 0 Airm do Inspector Geral haveri até tiez Enge-

heiros incumbidos de quanto convier a bern das 
'
estradas, da-

baixo da immediala irispec(Pi0	e autlioridadc do Inspector Geral,
Arti.3.° O Inspector Geral será nomeado pelo Presidente
0510 1. PAUTE 1.



(80)
poderá ser diiiiflidc p1a Assernb1a Lai.a

ti\ ; , e p i Li u	fl. o 1 (2	CIIt

l;r	erío ton edos pio Presidente, ouvido o 1 'i-

aI , e por cile deniittidus , quando convter ao swr i.

1 ii•O Uaverá huiva Secretaria , por onde correrá o

'Je dl' tulo5	Olii)S à cargo ílo 1npeeLOr Geral, a
os 

co	
oos Einpread05	dia.

car
i i.	5 •	 (O (li' r ' uvier, hnverà I)elegad0 do 1 11 %.

pe erai , os qnaeS pronuVe10 a plena
rtO)' c	

e\eeUc:Or da Lei nos

que lhes for em marcad0	segundo as ordens d

.° Au 1nspecOr Ge ai eurnpre

	

L	1 nii'r alilibIr, e contru	as estradas, e qwvuti*

foro	d rent'	pira as par, e ronserar eu bom e5t.IO.

•	F cili/ar o po h'.limelltO de todos os Enpregil	fl3

píPri; d 	
e dar a proVi(l'n	de o-

' o, o as	pc	;i;s torlu , e Çazer	
as	 -i ,3

a cie r'pe to b ii. e.
'id ir l';Rr ui	lirta (e O i'aR1'a , e ToporaC&

	

p	, ai o e P1 um i	r: f0 COO	.	oridie tio Pr

i ,t	i' e i	,	e	o:;	 PO o	i;'' i.	• coa

vc ii r	,	quil' 1	e'Z	r2'	es ÜP33 V	e; a tri1i

e	a'
- e	na	 Presil'0.	la !	n, roviia un cir.ao

Jn

LIO i	)	'I	1 .í1 1 ,	3 flC'	 hal iti

e	( iuii) o'; t i a o 1	eeeita . e	lp'7a

p ta	oa	r	't-C.	se	tiV:	 '	ll)	Ol	t'iO5 1) o

• fl es la ri;; niCo da	
Iee	tva oro SeJo or1inr;.

,o	pleau	lii 1 1 )''tírr Geral en.'erO at 
o s

J*L

-	 I	rendimento tola	dis	etre S	ostaS lhai') luS

O Ui^p(,rtoi, Geral té cino por e etiLo do pr-

decti)	i1illi) (li) r 3 ; i iirnento	li' toda	e4 dlJ'

't 68 • O VOfliU°° dos Enprad0e 1a Esiradit e Poc

te sei pago £ 1iSt3 du	riaili rient) (ia	ietOS 4) Vei;I

t lo 1 usp;'rtor Geral será fia&lo pelo ) i''sil3)ltC dà t

-	OS d tulO OS OUtíO	Eoprel0s pePi to saio	reside;

bre iltori	o do Inspec tor
ÀrSi.- Só por Ae%) L N iatiVQ Provincial poc1eF3 s8r.

13hlHd	

e
Co'nnhi	para a eoiS1VUCÇI) (13 Estrades, 

Les ro o 2uLhOriS° de pereleL' taXa.5iUr'1a, .q	u
jflÀ dd	.ts trblh0S, e

0 8.0
(81')

Art. Ó e fl 1)ir	rís, o u prr'On	's d rrnsnhi

Artigi p;'e'ed'iit	' '22	'.	('1 IS	troe	ne/	a

tt O1Lii2"I	ii A,iiP)	LslltiT1i afkr • fl)'	ia' )or-

tas die	Iatri7) ,	Catki,	oul	o	''' ( )strjr aS

Estril is, o Pontes, e ri a	N:na intiol	:fl) idIP'i:
o 'eu

tanc!(d)1ent0 1105 Pera)!; )	
'roVi ncii4 	P ejO't o.

	

Art. 61 . 0 O r; perifl'0t0 Pra O pib	'Pe :0') La CO{fl

paobia será. ao	A tado á	1i)li O	e •.'	iO 2	1 e 1)

sua SessCO , e a (3i1.iL10	O fl)r'Ct)t	1	1;) H li	ar 1 1 cvtr

tt'in	h1s, e Oiit3 tolos os esclareo	it iAn'	i	tio ia

COLUO contra,
\rt. 6°. O Inspector Cor	

s i,i 1'á eo;i1rl0r 

oosabiIidade as Estradas e Pont	a ii 1	di L2	1,	ir	rita

nesta Lei, e o to 	, ou elo p-rt' ,	)	-u o	eH' i'iPI)ICU

e ., :*a vei. que as despeias , que e	r	t 1	t'i'	,	lo

eveiaa as que serC') necossarias pala a	.

da.	E dirá parte inoriad,i ao p''sileite ia P	e ' 1

ral:'o , que fizer, para ser pi'esoiite a xsetiabl (	O	1

s'irceial. to
Art f3 °	O 1 l netr Geral eoflstrlorà a	e ') l'is cei	•

da a 5;:;	tar»rad lCrOl;l;d) , OU CI))	ililPi ,	'tl	a,

necessidades das Cifi nu niea005, e le ioaueil'a pie flCl) possa vir

d'alti prajuizO	i!2	' cOei te 2) '0

Ari. (i' °	21pro qLI' OS md! (i)	nãotiverem raI'io	p1 -

ra	n! ).''
	li)'

o pa ;l; u  
Ia Lei, e Rerutaclellios, seiO rei'oin'I ) a 2/li, C tIa 000ser-

*ados tantos dias, 1iautos crr.'SV	lerei a	li ind ri	e	uRs.

Alt. 6á.°	O [' i'oeil'ii	ia PrOVInCLI declara a eu	li-gula-

ents o nodo de veriticar O pOZ') dos caíres, p i aui) •i veH

ficao possa ter lugar, o que respeita á 'ruia 	e solíIe	tu

nos, o modo de sua carga , e coo 1 czio	O 1111 : 11 t 11,0 d pa s
iiesc
•a,eir .s , a p&i'ia das postas, e cocheiros, a forin 1 ti

para a iruposiO dK, multas, ' quanto '31C't"	IO'S I2 o

a plena eeCul:C ) desta Lei, pod	1 ' iin;al' 11) itu'ie)	lis

gulauaeutos as mesmas pe i, que sCo i u11OtiS p2las lesta Lei.

Art. 66.' FieCo revoil(5 tolas as Leis , e	iae	is'

poslções em contrario , ou ai	asas Estra Ias eo;l 5 17 itas pc

Ia marieira decrelada na pr	rles''e Lei, 0)1 as que o Prosilelti

a Provincia declarar que estão ueia às dispOslI2e5 da mes-

ma Lei.
-' Tomo 1. 0 PAI\TE 1.



(' ,Mando por tante àtodas as 
Authorída um à cncimeao, e excouço da re1ri1a Li peuerer, que a 'unprao,	idço cu1J	to lntoil'aln	Coiuo nada c conto:n Odesta	ovin	a faça l!nprilfljj. publicaj, e correr. Da-a no lia.o do Go crua na Imperial Cidade lo Ouro Preto nortJtri di do mui do Abri! do anto do Nascinan,j de	osoeoj Jczu 5 ClUISto de Iiiii	

e trinta e ciu	j-, U5J '10 qua:Lo da iod	 triepeudcneja , e do Iloperio,
Antonio Faulino Limpo de Abréo.

Carta de Lei, que regula a COnstrucço de novas estra-das, e ponte. 'stu/jeilece taxas i l tflerarias , e COfltrn dtvrgprovidencws para levar-se rè e1fezo a re/ereda const/wçdo.
Carlos Benede,cto Monteiro a fez.

Seilada na Secretaria do Governo da Província e;'i 2 deAbril de 183.

Herculano Fcrretrcj Penna.
• PLe, js(at/a a /7. 2', v.do Livro 1.0 de R qisto de Leige	 Á.b1é Lejesloteva Provincial Secretar ia d.-ne 1	í. Arei de 1833,

José Rodrigues Duarte.

':ta ec dano do Governo Ai pub ficada a presentg 
Lci«o	deus do mcx ac Abril de 1833.

Herculano Ferreira Penna.

Lei N.° 19.
Antonio Paulino Limpo de Abru , Vice-Preseíinn da Pra.vin'j do Minas Gerac: Fao aJier a todos os seus Uabitai i tes, (l uaa	seobl	Leisiati

Lei scuiflt.	
vj Provincial Decretou, e eu Sanccjonej

Art. Uiiico. As pens3cs concerlidas pelo Governo Geral àsViuvas, ou finilis dos ilachïos, pie pOrecorJo na lucta contra
os sediciosos do 22 de Mao de 1833, ou eia qualquer diligen-
Ci COOtra os lflc;nos sedieisos e á ajueilos, que nossa Jueta50 i inPossihilitaro de tra balhjr, seroo pagas pela Fazenda Publi-ca Provinciril, cm qiarito no forem debuitivameute approvadas p g -í -Amemblèa Gera! Legisiativ

	

Mando por tanto à todas as Antlioridaes	qu'ni o eo'liccirnen t'). e execuqoo da reíerida Lei pertencer, (lua a eiiu1prSo,f•to cumprir tio i nte Iramente, como nelia se contem.	O Sacre-ia^í) d'sa	fO\ meTa a fiça im primir, pihlicar, a correr	Dadano Palicio lo Governo eia Imperial Cilade tio 0111 .o P r e tor1ii di) mci tIo Abril d, moio lo Nascimento do Nosie	'idior L . I.uSChrito de ind oitocentos e trinta e cinco, Di,cimo quarto da Lide.pcndeneia, e	1nierto.
ifltoiio PalelinO Limpo de Abréo.

Carta de Lci, que macula pagar prlvlsrjomejcte pelo Fenfla Provenewl as pensões Coflcedtrfas por ?flol	
a

tvo 'ia luci ''en-tro os s ediciosos de 22 de Março de 1833, como « cjp,a s dc-clara.
i)faooel fl'rardo Accutrcjo IVunan a fez,

Seilada na Secretaria do Governo da Província em sAbril de 1835.
lIei'culano Ferreira Peana

l?eqistarla a ti 29 do Livro 1. 0 de LI eglto de Lis , e !1.

	

solu.3cs dt Asscunf,fé,, Legeslaieva P rovinciai	eereji ia dGovem'no em 1 de Ibnit 1835.
José Rodriques Duarte.

Vesa Secretaria do Governo foi pultca Ia a -pren Ljs treze duas do me: de Abril de 18:33
Herculano Ferre ira Peuna

TOMO 1.' PARTE j.



(S)
F. N.° 9.	

)8)
LEI N.°	1.

1833.

T(;MO f•b	 PARTE 1. 11	FOLHA N. 90

LEI N° 200
A\TO) Patilino Limpo de Abro, Vice-Presidente da Pro

iiuia de Minas ('zeI'aes	F'aco saber a todos os seus IE'ihiai Le
a Aseii};ha Le:'is!ativa Provincial Decretou , e eu Salccio-

nu. a Lei seguinte
Art. [nuo. As Camaras Munieipaes rico d'ora em em di-

3n'L do!erots da obrigação que lhes impoz o artigo quarenta
e .1c do toilgo do Pi'occsso Criminal.

Mondo por Lauto á todas as Authorilades , á quem o eonhe
cd: tio , e execuo da referida Lei pertencer, que a cemprlo,
e .:o cutiprir tao ifflciramente, como acHa se contem'. O Se-
'z	rio de-ta Provinri: a	ara iiiprhuii', publicar, e orrer. lia-

o	.0 l:ihi iO do (oerno iê erial Cidade do Ouro Pre
duii	d as d	niez de Ai;ll ti. liii) do	asciltlulIL de

5'	:d	iczu	Christo de mil ei: centos e trinta e cinco, De-
que o da Iudupenideieia , e do Inp'rio.

A aba j;' ldi 'i'o Li;apo de d br n.
Cri ti de Lei, que desonera us	Jltlno'1p0e8 d

riue	inipoz o Artgo quirenta e sete do Co!t2o
O Pro'e	trio '

Man ei ilerardo Aecursw Niman a fez.

	

no	 do Governo da Projncji enz 3 de
..4tr1 de 1$35.

Jiercu laco rei-rira Pen na.
[eei•tritfa a fl. 29 do Lin,'ro 1,0 de lisgisbo dc Leis, e

o	Ássrrn.' :o Lugns/a/i n'a Provincial	Seuri teria do
(.	crio cern 13 tle .ibril Oc 1835.

Jos !!rn'pnc Duarte
:.est Serc'ai'rn do Gü'erno	puhca(,. 1 a p7-esenl8 Lei

as vinte e trei dto.. ao mc: de Á/:il de 1
Hrculato .bGrreii'a Peia.

A 'iTONI l ) Paulino Limpa de AL'eo, Vice-Pi'silotte da Pc
jn' ia de Mi nas Geraes: Faro saber	[dos os scn	1 , 1 a

que a Assci1iiJia Legisla[iva Prov mci :1 Decretou, e Cu

nei a Lei seguinte.
Às CamaraS MunicipaL's	ia Pro\ i:Ck pii:red'ri5

a Luidar a sua diida passiva,	ovi!tdo	ei' !'lit"is wz si'n

Cr lo	, aos qunes dardo conheciilieuto s das qtiantias que 1iui-
doem dreerllles.

Art	2 1 Esta 1i 1 uida 1 O sera feita 1: utro ti	ti) fl )Pt) Mn-

tal) li jalt , vol que a p'esi'nt 	Lei cotueqar a ter	ee( Ii'

lios re'pcl'tiVO	Muniripios.
eLinrLa , e para se1i)	precr;tlin ti a di-

pasiva da; Catuaras, que ni[o foi' liquidada no	stdjreulito

pia/o
,.rt.	Todos os pagamentO	das Iivhlis pas:ivae Muni-

hco Suepetlsos at	que a Asseulhlda Legislativa decida di-

ILitiva actue	°li,'e a JI'1uidê'o.

\	lo	ei e	'de''e d,r \ , C O 1

31'	 'ei
A	do obras pidilcas. que se C'i\ 'ii	L O

,	°	d.	lê eXiIOStOO , que O	ie'ee1 art:il'!ic,itê tIO to.fl•

p0 
J 1 'ID) i'F,OICl')

5 O	 ':1cI revoga1	uTes a	Tpr'i	:':i rua' tI,T:O.

1iido	;u' tintO a tuilui	as	Ai 1uu'i	,', a .	. 1	O

Ci n'oito, ê cxcii ';u) iii I'efOrill	Lei i't'tciwer. qi:' O 1 Uii0i' , e

fao cuiopril' to iitteiratilent	1:001	'iii -e -

tatu,	leta	Pruvicicil a	fiqa iuiqli'riiir , publicar	a t' rror

no	>.iTVi' lii Ciu'ii, 101 i;ljor.:i	daI ' ' Tu Uro-orei'	aio ,i,'I'I li-

as	lo	iii". (i	.\hril	Ti 110)')	N:iu'i:uPit') de
o d

Ctlristi) d,- uni	oitorciit'J/ , e	trinta e cinico , J)ci'iiilu ,1iarla

1 udepe adie ne ia , e do mi peno.Antonio Paulino Limpo de Ali-CO

('nrta de Lei, que mondo lnj :11/Tu' a divilo pass iv dca
CuuarO5 rU1i;1icipC3, cofio anuiu s, il, í',;i 1.

Joi.ií j.iJiqujucs ,Luai'!; a fez.
TOMO 1. PARTE 1,



na Scc1eïie o ocrne da F'rjttnda em
zbri1 ((e 1833.

llcrcu?ana i'errcu'a Penua.
!?eqisfada a /7. 2) v. do Liero 1,0 (to fie çnsto ('eLeis

e fics'j!uçi3us da. _- seein 1a Lcyis1itien Irotilci&.	cretnri
ao (JUVCÏÏO €i ?, 13 (	Abril dê 1835.	.

José Rodri[/UsS Duarte.

Nesta Secrctciria do Governo foipublicada a presente Lei
os vinte e Irez d ias do nie: de Abril (ir' 1825.

Jierculttno Fcr,e[ra Í'cnna.

LEI N.° 2

Aitoni'a Paulino Limpa de Alr&a, Viee-Presidene	a Tiro..

ieria de Minas G0rae; i'aeo sabei a todLo os seus Hebituetes
e Àsii;hlia Leiskitiva Piovineil i)ecreicu, e eu Saucciunei

a Lei sena iitc.
Ârt 1 o Camai',is Mui;icipaes so obrigadas a comniiini-

cai uo- JUizeS (l t)iitii d:i (fiiflaftil ue' eu) dia de, suas essses
Oihnari , se diirute a SesaJo , que ltd , ïorio eu no par
Ies i:aposUis n1guitui	iuit;is na forma de L'U Keguento, subrd

• e a sua	impem [dar ia
\it.	Iu:l	ripa(O	respeta dis muias , q:me no.

seus Jaii.us uNn 1 [US[)5 , e pertencerei	is (sin;1r3S Muiicip.cs
si Eeis eu	ige , s:io (brgelia ..:r es Juizes Mwmbdpas,

e es de t':iz mio	d'	i'io da	in:ure iii	nesima Ocm'isi(iu,	fl

øm:	P7eren as pa:icip:ees aos Prudentes das Ca raras. Esta
[mm	'.	cdi . .......i	inipesta aos Jui:.'.es ,	ctie pi''siJirsui as

iaS de Pai
De seiS em 5ei3 ruezes rcme1terá3 os Juizes de Di-

re . 0 o GO\'e'no da Pre;iecia urna lista de todos os multados na
a tmnarcm( caiu a iuporamicis de ceda manita , e tia peida de

e das i'o , e sem a aaicSeiiIa'tu desta lista no lhes serão
5 es iírduiidoS (IO ultime) trimestre.

Os Juizes Municipaes , e o; de Paz, que tiro (1-
zererim as pa;'tmetpmseS na krnii do Artigo 2. 1 , lOg) que teu lm5o

pasim lo em	ulado	t:'iS lis multas, fic.o obt ia1os é
tisze-las , e	mmmmdQ5 dsoeepdu$ delLas.

E. N . 0 9. q	(&7)

Art. 5 • Quando os Juizes de Direito mlivereuà aijzpnteà i:1s
Coa'ca , pertence aos Juizes Municipaes do lugar, em mie elL
1' residirem a origao imposta no Ari 3.° Neste vazo a par.
iirr.es de que trato os Artigos 1.0 e 2. 1 sento . dirigidas ao
ctrp1?o Juizes M nnicipaes

O Governo da Provincia remetterá ô Assemb!Ia Le.
iva mi começo de saias Ses&'s t.-finarias teds as partici-

pares,que houver recebido em virtude desta Lei, e dará a
Oriten	e Iuistruci(S.'s necessarias para a sua plena execwro

&r?, 7,0 Fii tto revogadas quiaesquer disposies em contrario.
andti por titttto a W6- as	uthoriddes,	quem o Co-

v eecu o da referida Lei perteucer, , que a
e f.,' cuui'prir tO içtua4neuite	tomo r lia Se Cortem.

C	ecre!ar' ib-Ia I'jvi' iu a msa imprimir, publicar, e correr.
Dada no Pa!acio do Ce - ete 4 i1 ' a lmpeniJ ('dade ilo Ouro Pre-
to o()Ç dias do r,'z de Abril do Ánio (lO Nascimento do
Tio Sí'tior Jezus 41nisto de mil oitocentos e trinta e cinco,
Drciino quarto da Iitdeperiderieitu, e do li , rerio.

4nlunap Fauleno Linipo de Abréo.

Corf u de Le: , que impoevn ás 1 7nr,r'nq ll?inhmupaes, ao4
Juiu's de Direito das fom"rras, aos .!ui:es Municip n es, e do

a obriqoço de p 'ortu.ripar pela wonPi,1, que eiq pres_
er pre 'is multas, que forem ín pos€as nos Dstrietos de ui ' j*.
tisderØo.

José Rodrigues Duarte a fez.

S 11» dn tria Secretaria do Governo da Prot,incta em 3 4
.Abrl de 183.

Hrulano Ferreira Penni.

1 e u7ta'a a fZ 30 i.,. do 'Livro 1.. de Penisto de Teu,
4 t1(5(.í' dii isepuIiléa Legislatiro Provincial. Serrotaria
Lr Governo em 1 de Ábra de 195

José Rodriqtes I)uartc.

Testm Ser.eefnria do Governo foi publicada a present. LEL
OS iinti 4 trez dias do mez de .4hriZ de 1835

Hçrcmlar Ferrçirs PçnM.

Teo 1.	gn



-;tri i''.	!g

•-.-.Autnn:o Lauliiio Líiu	de Abiio, Yjce-.Prei3nte da Pr-
-	4	.1ias Giavs	Fto saher a- todos os seus Iabitaiites

ASsefflhilé'a Lisativa Provincial .Deretou, e eu S àrie,
•

	io-
ne ; a	:ei Sut_	---	-.	-	-	-,	-

rt	1	Tolos os nichos actualniite exisLerites , e o
no f iiiro forem	ilirioadis litro da 1ziúiesda Sesomiria da
naara Municipal do t)miru i:to , são sugit	ao pagatielito dos F0-
ro ; qtiú •lhi	forem	--arjtrr,los.	-

tilas as dkposimes em contrario.
\linii -pie tanto a	,4s -a Aijitrile, á quem o

flhrciIie'mtf, , o ecurso da rfrido Lei 1i 0 i 'cor ijue a
e íiMo- iIiiiir ttio int€4'a:niie entoo tielia se	onieiii	o	'e-
citiril d st;LiOV'!r1(lm	't::i inijriuiir, - publicar.	co-rr.	I)a-
di no Pmiuiô d- Gõvèriti la 1 iperial Gi l-ile do	(um pmi:u ias
dos das lo 11C7 de	hrfl do Atino do -' isci licito d
S -	e 1 a a	ia	1	umi m ii . !ito	trinta e cinco, -J)eciwo
quarto da 1-ideperiJeucia , e do linperio.	 -

Antonio Pauliao Limpo de Abré..

Caril? de Lei , ue - .suqita	o pogarnrnto de foros os
predi-a ,ict?uum 0nt Cxi 'n-1.s ; e il qav no futuro fo e
fio ti s ifntro- - do limites da- Sesmaria da Cmara JIunicipa
do Ouro-preto.	-	- -	-	 --

Antonio de Stuza Braga, a fez.,-

Sella 'ii na SecretarIa do Governo da Província em 3 de
- Abril- :e-1835.	-	-

-	 hercul(ino Ferreiro Peitna.

lieqisteu-ia a fi 30 v (i. Liv ro 1. 1 de RIo de L ma, e Re-
srucie.s do Ass mYi ma Lei1,iia Provmnctai.	SeCicLaí ia d.

overnü	m - 1 a- a1.b,- ii j
-	- .Josè Rodrigues Du-rte.

Nesta Secretario

	

do	foi publica!a a presente Lôi
•os vuU 'i fre: dws do me: do .1 ,ii de

-	'srui-jo F.rrtra P.nnt.

T71	
í .4q9

 

!9C5.

'IYfQ f.	 P-RT.. L	 FOLhA N. lo.'

LEI N.° 2-

	

iNI() - P:uhiuio Limpo li'	! -o. Vivo	reI-ite da Pro-
-lOra; 10	-	1 tal '1 IS Somo,

1	L-i	im'.o	1'	o 1	•	-

	

j, O eu	:iciua Let
sri. 1,0	A i)isa do L-i 1	o Brboo, a coro o vi . Lue-luz s'ru pelo alto da Serra do Bit

lis Mo(a-i)ros da Sor a'	-	íii	por • i	loau .tiuuiiipio de Quelui-e , bitn' corno os lo l- .	timlu:	--	 -
.3 ° Fivio revogadas Loda as

por taiOo à -Lo las	is -' iPi'riíia °, (1 quloni	onhuci .;- 'i o,	e exciiçOo di rrenl:i Lii	irit:-iuPr qui S a	una -A	taOoO	-uuiprir umo iuutetrainott-	fifli	itila	se ('itt.ttU)	O	--!Craj O	eia Prnviuiti,i ti faca	i:fl 1 ; ilOf, puihlI- ii . • e otru'e	Di.
l'alaciu do Govirno tua Imiori 1 Cilih- tio Olii( . -prolu 305

une de Abril do a trio do Nisjnto de \' uSmj Se-flir J r, j	-iiu-ist)	 de mil nitomi-tos,	e tr	i e ctu	l)euitcjqom:tci	ia	 , e do 1rní-m':o.
Á ntnfle o Pa alui Lin.po de AI reo.

Carti de L 'i , que estabolece a divisa d Mun'ajijo asRarbLc.-ca com o de Que/a;.
jflionio Ou Souza firo	fez

	

Scltd'i na Secretaria do	oreflo da t'r.-r-ne1, eiAbrml - e	 3 d;1835.	 tJm'l no Fe,,- i a /enoa.•	1/1 f; i :1ç a /1. 31 do Livro - L o do R1ts(o de LeisPeso i-'es da	ssembfju Lequsfutm co Prouinciat	Secretariao Go"emno em li. de At'rj/ de 1835.
•	 Jo.'é Rodrigues íjuurtt.

Secretaria do - Joverno Joi publicada O pi eseu . Leie eito dia do sue; dcAbri! de M115.
I?ercu!ari o Feri-eira P.oin!.



Antonio Paulino Limpo de bro, V!cere5ja p nteja de Minas Geracs	Faço saber a u,do Os eu; lia iaiit*	u..assenbtéa Logislativa Provincial Decret0u, e eu' San'i, ei aLi sguinte.
Art 1.0 O Governo é authorisadoa contractar com urna,

u mais' Companhias a COflStF1jcc:	le unia litr'L, , jue idsou principio ria ponte do Parabibuna , ord. som , ou possa
Vir ter a que se dirizir da Corte do Ri de J ariro a Bobo'.-passe Poresli Vifla QLIC!uz, Oiro-prt	Marirto, ltaI.i'a,do Prim p. e terífflne na 00w later;je III' 1-
los mais approprtadoa para S. João d'EI- iei e abar à. Esta 

Es-irada pode ser con l raeiada toda , oo por partes

	

Art.	O Gt,veriio é authorsa,o a conceder á companhia,
u Companhias os SC4UWtS prRilegíos.

S. 1.0 
A percepçao de taxas itinerarias por espa» dc 

ia e, dous a 'nos contidos da 11 ata do co, troto , cujo tanto
éPis ni exceIio o juro de doze por Ceuta aliti vacSlitui! . ICpital na uresoa elopftgato, e seJo Ii\a 1,os ii

	ropolço luar-cnd, na Lei das Estradas.

O eLabol€Cineío de bsrraras nos plintos mais ap-
ri os para a eulrairça dcs:as L .15.

re escolha , e des pedida dos Emprr galos nas Es-, e barreiras

erivc de Carros por espaço de do',e 'In-
inveuti.

	

h	i	ç'ies li IiL05t)5 partiiilares sobre os

	

a ' i	os,rru , inrr'g'n,	"I'il'tCS, que plsarorn por estas L, 'i-

	

das, satv	os I i otos geraes do luuperi) , ou da Provio'i:'.
Ç. 1.' A flüo c'oncessao da abertura de ÜUIr:s Estra ia aparahIlas, que diminuo os rendimentos tos das taxas, qu tuasmemas se perceberem.
§. 7.° Não ierá porem vedada a construt'ço de outras Es-coifi a ruiesma direcção para qtiiiuer das tovoaçies, iju

àtravessareuuus stradas da Companhia , ou CorniJa hias
Art 3.° O Governo exigirá da Companhia, ou Conipa:hia

W eguirltes condicce.s.
sua I)rectorja será estabelecida na Cidade do Ou-

ro Ptero , Capiti da Praviala , ou na de f1ian11a
Todos 05 eius bvros, a5seTJl(	e ('scripturaiio rIatrva	' erad	sr1 fran1eadas a quasqur psoas, que

fores, pelo Governa eh Provincia, o& pela A	tM tegisiç,
Provincial aulhorisadis a exarnin-Ias.

S 3.°	De cinco cio cinco 1:1005 se insiit-jirá 'im
do producto das taxas , a lia l se averiguar se elhas 5IJ igil. 5,
OU supertores ao nili !w tia li pa:do de do'o por ceuta, 9U a

'ii t:o.il,i	lo li prteber do Ciaitai enrJrp..j0
.	.	Uli, wia l)0 5 1' '5 01h 1ec1	a Jarreras

titin(10 i) [iltilCi') ex iii	[iO' 1	c do Gorno
.	.°	.e a	oii'ii ii , .. i ';	apa'uuas Oruhtarein

ro os precisos escia e.;inuLos [,:ira o Qiri dos p'irarYs ire-
cci :-oes , podará este prva-1 . 15 do dirmto concedi !o i( para: ,` afo3.	ia Artigo '2.', e exerce-lo Cii sou lu gar, mas ai tax's ier-
tencei S€IuI[ite á C0111p:uiliIia , ou cor.anhias , e neste ('	3-
11) fi xatas pelo Go''ruo , (!O!Ti) for maus j isto.

. ii.'	As taxas :tloerarias mio	er percehhlas ruan-.10
IS Estralis nau estiveretn bem eoasrruuLis , e perfeit.nt1

raparilas.
. 7.' A co npanhia , ou comiihias serão obriga Ls

C1,')1 ir iZ Estri, lis	1	iri de i i i i, ais) contado	l	ilit	Li coo-
ir'.JUO mzoe.fl cio	Governo, i, a ultina-l;,s 1 ''oro de 

(1 a-'05 ii	flesula JII , sol; 1111 ri	vinte Cflhtos ii' res pa-
ri .k 1 u.ja ProviniaI	IiOi	iriiu(-i,i uido no dito p razo,e de
T i clii	Ouias te r-is uão as :011 i lo no prato ajas'ito , p
ri t) 111 0 prestarão a iueeesarua raia,

. 8.' A CIIIflpI1ui3 , 01 CO'Ji)ohias depois de pri:i' im_
re ii a .ilra prscir..ii	3	it: ' uoï, dvveod) f;z'r no	'i-r) 	a dcci na parte dis Es' ul,5 ,	ii zo,, nin !o trei icei
par:es, e no terceiro o resto 1115 E.tradas , sob pena de

	

de reis por cala fahti , lu,- se veriticar	tio tim de
um aol'.

. 9.' Se a Fizei-la Publica for necessitada a COnstruir
na oarte da Etral i , ou pon	qmc venha a servir o'ra a

Cõ.upuhia, ou companhias, ao obrigadas a inIern.lis:uia
A	:000 unha ,	ai i:.ui iijihias SOi'lO	Ohr'slis a

eonsLr;tr as Estralas , segali	o aht uuaeiuto 'feito pato Goverio
da Prviiueis.

. E 1.'	O Inpectsor Geral	e si , e por seus Dele ios,
. Engenheiros insperiuuari s	as E'Ias , e i)rit,, s'iu o ! rui.

uua forma rL ! t,t Li , e na ia	nrca US	s
ias Estr.ai's.

T'o's	1.' P,rp 1.'



(9)

A' Iph7eniin Na ional será ,ontmpT cqmo A.-

jutdsa r!	tantas ,\eÕ0S , qu :,,! aS possfl r( -,d ct.	eS	eii1&

rei	a'Ifl'"'	en reéoIeCinit'tttO los privii»ios,

u tib' nt dos ' Ciitpaithia , ou Cm:btas.
1:1"	\ ( ' thnt , OU Cq t ot'tnts st'r!O Obriga is

rt dt '	raso d	ir'"	rios atin"S a et1Lr0LW ,i

traian, Pontes ,	
etn renaralis,coni tttti	o-

nmeflU,	carr(	o ilteitsiS , que	'ou'. 'ren etpt	1	ti

re)aO	das inesrtlas E.sr;nl't , e ia ai rt ad ('O

das' taaS,' SOiti dirUtO 3 1'1 mi	Olu!tt3.

'. Vi''	As inuilas. á	;te -IIeau 5ui'ttItS 3

OU Lop hits por' VilLUIIC (lrSt(! LO Sri	pai1S SOÍU

de jtiiu.' logo qUC .50 '.ertheat' 'a t'idta tI is	',nli:úes , e

di t'att'O) , 9u0 Iiivera ser para iSl	deioiL,ida ita

sou rara da'
.1rt	(0	Qtti ' io as	oin1anhias friren nias lo tolo.	. Go-

i'. (Ii	('(O	'iHs :(	(lObOS,	1 1	 o	:li. ii	tiO

ase id	ara o ea	,;.. e	tt;a'o, o re	o'	ia

	

 oh ', il	a	o-

9(10	l(1110,	t01 I'ltl t'ato'I

\t\. iç':I(1l II: t	será	allivi	li	Lt	ull

rat'.d,". 7.	e' i" .°	1	I'ti'.»)	J."	ydo't0'	Ia	ti;ttitr','. ', 0(1

Co	O'' 'ii'it' 1	Iu(el'iOt'	i'ro\ui	pi''

	

Ot	(0 .	01!	"'II	O	1)1	1,

	

"ias ' 'tas itit ' li r1e' iI'-i	E tr das
a-

rJo cal,' "da-	
no niovia Brasdeit'lt polo	valor	do	a'ui,ol

di'o	101!I('t'!t',O.
At. 7,0

	

	 s doii'S sobre a coflstf "f('Ú	e p beta ria

,las -ao) au;o'ItVetS as Otto foreii
Lei d s Ea	

ÏOit	011 '1

de	o cotOrn'	,	[ti' eSO Li .ontliortsa ,	0(3	3 pr.I) de

cO'Sit""''	['0 í	0It01 do-, Esiraol,is !l') '.xc	a o

de doze attra, ' httdü O	(111(1 'aOftO caáji'UU	itt	'ia
pénzo
a su	rgiii'a

ó reogt&la todas as di nscOes em contr no

•	latrdo por' tttt(t ii túbt	1)5	Udi.'Ii[0i!05	 0

hecimettt0 ,' e	 da	,doritla Lei 1 orteur.er	a '

	

e l'a.';iÚ cumprir 1Ü iP,t,iilt0tlt0	
n	se

	

elia 	el'

O, eti'iO' desta	j'ro\ilteiii	a faça tilo tini',	i 1 id.lo'ar	o

ré;.	l),tda no 'l"a uda doo G V0i'PO na I'oo'. ii CIdade (1,11 t)u-

Preto ias

	

	 e 1 jdnois lias do rnol. dor	
Abril do	tano 'do

mento da	-o	u,d'f JIOI5	It0	1" ((II 1 Oe,1l(iO°111-

e ciorõ , Deciato pari)	) I(d,O,mI	 1 , e	do [apoi'i).
4 itíO lo fo;i) 1. noJo de ;ibru.

Curta 1/e Lei, que auothoria fi o Goer@o dl cn(roM' s.w

Cfl71dlÇ() '3 'Otlt uma, U fltUlS L'0
ntpoTlhWS (t ('O05 1 11C

4	11(710 (Osr(ruIa	que tendo O 311(1 pt ai ff00 (f

'er	, nu	'i11a bjo;nanhi?tU, com / tterucs fl5

e	
"'5 1tprorind's para S. João d' Et-li'ei, e .oba o

l'fltO OCIÜUI 311 df'Ct,ora.Antonio de Souza Braga a fez.

p1(0dO 1W SacretllrL(1 do ('1',irerilO do Provinrin cm

3de .ibri7 de il5. 'IfL'reulanO •Fer,'eir t t Peana

	

o	da Livro de flí'qis 'a

d	n''	Leqisett'fl	!"rotlttt' ai

Governo em 'Vi de Ábati dc 1S't,SJISP Rfld!UgtieS

'(o flarerno fit 11 !1íe ' d' a presente Lei

aosviflt8 oiro (.11("do 'luz do' .lbr d de
	1 S3S.

IJv' ufttlO !1'el'l'e1?'(L Pcnrta.

-

L1 N.'

AntohiiO Pa'tlitto Limpo lo ,\bri,o .
	'ee-Pro ddnte da Pr

ifl'	, t1 35 G t"e	Fleo sabe' a 1015 OS	"d II hia

	ihlj ' t	L,'.sbtti''1) Provitet3t l)oerot' ti a

il)
A0	

° N;ne O O Ira troar galo Varlilil nO Terma

Mt'.t' \ova 5 a d'	01	1)	1)	J,,.l,,	S0	"1

0(1	0'd'	 iSS')	t1iiver faei:lI 'lo. aL ' alma

d-i 0 L . 'O Jo i Ocr': 1,s , OU li 9	tltt0S Pas	as, ti'illi) i to

11O.'0"	pra evita r ,	0,0 O 0)11) pae p.l' O	lol'r'lan

t't	So isni	r'O:t') do)	,''0Oot 1(0''''' .10110 O_

fl'o'	p•(ilt'00 t'f0as ('01 111 ir''. t"O , 01111	, ,t,Ia	o

a	f'azr ,'l'o'it'1O	á	'iPt:'"	(o	501) provi	"t'	l	,	'a.

filiei \I,nIetI)3l sobro ii .a'.'11)0" do L"iseal,	suti1a';e	, r

j ouu	de Paz.

1'
S,eret :i ta dq

I)u't i'te.

,1



($i
.Àit. 3.	"S ..iIr-entores do	A e dÊW ias

em qe possao jrcOrreI, s(,ITreo mais a de prs-ao por dons
seis dias, o a ;j ilta de dons a Orlo mil reis.	N	rinciden-
cias as i e i ras sero dobradas.

Art	Fieo re vogadas todas as .disposições em contrario.
Mando por tanto á todas as Authoriades, a quem o

imvhIO, e ceroio da referida 11esoluo pertencer , que a
cuiiprio , e fação cumprir Uio inteirameute; como neVa se coo-
4c111,	O Serretario desta Provinera a faça imprimir, publicar
e orrer. l)ada no Palacio do Governo na 1:itperial Cidade do
Ouro preto aos quatro dias do inez de Abril do anuo do '\,4s_
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo deinil Oitocentos, e tririle

cinco, Decimo quarto da Indepeudencia, e do Imperio.
Antonio .Vaulino Limpo ao Á6rêo.

Resolução, que prohibe em certos casos a croa çõo de a-
do vr no ri o 7:no de Miaras f',ovas, a quem ao Rio Go-
TUi t Ui h O Irha , corrO acha se declaro.

Manoel Beiardo Accursio Nunan a fez.

Seiiada na Secretaria do Governo da Provin cio em 5 de
Abril ao 1835.

Herculano Ferreiro l'enna.

Heaist'Ia a fl. 33 v. do Livro 1. 0 do Registo de Leis,
Reso1uçôn da A..scrnblérz Legislrtiva Provincial. Secretaria

do itiorerno em lo de Ábril de 1835.
- José Bdrignes Duarte.

Neta 5ecretor if7 foz publicado a presente Lei aos viurte
oito aias dO lileZ de Abril rIO 1835.

HC rculno Ferrerra Fenn

.tRO Fio: JiiitsSt aYPi, u. Sll.YA. 1Se.

- —_-,---------- --

1835.

TOMO f.	 PARTE 2.'	 FOLHA N.' 1.

-

egulamento N.' 4	Lei N.' 1.'

ANT(INIO Paulino Limpo de Àbrêo , Vice-Presidente da
Provincia de Minas Geraes Ordena que na execução da Li N.0

1.' de 9 de Março de 1835 se observe o seguinte

REGULAMENTO.

Art. 1.' Cada um dos Tornos do Livro da Lei Mineira sê4
râ dividido em duas partes, contendo-se na primeira as Leis,
e Resoluções da Asseniblea Legislativa Provincial, e na scgun.
os RegularrterltOs. e Instrucções, que o Presidente expe-lir para
sua melhor execuçãO.

Ari	• A numeração das paginas de cada uma das partes1
em que devem dividir-se os Tornos do Livro da Lei Mineira,
tleverà couleçar pelo primeiro numero da numeração natural,
tortinuará seguidamente ero cada unia dessas partes. Esta nu-
meração farse-ha no meio da margem superior de cada pagina.

az
Art. 3.° Alem desta numeração haverá a de cada unia d

folhas, de que trata o Art. 5., comprehenlendo-se debaixo de
ano só nirnero todas as Leis, e Resoluções da Assemblêa La-
gilativa , que forem publicadas no mesmo dia, ainda que cada
urna destas folhas Poffiprelietida muitas paginas.

Art. .° Àbaio da numeração da primeira pagina de ca-

da folha por-se lia o titulo - Livao DA LEI MINEIRA - na

2 a 
regra o armo da publicação, e na 3 & a designação do To.

um, e da Parte, e o numero da folha. Fste numero repetir.
se-ha no alto tia margem esquerda da terceira, quinta, e setis

m por diante, e a • designaç ão do Torno,
ina paginas, e assi 
da Parte repetir se-lia or baixo da ultima regra das mesmas pa.
inas, com excepcã o d aqueila , em que terminar a folha.

Art. 5.	O numero da Lei 
'

ou Resolução inscrever-s&ba

ao lado eq'iernlo , e irn: t uediatariente antes da Lei, ou Resolu.
a que se referir, e esta numeração será continuada a



isdçs	A'to I	aLVOS solli ) [iLornipna alguiu	qnalquer 411-1

Sej 1 i auto da i)tuttio.
Ai:t 6.	As disisisi:ões dos Artigi	3°, !.° , e 5 • sobra

Iii irSS5u dos Autos liglativosserão extensivas aos Reguli-
rn Lis, e Ll isiruecues, do iresidente , aicrcseenthpdo-se a par do
nilinef	Iis . dd0 Re,, ijlaiiciitos , o da Lei , ou liesoIuio , a
que-sa refitireni.	 -

Art 7 ° As ResolurOes , que versarem sobre as Contas,,
, Orçamutitus das Caiiiar:is Muttieiiae , de que traia o artigo

da Li i, ri • lo l tu r-sc-! iii por copia a o the o oca a cala urna das
Cniaias, .à qio rifttis se. reLrq'ciu,. . o resutnQ dtis mesmas 'Re-
5o1 'iIi	que	sç-r iiitpresso no Livro d	Lei Mineira-, far-
se- lii na Sei' etaiia do Co\ro,	Esi-resituos serOii numeradus
cotou outra	iit iI j iir Lii , iii R-oItOo di %ssetnhiéa Legislativa.

Ait. 30	tii-t atio	e ilixaçiiu , de que trata o artigo
8.° da Lei, aiii eu	a itia: ; iu de que traia o artigo 9.°

er fui Li u ir i1'eil pi er A uuhoridade , a quem o •Presideit-

te	isui er 1	cii rr-g:i-l:is.
Art. 9 .ô À	Cawziiaz \Iunicip es, e os Juizes de Paz te-1,

r5o uni Li\ tai,	lii	10 . 1 i.- l':allh	las Caiiirtr:ts Municipaes
f,uii i-ara	li s Seiri ia ii	, e os J iiie	lit, Paz aos seis J,i-ri-

toila	a	Leis , e [te- 1 ii, i5s da Assi'inhfa Legislativa
N(,\ i ricial , e do,	egul:imelv,i t , e listrticçõ's ,	pi	furem r
iiiis 1Cl) Pc SI 'ole na	riti;i li ntigii 11 . 0 iii Lei, e-peci-
ficiiitilu.se resiiiniii .aulirii	o	ol -cio,	e	Icliraulo se	a dita,
pioro Te liii troa dis Lis, e Resituiies , e de cada uu
du- Ilguiatenlus ,	e ItistilcO s , de itui se fizer carga , e asi-
plii	lo 'Ido esquerdo o Pritiiiiie d	(lii ira • ou o Juiz d
lia, e do ladil diriitu o Sei-ri tarjo , ou Escrivio,

Etes Lil ri	eroii fi riici-iiius p -li s C i ,,wras Municipaes , e
rubricutos gra! -iii iritelite os das Cainaras pies seus Presidentes
c pira Ji-''- -1'	Paz 9,s que Iils frui p-rtnv'ntus.

Art. i0.' Os Presidentes das Curas Mriiii ipaes , e os
Juizes de Paz pruviili-iiiiiri	pie os Sicretirios , e os Eserios
apruentr'iu tio fito te ii a aiuio tolas	is Leis, e	esüliiçies
e todo s os ligo la tine tv , e 1 istri ici;iiiS , cujo recebimento tive-
reu assigiiatl , e Li-los- .1 1 : 10 ciliassir, , cozer, e ari-iiivar voai urp
rotulo, que contenha o titulo do Li ro , o numero do Torno,
c a designaçiu do a ri no , a iue pertencer a ci mpiiaçlio.

Art. 1 L Q Todas as vezes que antes de findare o ann
os Secretario., das Çaniars , ou os Escrivies rios Juizes de P4
tierei4. .ee' sIiadituicu, yor owrps, no ereicio dos . Cargos,

na	rrna do artio antereCfltC para f0zorem . ea

trega aluelies, qi	Os substiimimreiu , de tolas as Les , e Re
soluções da Asselubli ta Legislatiia Provincial , e de tudu os Re-
u lamentos, e iustruei2oes tio Pr siliute , cujo recebimili tu ti\ e-

reta assigna lo , e de Liii) ívi-C ii liii	ii rga ao' li tio

cratario , ou Esci'V 1 i	ll1) dt	mii ti artigo O.°

Ari. 1.°	Os Serretmrios ti-is 4 iiira Minicipties, e os

criv5es los Juizes de Paz , cit'- 1 os iji : ia	provar , 4111e

iiuraa , ou caUtUi1'OO algi.t i	Li , 011 Re-li0 di	siiL	i

L t .istativa	Provincial , ou aLiiti	,u:a:uiiii.	i lusli	Oe- ii';

P residente	que tiverem recebi , suro p: ocesaiios , e pti
na forma do Direito.

Art. 13. 1	As Caniai'as , e 's .1 uLuest Pu: i-ovmariii .0

Presiitente no fita de	cli an'lo	-iii: 1 ia	fie iiesii e-

n'lari) as obrigaói°s jii)l05ti	uo	aH -, j .', 1d., e 11	o

pesente Regulanacutfl , e OliViO iii um-iC,	ei ijime Se (1, -

e, j re l n tolas as Leis, e RnsoiueeS li -tz9	1'lé,' L-	. , e

bi	 mdos os Regulaentos , e 1 strucõe s	Pr s	'	.	h
riu Imos respectivos rehivut , o Ciitorios , m'nci011:1Í110 q
qier faiti , f ile pOSSOO eueoutl' ; Lr pira oro-eder-se Colha oi
furem rSponsaveis.

imperial Cidade do Ouio Preto, Paiacio do Gaveruo em 11
d. Mari-o de 1835.	-

Antonio Pai411no limpo de ilirêo.

Registado a 1. 1 do Livro 1 . 0 de 1? rjt . lO (!S I?eqtzla-

iienios , e i nstrueçôes do Governo. Sccrtitria do 1jGCerflO i

d Março de 1835.

llonorio Pereira de AereiIo Coutin!io.

Secretaria do ( w0'rao tia Pr'iinria foi ptz'lo'ado
Regu1ameflt aos desoito deis lo me; de jfctrço de

IJrcuianta Ferreiro Penou.

O'ao Pnnrre. 1tEl\tI0 RSS. Na 'l'VI'OiiíA11 . Dfl SILVA-

Nesta
• presente
1835.
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183.

TOMO 1 6	PARTE 2.'	 FOLHA N.' 2.

Regulamento N'.° 2.' Lei N. 18
Bernardo Pereira de Vasconcelios Vice-Presidente i Pro-

vtncia de Minas Geraes )rdena leiii ohservancia da Lei N.° 18
do 1. 0 de Abril de 1835 o seguinte.

Art. 1.', O que destruir, arrancar, daFnniflcar, ou desfi-
gurar quaesquer das batizas postas por ordei do Governo u®
alinhamento das Estralas, ou for cauza de que . isto aCofltO4a
ou por meio de entulhos, arvores, que derribar w i por oiitrs
nodo impedir a vista das balizas por qualquer dos lados, iiicor-
ierà na multa dê dez mil' ris	ela pri feira vez, o pelas re-
incidencias no dobro, e prizao por	ituze dias.

Art, 2 ° Nas mesmas penas incorrerá o que entupir, dana-
niflear, , ou destruir em todo, ou em parte os fosos, valios
ercailos, ou juaesquer coristruces feitas no mesmo alinhamen-

to pelos encarregados delie.
Ari. 3.'	% metade da multa pertencerá a quem deuwmcia

provar no itizo- competente qualquer infrscio dos Arto
antecedentes de maneira que seja o infractor convencido, e coa-

emnado.
A outra metade será applieada para a; obras das Estradas,.
Art. 4.' As balizas do Art. 1.' terco impresso este sig-
-	- um palmo acima do chão.
Art. 5	Ninguem pudera obstar a que se alinhiefi) as Es-

tradas .nas suas terris, nen a' qu teltas se	'iWW '^' 111Cr obras,
e construcçOes ou se cortem as madeiras ieessan 1 131 ,a o a-
unhamento, sendo neste ultimo caso indetunisado, sob as penas do
Artigo 1.'

%rt. 6.' Os Delegados, e Inspectores da Policia das
Estradas no eercicto de sua jurisdicçao empregrib o Escci!io,
e Officiaes do Juiz de Paz, ou os LeriO prúprios , COmi.) IO115

convier ao Interesse publico.
A Presidencia creará e nomeará os Escrivis dos Ius

OY5	 os Dkgados.	 -

-	..

1



Ld Cmdade, Vilta, ou Arraial cra etc

Observaçøes.

1..
Rubrica.

-

3.'2 1.°O
:3.0 O 3 O
3. o 0 1i.'2	o
3° 10 s.° O	IQ
3°	Ifr.° •

183	1.* 3. 	O 2° li.
13	 20 O
183	1°	!
.183	10300 2.°O
183	1.0

183	1.'

Falencias
justificadas

Valencias sem
Lauza.

- ..$ Of(iiaes dos -inspectores serapor eike .amcai1L
Art. 7° A forma do processo neste Juizo será a lirlrca-

Ja no Codigo do Processo íriminal para os Juizos e Juntas d
Paz no que lhes for apPav €1 com a difi°erema de ritie
râ um só recuio , e	e interposto para o Delegado

Art. 8 • Este Regulamento será aUxadu nas porias clas,C-
zs de Negocio , e das Igrejas por cuIde passa o alinhanieitti1
ói onde mais conveniente pauceer aos Delegados do lnspet or Gè-
rat das Estradas, a quem se icun te a suapuLhraao ,. e Ç_
fixao ,. na forma da Lei , e Petulamentos	.°° 1.o'

Quem arrancar , rasgar, ou ile niaiteira algum. obliterar e-
te Regulamento assim alfixado que se não possa ler Uca
o nas penas do Artigo 1 . 0	-

Art. 9. 1 Fieso revogadas todas a disposies em contrario.,
Palacio da Presidencia da Provin	de Mina Geraes noOi--

ro Preto aos 22 dias do mez de Abril de 1835.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Registario a fi 2 do Livro 1.° de Reó!o dcs fleul-.-
rnentos, e Insti u'çôes do (roverno. -Seeretw'ta (40 (,.overr
29 de Àbrml.eee 116.

José Rodrigues tuarte.

FalelieLis just.i,dus	183 etc.

Falencias sem sauz&	183 etc.

Nesta Secretaria do Governo da Protrrin Pi piluad ,
7;resent€ Regulamento aos do-us dias do mez c'e Vaio de

Lhrc1anø Ferre, j'sni cio já adiaodo em leitura	ti.

Falencis justiticadas etc.

Flencias sem -cauza ele.

OURO PpiTO; REIMPRESSA N.k TvroGtt.&Fl.	Sxr. 1 s:
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MO	 PARTE 2.A	FOLHA N . O 81.

Regulamento N.° 3° Lei N. I 13.°

)EARPO Pereira •de Vaseopeelios, Vire-Presidente da Provia-
ia de Niras Gerars Ürdeia que na exeeiIo da Li N.' 13.

. 8 d .hro de 1835 se oLserve o seguint

REGULAMENTO.

TITULO UMCO.

das Escolas da Insirucç4Q vnnwria,

CAPITULO 1'

DiaposiçóeS Geraes.

ArL 1. 0 Nas Escolas publicas do 2 grão se ensinara
a ler, escrever, arithrn	 oetIca até as pro 1 rOes. o f('S gerae r.

s di-'verS moraes, e religiosos, mas tanhem os elementos da

LiM'a NavioriaL
rt. 2° Bem quê cumpre espeeialnwi;te aos Professore do

gráø ensirar as tiÇeS geraes dos deveres moroes, e religio,

todavia tanto a estes, tomo ao do 1 ° grão, e á Profesora1
ir'umbe doutrinar a mocidade nas mais puras idéas religiosas.
IroraPS, 'e fazer^lhq palpar a impta1le1a da uniao, e	iie

rdrde do Imperio, urna das mais solidas garantias das Iiberdadé,

e : Throno ConstUueio!ial, ainda á custa do rnaiorès sacrificios.
ArL :3. 9 Os Professores usarão dos compêiidios de Gra-

jiaLica, eArji bifietica 1e. Borges Carneiro reimpressos por ordem
o Governo 'Provincial.	 -

Ar t.	.°. Serão estalelecidas Escolas Piiblieas nas Pcvoa-
çóes em quahouver majs « de quinhentos btibitaatws '1 vres 1e

os sexos.	 -



Na 1'ovo&s s	cÁYIijrehuWhiJOS os arielores ua distnei'
p	i::rio de lgia.

A 	A regra do Arligo 1S o será appl'ada	aboli—;"
ço a- E-'ls. e dcniissào dos Pi'ofesores, e Professoras.

Art.	l °	Ais 1 h'hoids com iuuicará a Secretaria da P
suhicii o ce''so dos l.ahtautes livres dos respectivos circulos !i

4' O	I'SfllO I)i!e:iiiIos são obr i gados a verificar a sua'
i . t:íkio, 'a' ri' que re a rr . riO aos' J(ii,is"4e Pz, itiin dia	1111 i4
irtcrporho,	e tIevesar,r io', O iii:Ittridade, que des confere para
o aroliivnuii o' i)ei rto di 17 di Jiil tio de 18:.

.k"t.	7 ° Os actuas	essores particulares paris cooL OUk
tio	oisterio d-'ieroo	tidililar- se	ri	t.ruIo	da Lei A
Ii': «d. de seis Ii' eS eouíicdS dc, dia, eiii que fore e para isSS

' 1 ;lIOS pelos rispeetiv s Delegados,	pena de siispauçí até qÔ
i leio.

rt	8.° As Cariiaras Muiiicipaes, e OS Juizes de P;o coru.
aos l)e 1 ' q idos	jiii O	edlre:i	o	rli';ler'i,	e o	lugar

do,, Escolas pi ticulnres, (is Pro'essrn'es parunla rs deverão par-
tie:par a°s rcspe'tivos I)elegailos suas Esco;o. i teus II-'Zs depúi S que est
Ietilacmnto prraiptar a ler vigor nos- re ectr.os Districtos, pene
de suspenso até que o fac5o,

Ali	9	Qiian.lo for resolvida a s:spensOo de Um Professs
o tespec'ivo Delegado requisitara o Juiz e p az, ou \louieipal
(lie lua mande intimar cuin a pena de prisão mo w aso de desobdi
Qicia.

Àrt	1Q . a Incorrendo os rafssores em mmmIa, ou prisio
os respecti os IJ'kgados reImmettr) ao Juiz'- coulpeterite	tolos

scareciineimU,s	ppeeessarios	uaPa	a foritiuço	de	Processo
' Seniena dilituji iva.	 -

•Art.	11 ° Quando a PresMenria im1gar iuntteiudiveis as ra.
SOeS, 101)1 que oo Pais lirucurare	juislulicar sua oIDiasio em	ir)striif

•seus filhos, ou Rerihli umas teimIia€ sido aprseitadas p40 iiiesnos, a
.rswl.iiçr que	o! íJeckir,r	imucursos	emiiuulns, em	irfiiute do

e 1 !. la etila- Lei	•	13.0	será	pelo Delegado respec
,tIvO ciuviada lo JUIZ de Paz liiira l,mzr sua rob,anca.

Art-	1.e Os Pl'lfessorcs,. que -no obedecerem ás d ter-
HItraeÕe dos Delegados noifrines á citada Lei N.° 13 , e a este
Ii )I,riueIito 5eruÏo suspesos por Ires dias, quando naquellaou ne
iauir pena ni	estej a estabelecida.

• Art	1-3' h)iuramte	a suspenso nio pode o Profes5oV
perder urdeiadti. sal v o no caso d	pr000lcia, • ajsolvio sqando occarror motivo attendveJ,

,. ?•'	b	-.

ArL.	t	erio (ransferidos ula Iiolu5	ji !.' erh
do f.' os Professort's,	iie levendi fI'e i m l ' l (ar a Escl	E	1111

• rO 
cumprílein,' ou não se habilitarem 1105 prasos qua lhes tu-,,

fein MarCddos,-Ari. 15.' Este Regulamento coinprehende as, Professoras ,na
que lhes lur applieavel.

t.	16.	Os requeri:nenLu., recIaic.aõeS, e queixas á ctre
â4 Is:LiCO priiiiarta, poilvrau ser dirigida	a 1'resideneia iun1s
4iataiuiulte, OU p01 inerIue1Lo dos Delcgadus que	a	acouip-

haro dos es'dar ,et,iieULiiS,	1 uie 1aodereui rimiuiitrar
Ari	17.	timiltas iinp')s as co,vrrude desta	Lei

Keeeila Provincial: e aos Iielegado	iiicuiube aotivar a
'a arrcadaç 0 -

c.P1L'CLQ

Da aiín jw10 d ú$ I-ro/'sSoreL

rt,	18.' Os CaudidatoS ás Ecobis primliar!aS det'erio rnas
.'rar nor DucuI11entu	J	I(IC !i) estio culpados, nem firiu' con-

.i3dOS por .riiue de fuFtu, ou roabu Elos ultmunos qnaum i au-
1,recede1Ite,	.° que ri!L loruo 5U r l) lIt 50S por	tre	u	ais

es lo Ci5iIlE) publiCo,	u duas VCZIS	sem r,. .t ciio
1110, 3' que te 11	1)03	orlid.i-ie, e especial apLido piE; o cri- --

il:I	niocidide,	 -	-	 . -
Ar(. 19" Verificado o bom procedimento dos Candidari,

ia for,ua diu Artigo antecedente, sento estes ailiiiItLidoS a	eana
per ut	a Presidencia, ou	Delegados , a quem chia o tivor
.onettido.	 - ie

	

ALt 20.° Os exanS serO annunciados pela P1 ese leini'	-
iuta dias antes ao menos por Editaes alixado rios lugares do es-

ihlo	e fe i tos a poras .iljertas.
Àrt. 21.' Os eaues perante os Delegados scrau feitos

pos dias Santos lo Natal, Pascoa, ou Espirito Sulo, Ciii que 'la
PovoaÕ'S custuuimao a afluir niaior nomeio ii,

ArL.	O Prcstdeute da P ruVmntia	outicará duos Exa-
» I inad(,res para OS exames, que se houver mie' f.er perante
J)eiegalU5, e as ulateriaS dos exalues serio ilesi malas por sorte, -
para o I1;IIa est;irio esrdLtJIS CIII c c luias	omitias pripusqoes, ' qliQ
ao acto do	exame, depois de lulas, s2ri 1 reeliii)as em nrnne;',
a as extrahidas pelo prlJpL'io- Catididato	er5'u' O abcto d
•ame.	 '	 '
-	'!tt	1-.' 'AOfl .'



	

Ãrt. 23 • ,Os exanws dos C'aflfafa- ás teÍa	•JUi't
Iais podemser feito.; iio inesnh concurso, ou era
ioniig9. ou feriado, que for n rcalo pel	respectpJ)Jegad
OitO dil	lt's auiÓ.	tflti,n ) CaSO O	F'(a'nl1I'dJ)rCS
rIO Os FRLSIt\O	d	ltynos e'same5, juanJo ja	1PrsJ,e ida

T(b t€ tha ilOfl; do outros..
Art. 2't	Os Ianinadores dará? oseu. Pçr	r. esri-

i	e a apra\ 'u 10 1	fo sri coccb1Ii pLLI formou	ser
grltnte 	e	ep	yopot	a ou.ra	E ,JLI ato

'I	forem i'uprov-I 1h pelos, D ll-,	pr
derao r	irr	tIO tXa fl	p auto a	restduruua d	Proint Ia

Art. 26	NO	p ii n r& [l tir e\.anL5 p ra ite Os

srn'li1ia "1 HCorra un arrió	iiiuos deçis4 da refIro-)
VaçrIO.

21.° Os	 para o exinne lkai	ea
poder dos »eleg;idos, pua '1'	[Ut1	elaeuuentns,se

no	futuro	tIeeSsarr'r's	Os I)atag;dS •Iaro aos extrai -
fli los c tid)esgratuttiS	Erlo 141í	5j1)	 e rernettíráo.
á . pra letiia'cirC11 tis tatCit1ra infarniteáo do eximw de cudo 'coa-
dilat0.

Art. •S.°	)z "c o	parok' a preside 'ia 3eráo feitos; pé..
la mesma forno, e	la q	'Ua h-signi r;	-	 -

tt. 29	Lv. 1 un Lv	-r	f exanes, asqua
es -se 00 asssi , t 1 1 hs	pelo	tJ-'!grl	a	Lxarir,I;res,	'tiiterrfo
alem	tos exr ri	til mIrre ai	IO de tolos os exarirraios.

3) °' IIrsrá mais ou t ro livro 'lfvilid'o -'-ji ''uas par.-
tesl roert • 1 II) rfl prr'ueira o www,,r rias Es:otas puhfla	etistm- 1

tos O0 -circoli, ' ( i1 •lP5 sejio os seis i'rvfc;n'e	aetuaes	e	ria-
seirrtla as Esrol is	artictlarrs, e sus Profes; rs.	Esprsráo ,
mis os Jrleu1os s' os Pr'ofrssres firio IirL'oriaL)s,- suspersus
ou detnitilos,. quantas ve/es, e se' a reiIrLerirfl . Iti	sj,	ou 'e
flieio, e a; mais ohservç;s que oc'rorrerern.	.%Eoi * lrj N° i

N	'rearin da Presu!e rrcia abro do Livro do
Arti go 29 haverá titubeio outro corno -o do .trtig) aotece-
dct°e. o.is cada	huma dás suas parLs sarí subdividida eul
tuias outras,	1 t1intos frern o; circr'lis da Provinrja. -- -

Art. 32 : Os Livros de, tu	trata o'Artigo anler-edent., 'T

seráo -ruricjdrs, abertos, e cucarrados pelo S'eretarj	da presi-
denia, e os outros de que trauo os Artigos 2	a'-- 30
respec; VOS Delegados.	 .

33.' - Uai anuo depois da execuçáo deste Regubamen-

	

ninglic ili será s.lmittida a exame seta que -apresente	ertid

*	N.° 3.	 :(-1I)
rada do -Livro do Artigo -30 li CircuP em' 11tI	tiVer sufi

resida-eia hthi til al,e	ri) outro igual,	ii-	lO-i Arr -r li
fuihaver na Secretaria da trosr.lanciaç	iiri -dcl ;ii5Lit	se ' J- 

Professor, SuSIaCnsO, OU ilenitti1, e í1uit-s'veT.eO;	°'-''°- -

Art.	- A Presr tinia ' ti	iuvir tii''COtltti	ias Ela

Publicas vagas... aos Cant1u u t	-[If)fi)Od -is	egriirL	sito eara -r ri-'

de,	corno o exigir o bem	da rstrumrião -du	norid ide,	
C. 

6
evio publico.

Ari. J$°- O Candidato à intrj10	rtfeilar rulo ri -perde

de	 . -	ercar,-- (fia., , deverá aprøse1' --tCertt1rio

qual COUSLC ter sido approv-adr ao- nIegado lo Circulo, Y'r&

qriio se protQer -bir- s i n-Esco la; e não- ir po+iri1 1 i/e" 'i t'
o J4egadO	rplia. ieejci.lo ira mesma -aril5I, (liii 1h	d
entaIa e a terha assignado, sob as fIeiras do- Artf9,-J it) ia ciLrd

CA9ITULO 3.°
-	---	-	-	-	

':.	4 lurnnos.	-,	-,

Art.	36 P . ( s,. Mtitto; srOrri nliltriOIllados oro--Livro pra isso'
eS1itIiIl), em IRIe se assentara ia rua, 111—, Z, e al ri, en	r- rinci9iLT

arara a frequentar as Escolas, O 1 Cifi fI m	delir, se 1 pe-1
suas uoturalilafies, nomes, i dades, e	mI.rairilrms, l'in -OrImr
Ines e 1) iricilios de seus Pais, ou E 1 inales. este Lvr ' si-ri rir	r , -
pubrriaio, o encurralo peos I'espe-tios Uclegalos -	•lo N '

ArL.	31 . 0	ILmva ditas lista;,- e ri q m	Se iss-,rie ii) 0'5
dos Aluo rios, suas maluroh lates, a ilales, hiri ri;ijPrl 'OS iO

fil es , e donrertios de seus Vais, ou Elum-abores.
Estas listas sorrio Sitia lias, escr1 virm)	iara	o OSS -itrirtr'rrtO

da falta de cada liçe dos Alminuis, e ria Irrurila ojr 1 rori m -lo
•-r1 renettila ao Delegado respectivr) Una delias, e a oiro ia
rã cri poler 

do Professor.Prolcssr.Modelo N.° 3
3S°	AIe'-i d is lsth dl	rLIg	artrrr-r-i-'oLa hr rrá

orna outra trimestral,	irrilteurim is rtreiimas	leclr	I.i	ria-
nae's coa a diferença de que 9 Pruícastir	prIiiiiiit ai	la
nata, - AlintiO em todo tu, tftmUOtf. •IFJÍ - SOtUlia totril. - M'Jliui)

Os Professores envaro luas listas triirrestraes orgiir-rës ri -De-
legados. -e estes fazeado-Ilies as notas da M lelo -N ° ' cl is iSr rà'
una era seu po-l i ,r, a a outra siari rciietti-la à Pt'rst:lustria rua for
ma do Artigo -5L.	-	-	 -- -	- -	-



12)
..'. Àr.; .» Ga Ós Profeores podoro corrigir	lersdsns.ít'Alumios absie »d.s' , de P xpri» sões 4 rosseiras e la*ilantcs , o qu e longe de os chamar à ohedieiieja , teuilçjner-lhes perder o pejo.	 .

Art. 40. o Qwiido os Al 'imr ios no» se eoriigir*.ni com',mo-.
derados eaIigos , os Prolsoies o parLicípar4õ a seusduradore, a fir0 de que stes provejijo ao' melhor procediii
to d, seus lilhos , ou Educandos , e se estes no atteaire J i 'ainsinuaçOe dos 'i1roíessores * ali os. Alumiiosu	rsblirhi eul seupfur}iin ro	os Viofu » soies poderà vedar-[i( IiI1erivainit1.tp, tuefrqiieiite iii suas Escotas.

• itrt. t 1.' Poder,uo os Pi'ofossores-:vjar tbu»m:.jntj!a,nartte a frequ i ncia de 1 u:s E t4a as AIwnrnís, "que offrrienv!estias contagio,as.
\rt k2 ° Nu cases los dois .%rtigus anteeedenjps ós' I'ro#

fesoits t1rã1 eircii esta rir ide iu(» rtiiac tu 'aos respectivos l)eligailos,.'qne lesoi' eraô deti itivariucri lo s» de e ser periiiittida , ou prohia freu;uieneia cia ' EiiLis ii,s liucurionados Aiuuir,os.
'. ri. 13 °	A olrigaiu de ii'striirr os filhos de que trata

1	la, eiui»ti	Li ,	.	1.; 'titio romp,hehle' s rneni-qie otto resilrti	rias I"ovOaçoes , em que esLier 't
Prn fess ra

Art. 44° Oude
Pliffidos os diijs ie',.ls O'!

ArL i5	A 011ETtÇfttt)
fe ouè ^l;or »s prInil re

rjo os llppas Ii'iiIkstras.

1)os exames dos Jlu.'nnos.

CAPITULO 40

!. N.•	.'	 {I8

» - 
Art.	6 • Os xames , i que são ohriados os .tliirnn	e fWi'irtudu' do Artigo 6 °- da ruela	 13Lei N.°	pari fr»iiumtirem-*, -s Eco!as estih&eciulas tio tuesnio A,-Ligo, serão feitos d i

TIA	
mne'

milafleira-, qin os dos Carutd4ito''io MigisLerio . e pelosmnc
fios Exanmi p adores.	-

- Art.	7.° 'Nu admnisstto gratuita dos Alumnno ás Escolas 10 -Arligo 60 da Lei N . O 13 atteii,le i-áõ os lklegados ao cemuÓrtame,ito, e assiduidade dos iiiCSíliQS- nas Escolas do 2.' grão.- Art.	8.	II iverà te nbein em cada Escola publia e-Sau$ »d's Aluirmos duas vezes no anjo leito	- otas abert,s O&di

Sai'itos do	ata! *	'Espirito- 2 11 o.,
't

em,que costum*o k.'$L'tfl1P4
4voaÇOeS , uxaiOf tiunero de pessoas e que ío » ri '1egiiud4

.»jo ,esp.ctjvo Delegado	ELes exainca seraô anriuueiados pos.:
.ditaes pelos respectivos Piofsores Oito dias antes do desina

o. Quando nos iiieueionaIo dias íoo houver •'uiaior couurs
Povoae , ou os .luinnos se costu'neei a retirar para fira

os l)eleg'iies representarão á t'resileucia a necessilule
5 reli ' niarcadis Outros dias, em que costujrntir a roneorrar

s ' Pivoaçoes mmiaiur nuiliro de pessoas.
Art. !i.9 1 Ilavi'iã tiimiibcrri	ouiros exa!nes o
ou Vistdores parriaes P°'• cite nomucalos jilgaremn COtiam

'niente , que se , façtio cnn sua presença, I m ira observeriami O
teitaiiemito dos Aturamos tanto nas Escutas publicas, coou tias par.
ticulares-

rt. 50. 0 Aos exaneg do Ario '8 assistirá o l)el,ado,
Visitador p-riai , ou quem o l)etegado para esse fi:n miomilear
• tia falta te itouleactio o Juiz d	Paz.

Os P 
de

	es scrti() meros Presdotes dos earnes (IS	li u
nossértio ilit, rrogalos pelei Exanisdores ,	IIJC OS l)el»1i
isit'lur )IrcI,iI , visilalores parciles , o	Juizes de Paz ,	c 4»

.1l» asktire ri 'lesiniare-ri d 'catre os lesinos iiminriu, ou de
xa	no cso de desafio pelos 'nesuos desaLiado.

CAPITULO •

Art SI • Eitenmdenuio os Delgados pelo exariui rlqs lisU,t
» bimestmiee ' pie os Professores u'srtio l ias eire'Irlstammciuis de rc»ba.

,reiit o seu Ordenado, o »leilarartto ria forta ii) Artigo 3 - na
lir!ns tririiestraes , e as entrm»girtio aos mesmos, ou is remeLterofi i eia liii co te à Preside ii' ia sugo udo lhes for req mi u'ri lo.

Art 5.° Os Professores o lo 1.0 grtto vencertio atem do Or-
denado annual de duzentos mil reis, m' ai4 cini'ocrita reis niei,
sies de cada tlunimo até 1, cem reis de 12 até »?&, Cent
a cincocuta reis de ffi até 3, e duzentos reis de 36 em di.
.linte até perfazer o maximo Ordenado de trezentos mil reis.

-Art. 53 0 Os Professores do 2 ° gráo venceráó Illem do Ordom
fiado de trezentos mil reis o dobro do que vencem os do -1 1 grásde cada Alumio até perfazer o Flixilio Ordenado !
nul ris.	Este 'ns riu )demiado comjaelw és Prof.ioraj.

Toxo L° PAttjr E 2.a

Professoras Publicas no serlo ad.
unia só Iscola
deste, tapimilo' coeprehemle os Pro._- 	 -- -'

4 estes for appticavel , mas só	 Dos Ordenados dos í'rofessurss.



	

0	1

• O; P • ft$(rr's lir' Eó!spulrlrcis r	rPtt"
A'itigu ()'	ria rn,:d'i tëL . 1	vei'1dr' alt4

ni	s!f	li' r1'rhntrs	mi 'ri	o triplo tio i-ii•- Lj do'	 áté pirirzr ' O ninq (rda'd-
t l', ,•5 C l Qiid'ó orcorror 'ilgirm4 circontarfja pem]lia'

rÇ	 Scf ;,UJirdara tkari hS' (Jeimados dos P iofsrr
ib	 (li'S' ÀIUDH'i 'OS , o'Piesirlmite da' Provjmicja dcte.

idIi r justo
Lt.'' 5&' AIerr do Or"enado perreberÔ ós 'Professbre do

6-'da tet de tarJa Âiu'rnno 'uma grili 'ficiço paga peldi
'ou' 'Etuu'OjrS, rjtie é (i'ada n'Ô triplo da maioria 'do , or-

qi' conpe1r''aos	r&ossores rlo '20 géào do rtstiocti
.iftUJo rio	ida um dos srgundus doze alumnos marcdda no Ar-

tigo
Àrt. '7.' 'Esfm	rsiifirno será percebida pelos Delead

a tr'iareu'e-. , e a,liao,:,d , e emutrr'giio aos l'roféssores no tiro dos
tríueIr,	'-rf'H'' ertorOeremn , depois de deduzida s decima par-
4e, qu- 1 c	ri°ur'ttd- para ''a lhosruraria Provincial,

que -os Àtú,r,nos oxceíl:irn o numera, pela
nai"é £'	erh,l,i-'o "aagunerrto di' Orilonaílri aõs Professor pg , es(

,terori"r'mri' nas suas Eseoli,"e os donntrirrartio sen algu-
ir le'n'r.-i () Pr'uiess ' res pireu: ti' que trata o Artigo 6.° da Lei
tu 'e i;;mio zi iwr1-i'ber igrIzi llifirnoão-nua renda no Artigo 56 do

,oto R LiuetiO) , n;ula que o flurnerru rios Atnimnoos exceda
a aqui 11, ,	riu .ípra' peru ebuin -.nnaioria de	)frlenado.

A ri	i9	:	' 1 , h,ourarla	se	rioriuzi;	a	decima parte
di	iilrutos (M5- i'roir'ssrrres tui)	cvda ti'iíur'slre.	As quan-

-lias IiIC	1)1050 ii' i,b-4isLs dui' Oultnralos ', e graliIirçÕes	que* o
1 'tgah-ro leu re4r1't tklo -a 1 lui -sitin'nria. :a' forno	do Artigo

ose ao	- esr riitui'adas ci	tal clareza, que conste a que

. ,to ° O ptudu'et	destas deduejes seril icrueiLido por
01 , trQ ,	:°	po i'I1OSO ruo Thl'sotJro Nac o-

, Q rJUrii)'i, -rr'imt'iuIn,-iJa	i71) meia , liedirá inio mande' pCIQ
;''-g	4r L'ar,a (ta,all)r)iiS(iG Coíipn'ar colo eitu 'fundos pu-

1L'ern i,' ,r	ui; 'Pl'"- ,teI0	OS :' juros que çcnderem -os
,i,uh l w,;t	eor-i[warJps_ -.:,--

'tk'tr	,lu eli,iia r»iunicai	da eompra-:0as Apolicil
-,;.,- , nu rj.h -s -eu'rj quiDuio , e juros 'com a -dMaaia	os

•Art. 6i2. Ainda no ferias ('ompete .05 Pmofesores uLJcsOrdenadcs, e gr;ru1ieare5,	(tire SurOr ri'grrudLrs ido 1uurn,' deki1rrJfOs de .Uas L5( uhus P,0 noz	,tr'r edciit.

CAPITULO 6.0

1)0 Impo lectivo, suetos, e ferws.

Art. 0.° Nas Esrrlas do 1.0 e L' griro , e !tflS de Me-riras hvcré	or rua duns lie ti1 ; a de nuan,l O	rn - dipiari as noe horas , e trrnim'aré fi	fluP)i dia; e a	da tarde irnoc'lpiaáás Irez , e tertu,rn,aré as cinr o.	rus Cntrr,	L-r ei	havi r	und lição, que princrpirrd as ('CL 1 o: ris d ' Iriam lo, e acabará afla da tarde,
Ari 6.° Será dpsdnnda 151a descrnço a quinta feira dQada Serraria, e La	ruIu n'isa da Srn'!o , (U rir l'usti jdiude Na-•jenat será 0511 ( s1 to.	Iivcr:	riu li-o	lir Ir	I s	nt',, dias pra Quarr sn'r, , 'o que Ccflr'errr o Jel itt o i as qar unta i:curi o .Art. 6.°	A	f	s si nOu Lr.iun IflUtc de erin iu dias feiorial,	r itt1 anuo	no dia ii) tu	i	tr€-	r'e	ir ir ri ir', , e di	tu-IFus tan to ', fi'!	fl'an,rr	Lr La, toiro ipundu	i 1 tu	r o de IL-anos.
Art.	('C "	C	uli';du-	u-	a, '	i'ui t r-s a u	eu(ruir	LSCi h,1d	1.'	e	."	'r hií	rI,	',l'	upi cl,	'r('r;iu	nenu,	-ir	iuur,	diaria,	O	(mii'	tu	ti	('	Ia,	II:	('1 fl:	une:,	-(iii pr-e( ,	ru	si o	(lia ,	o ii;	r 1' Ir r (:	ao	1 r á ç,1 r,	nenfrei,	frIOS	di1r-n-	(r	t	iS	ln	1--,	Li	lu;r-ite	das	1 seu-ias,	e riais N or'utr si	ri'	n ,	ir sr	di Iii, r'rr 1 e.	is1)	li 'uurr s	uni 11 1 1!f	ii	(' l ir n'si:',	uidi li f 	1	'	O	1:-tuittio desrs ensaies, a Li	de	rir r ia tu'aCiva o ore fir n'aisco tive rir 011 ti';

CAFI1tL() 7.

DOS	LstuIvfo , C ( 'OS lrC(flÇ	(LeS ri'O/-ssores
Art. C7,°	Os rrc fr'scuvs	odr io der tirei'53 n'uS douscases seguirtu.

1°	(»urnulcu lerem nttren,lvs de flicir's!iaç	es,	e doe 10qu	0 píssOu ehier er ra sri,	rritr'rn'r'peu do	rplst ro.]"sla	'cursa	p leu ser u,-- ,'d,u13	nu nt'','1 rI,	Crd'pJ0	ror Iria nu', a , e ri '	-s	, e ajudOu ds Vj dlessor('s.TOMO 1. 1iu'çj .; 2.



t' Quand oeeorrl?isalgu[n negoeio r1' øi e•
:11	u:io vero'endu porem Ordenado algum.

N	'lON casos do Artigo aiiecedente	•
'OlIstitUtOs com u cticimeuto do neio Ordenado.

6 )•0 Serio talsibeln nomeados Substi tutos quando *
'lIi ou faltas dos Professores durarem mais de 9111 lI1
ltI55iVOS.

A	A . 70°' Os I)tegados nom .ario Substitutos no CIÇÍJ	Ti

II 1 0 da Lei N. , 13 quondo os Professores, a quero

III	ul5It a fre;uerieia da Escola Norrual o não tefthO feito 1 ,0
jli'	1he	elies marcareia.

71.° Paira o Emprego de Substitutos serã	$o prefcri
pie já tive rem sido examiiiids, e aprovauJos.

u	 Quando os Professores deitarem de cofrparh'i
por menos de quinze dias lectivos. deveiio parIlr

ii	11 
1	Ib'gO(Os os notivQs	que os inpedirli , uma v ez

i a trez dias.	Quando poreol. a falta for dl' ill'I'
1	tu'.	lIras, ou ti.o rima	ou mais licues	bastará (;rlu'

l
"Iiil ';lda na Lista Semana com as letras - F. do c. — 410 li
14	ll,a iies. tinida para as faltas dos Alummws.

CAPITULO 8.°

Oos Delegados.

Ill'	73.0 Aos Deegados 	e na sua (ii ti ao. Siijrph'e'

lIa	.'	Vigiar o pro'edi roerito dos Mestres, e	øC5lu'Il
deveres.

'a-.	I'tuLi,,ac se	n'	\3 O. itt ll CupJtlitiO 85
que os Professores COi1trfl 1)iãO nas Suas lk5tis

Irtraes
v 11	professores cornpreiien(:;ios em faltas d si' gne"o

(1 I dilos pelo Presidente	'°ovrrieia em Oticio
tI li . publicas , na primeira r'ricrdencia SI1SO'NiSOS r

na segunda diinittiulos , .ai II l i,, restiturron a namorou
que por tal falsidade Ii ) i'm'cmu percebido.

Dar 1115 iiCrcs 	aaos ";1	t ole no learu'mru
orj irmiis Escolas.	puli'r,	is Fu'ofulr	qmii'lf" ,

t'ia das lnstrmmcçées , quauidc	'o onir ria o 115V,» 4
da I1IOCLLll€r , uu iuiile.ne	r'mV(ra7s.

!i• Vistr pelo meis nini ver flO Onfl	Fi'-i
Nu Circulo , 011 quardo as Carnaras Municipaes lho requisitare[u,
salvo toido algum iiuiped i muen Lo.

§. 5.° Intimar aos Pais de Familias ommissos , que d'er
ri seus filhos menores, dous inezes' depois que tiverem completa-
da oito anhos de idade, a strucçoo primaria do 1.0 grão, os
que os fao c')ntintLar a frequencia até que se habiliteni, se o
ti verem tirado ds Esolas antes de tempo , e quando estes re-
emisein faze lo no esoa:o de seis luezes , ou 1-, i -lháio rprescnl,tdQ
rasOes • com pie procurem escuzar-se , informar circUns1aflcia(-
licuite a p iesiulenci a do que tiver oumcorrido.

. &° Expor trour a a'cessaria individuaçiio á presidencja
no priilmipmo de cida IIIOZ Lulas as oeeurrencia do anterior, re-
lautas mi instrucçio priul iri; . [mie hverem p io lugar Ou seu Cir-
ruIu. Quanlu e0taS ocu,uçreI,cias forem Pio graves, luiu exijrio
pruuupta provilencia , fario os mesmos Detegalos esta exposição
logo 1 lua ciegrien à Sua noticia

Comrnuuicar as Criaras Muriicipaes o sta!rel'ci-
fl2itui . ou ab;lieio das EscuLus publicas , ou particulares 005 seus

unir uoos.
Vi. .'	O.s Siupplsnts su pur'e'berrio a gratiflu'a o -urhitu'u

da ;rcu Governo ulrial)	cm'mereun eflecirvaunejite as t iI.mÇÕuS cLC
1)eleg;uuios em tolO o Cu'culo.

CAPiTULO 90

Da 1nspeçío das Escolas pelas Comaras 1Zunu'cipcs.

Art 75. , A Caiaras Moo ic;paes e'Cíi'io a IiiS[íCumo das
Ecol;u:	Te prme;' us Ltra .	j;u	a Li	e i'uiu.,e por . .
por seus	I)eIeulos . e %'isiaIoi'os ,	pia se ulirrguo pviva Re-
gumlamnumtos . que limo dias uleriu.

Ai't. 16.	Oo Professor»s so obriga' is á forneu'er a
o;arus Mri;uicupa's 10ul0	o.s	'sci;urecu nerulos . pie t , 11us exigire	50
hue o	ensino( Ia Mo'ml ide mias re;uectiv is Es;' !u;.

Art	11 . 0	À	C nuaras \iiimi:mpa's Cl nniuur;;'urio aos
gados , quami lo o euteuuderem Co! :euient o esta ; a das Escolas dt
sers \luniciuios . o s 'ii juisu sobre os I'r . mssores . e as provi-
dencias	quita j;101r lfl ilaureos 'ias urra	era Ia I!lStt• UC	o

laial parti': ei Ou 'arCo ruo	overuo d	.Jmrnviu'ia.
'foait	1,0 Pwu.	^'



ç1s
Art.	&° Fico revogadas todas nR Ordens,	fl1rtefe.,

o 1e'1anientos á (orca da i P. rucio prinaria.
idacio da Presidericia da 1'rovinei de Minas Coroes no Ou'

ro r rdo a°s 22 dias dc noz de Mjri (!f"
Bernardo Pereira de YscoiicelIog.

Registado a fl. 2 v. do Livro 1 • 0 de Begisto dos Regu
iapientos, e Inztrucçoes do Governo. Secretorca do Governo

de Maio de 1835.
José Rodrigues Duarte.

Nesta Secretaria do Governo da Protincia foi pvlilicado
o presente Reju1amcnto aos vinte e sete dias do enez de Maio
de 1835:

Jiercuiano Ferreira Penna.

Z. N:'	.'	 1*)

PORTA RIA.

O Vice Presidente da 1rõvincia c!o isi mas Coroes, atteide
j0 ás Represen1aues , tjtie101 Ui VCISaS fuWoiivauis li (: . Wa

io dirigca ou	os coou , pai.a que eSte naidr 1	or-
dens bejteeiuenOS de F ora Iii€iI , que jOtO 1ili5ilO \C1S

Ieaein-se a eticito os diiuitao do	no iiil hei,,	te-
cuiitiwecnd. que a 1restaii desus	tounIuriies e mccii OiIL, Ulfl

a reduoiOo tio Cci p0 1 ohiial ao iiI:ii cio Ou	1 uzilitas v ii
ltesukeo dotirniinar uni virtude (In mitO Luiçou , pie lhe 1011-

fere a Lei -N. de Maou do correlimu 01.10, IjUO Feto CSjJmiO

de seis niozcs contados da data de hi 1 e se conserve 1 iluilcie (1
ti entas e setoiita Preas, eonijrehciidendo-se os Ott.i Les, e
ciaes inferiores, e que a preseilte Portaria ,	cimdo i uilflitifl

da asas Estaües competentes, se insira no Livro da Lii	mimeifa.
Øure Prato, ?mi1eio do Governo eni 2	de ALi	de 1h35.

Bernardo PereWffi de Vascônreltms.

------ ———-------- --
OtRQ	rc; JOAFJ4 E SILVA, 184.

OCDo i'ltvio . TYrocRAvI DE SILVA. JSIS.
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1835.
TOMO 1.0	 PARTE 2	 FOLIA N.° 4.;

Regulamento N.° 4.o

BE\ARD() Pereira de Vasconce}Io , Vice-Presj,entc da
Prorrucia de Minas Geraes Ordena

Art. 1.0 So aprIiraveis á todas as Aulas publicas da Pro-
vincia os Artigos 16 , 38 148 , , e 50 do ItegilamentoN.° 3 ° do 22 do corrente mez d' %bril com a alteraçao de que se-rá dctsr:r,inah) pela Presidençia , ou por quem vila riouaear , turhs
quanto púi' estes Artigos incuuube cus Delegados da luistrucr;o pri-
atari o

	

Ant.	.° Com	a mesma altaeao snrá	ados os Arti-
gos 67, OS , 63, e 71 , advert,nl o que os Professores dvor
1zer praoo	outii vIs d.N suo Iltas. quer sujao íf menos d
qnin/.e	Ii s, e L	iris	 quer 5300 do wai	ri quinze..&s que fore:nt d	'noie le Irez dias bastará que se nencuontia listatrimestral

	

Art	3. 0 Nus Aulas publicas de Filosofia Racional e Mora!,
Rethorica, e Geometria haverá	or dia duas lies : a de ntauihaa
durará hora e uiwa , e a da tarje una hura.

Art. 4.° O aflito lectivo das Aulas de Filosofia Racional
Moral, Hethoriea , e Gro,n,iria colieará no prirwro dia de Fe-

vereiro, e te,rninaa no ultimo de Novembro, destinando-se para os
exames	rae » e Jecarien os moz	Is liezeuubro o Ja:ueira.

1. U u'rofessor publicos las Liruguas Latina Fran..ceza ohse:uurjo não só is dk posicões dos Artigos 1.° e 2.° do pre..
sente Rogolainento , mas todas as outras ' lo de 22 do corrente niez,
que lhes forem applicavris , durjgiiuu]oe á Presi,lericja , ou á quiets
esta especialmente i:ieumlir, nos casos eni que se dirigem os daInstrucção prmmlrij 305 l)elogalos.

Art. 6 ° Nas Aulas lo LatinidaJe será d'ora em diante adoptado
para uza dos que priacipisreun este estudo o Competidio coorde-naib pcI	Cidadão Manoel Joajuiin de	 arOliveIra closo , e quati.
do algum outro pirerla digno ris preferencia os Profossotos o te-
p;esentará 4 Presidencia, para que esta deternjne o que maiscouvier.

(t
Ârt. 1.	Fic0o revogadas todas as	rdéns eiã contrari.
Palacio da l'residencia tia Peoviurcia do Minas Gerjes as

y inte e quatro dias do mcc de Abril de 1835.
Bernardo Pereira de Vrscoyrclj05

Registado a fl. 7 do Livro 1. de Registo dos Rs9ularnen_
Los, e Instrucções do Governo. Secretaria do Governo 2 de
Mato de 1835.

José Rodriques Duarte.
Nesta Secretaria do Governo diz Provinciz foi pub'iced• presente Begulaenento ai seis 'lias do me: de Julho de 1835.

Herculano Ferreira Penno.

- -. -. --Pir	T Y1»OcLJFIt D S1LVi. - 18'i.



POR1'RL.

O Presidente da Fuo'nneia de Minas	, esii1erands
suhektciii as nwsInas rasCes , que acontdharao a c011

servaO da Furei Policial da Ine	Ptvinea cio o iiwnclO d

trtsenlaS	setenta Pragas ,. sendo a Purtiria de	,8 de Abril

do corrente an'o, risolveo orIcnar q	
1ueta providencia coti-

tinue em vigor por mais quatro mezes, e que esta Portaria sei de

inuaicd	s Estae3cs competentes , se insira taubem tio Livre0oi 
da Lei Mineira. Ouro-preto , ralacio do Goverio em 19 ,de Oit-
tbr de 1833.

José J'lieiano Finto Coelho da Cunhe'.



11eis .rnetras.
1.9
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oo ii.	PARTE,	FOLHA N.° ''

LI N.° -.

Manoel Dias de Toledo • Piiderite da Provinchi de

Minas Geuaes : Faço saber a todos os seus habitantes que
Asseniblia Legisiatva PrvinciaI Decretou, e eu Sauc-

cionei a Lei segu;ite.
Art. i. As Gawaras Muniripaes são authorisacias a

alistar até doze pessoas , que sirvãí dc caminheiros , para
a condução de seus Oïhcios, aos lugares para OS (1UaeS
não houverem corretos estahelecidos.

Art. 2.° São obriga dOs a servil' de caminheiros o
individuos , que , residindo no Muuicpio , não tiverem as
habilitações exigidas , para serem (uai-das	acionaeS.

Art. 3. As Camaras Muiiicipaes fiïaráõ uni soldo
cliario , que vencerõ OS Caminheiros, quando elrectiva-
mcii te empregados no serviço d'cItas , contando-se a seis
legoas por dia.

Art. 4 As Camaras Municipaes poderõ comininar
pena de prisão até trinta (lias, aos que, sem causa at teu-
divel , se recusarem ao que l prescripto nesta Lei.

At. 3.° Ficão ievotadas todas as disposimes em
contrario.

laLLdo por tanto	1ca

conhecimento, e execução (ia reíeiida Lei pertencer qUe

a cumj)rão-, e farão cumprir tão inteiramente, comoriella
se contem. O Secretario desta Provincia a faça impri-
mir . publicar, e correr. Dada no Palacio do Governo
na Imperial Cidade cio Ouro Preto aos vinte dous (lias cio
mez dc Fevereiro (ii) anuo cio aScimelio de _Nosso Se-
nhor Jesus Chri-to de mil oitocentos e tr ril. e seis, De-
-cimo quinto da liidepcudencia , e do imperiu.

Ma/wd Dias de Toleda.

Carta de Lei, que a tt!w .is as Camara MLLaii'ipa4



( 4)
a tT INIdr Tes '(7., que irV/ () jie £f?1i /eit'é3$ pi'a a odar..ço de seus O/ficios pela J2??ÍL iia «cinta dee/irada.

Carlos Bendt0 'Mt,itteiro w fez.
Seliatia na Secretaria do GQverno da Provjrxcjade Fevereiro de i836.

Ilerca/ano Ç'e;Te ira Pnna.
Rci q ttrla a fi. 32 v. do Livro 1.0 de Registo de Leis,

e Reo1uções da. Asscinbita Legislativa ProvinciaL .
cretaria do Governo em 4 de i'darço de 1 856.

honor/o Pereira de Á:eredo Coutfn/w.
Nesta Secretaria 

do Governo foi &icaJa a presente
Lei aos 5o dias do niez de Ainj de i3G.

.fleecu/a o l'f=);íjre Penita.

LEI N.

Maunel Da de To!edo Prsdcire da Prol-meia dMinas Gerae . Fato saber a t do.s O	Habitantes, quea AssemhI t a Lcisaiiva Proç'incj	Decretou , e eu Sane-QJli a Lei og bte.
ArL 1.' Fica cievcjn Vil!a o Arraial de Santo Antonio do	her)a , Coi pte cndendo no sei: M uicipin a

'1ez do niesmo [tome , e o t)isi rco d Sa'ranli'r)toda Fregttez;a do Desemboque , serviido dc divin, pelo
lado desta Povõaçijo , a lagoa dos Estio , e a linha deprolongamento da mesma Lagoa at o Rio das Velhas, e
o Rio Grande.

rt. 2.	E' suppritnido o Julgado tio Desemboque;e a parte d'eÇb nWi co mprehendjda no Municipio de SantoAntoitio do Uberaba t incorporada a o de São I)orningos(10 Arach.

	

Art. 3f Os habitantes do noto Munir 	obrn dos a	oni r:ir.	u a c t a , (,aza para us Scssesd	(amra	;i	oJ::-.- , e	ia (atCiortn( . o	 i' 1Cimin:to F 0 .Uw ino

ant	de yeriBcai-me Ó3 t otdieo, no lti(t 10ar a e\ti-

cuço da presente Lei.
Art. 4.0 O Termo de San to Antonio tio (i beraba

pertence á Cornuca do Rio Pyiacatt.

Art. 50 Ficão clerogadas quaes(JUCr Leis , e dispô-

EiçõcS em contrario.
:	Maxdo por tanto a todas as j\uthoridaries , a quem

e conhecimento, e execução da referida Lei perlcDCeC

que .a cumprtO , e fação cumprir tão IiUe!1'arne1) co[flO

n'dia se contem. O Secretario desta Provittcia a faca

iwpriinir, publicar , e correr. Dada no Palacio d0 Go-

verno tia imperial Cidade do Ouro Preto aos vinte e (1011 5

 do mez de Fevazeiro do nuno cio Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christ.o de mil oitocentos e Lrinta e seis
l^ecimo quinto da ludependencia e do Imperio.

Manoel Dias de Te ledo.

Carta (te Lei, que e/era à Vil'a o Arraial de San/o
4nionio cio Uberaba' , e su/;prime o Jtilgadoil D'l?o7!JC

Carlos l3enedicto Monteiro a fe:.

-	Seilada na Secretaria do Governo da Pievincia em

23 de Fevereiro de iS53.
I1ecu!e:;o Ferr'iri Pcnna.

Regstada a R. 352 v. do Livro i. de Ris[o de

Leis , e Resoluções da Asseinbha Legislativa PovinciaL
Secretaria do Governo em 4 de Marco de i836.

Ilonoric' Pereira de A zerdo Cec.!ifl/w.

Nesta Secretaria do Governo f.i publicada a presente

Lei aos 5o dias do inez de Abra de 1536.
Herculano Fcrreira Peit na.

-.----

LEI N.° 29.

Manoel Dias de Tededo Presidente da Proyirira dc

M na,	i s Faço  sibeia1odsosaeus ilibilautes, que



(4)
A.s'inbla T.Cpiatjva Provincial Decretou . e eu Sane..

	

L'i	'1Ifl te

	

1.°	
ifltcjnanienjo apj>rovados os Esta..	luto, Ia (aza de	? jseI' j c - ç]ia cia Vilia I)ianaritjna, orga.

r.isa(J	PíJi l(	Adi;aijativa no anno de i

	

2•°	Caza rosal	de lodos os direito , e
prero ,?ts que pelas Leis existentes pertoncern a

nell tos desta natureza.
3-'Fica authol:sa(la a me;rna Caza a possuir
raiz al o valor de.vinte co tos de Vjs, Juarld)taes j,.rs lhe 5ejc doados - ou legados; na5 ri10 poderáempnj ar as quan 1 ias . que receber , Ou arrecad.u', er,ao fo g em neee.5 pala as despezas do Lsiabeleci.

	

narrtr, , Se fli	(r Aplc5 da Divida Puhlie.A ;(• 4,o 
Fico revogadas todas as disposic	cmGOUttgi 4).

111lo 
por tanto a todas as Aiitliorjladcs, a quem o

000h('l nento, C (Xecuçjo (Ia referida Lei pertencei . , quea cujpjirao , C f(•( cum)rir tão inftiiame, te como n'diase -III. 
O eeI('[a'i() desta Provincia a faca imprimir,

pu1lic; • e Corei'. Dada no Palacio do Governo na
írnperi' l

 (:idade do Cio P'et o aos vin te e dois dias Aokmo d J('V(iCU'0 do anuo do	scinento de Nosso Se-ior J sus	ll g'j,to de	e oe-	e trinta e seisDeciLu., quinto da l ndepeodencia  e do Ifl)fcro.

Manoet Dia. de Túfrdo.
( /'147 de Lei - qtie	 7' (1tC)'U' (7?ncflte es Estatalosda (! '	f1sc:';ea/ja da Vil/a Diainan ti; ' a . ' ontem1Oulrts //'OL'UÉcflcOj. r'f,t,jt'a	 E5141/','f,-'('j;nc;110

C1j05 Benedicto Moiteiro a

de
Sclda na Secretaria cio Governo da Provincia c

L-'eereiro	83(.
li erci' /ano Ferreira Pra na.

53 cio Livro i. de Peisf) de Leis,e ) es(,I I ç' )C	da	ss mbla T,ciIativa P'ovicjal	Se-

	

cetaria do Gover	"rn o de ia'ro do i

	

Hon:n'i	 ;1:c'rda Çou1j,i/.

Nesta Secretaria do Governo foi pu1)1i(ada a pete.
Lei aos 3o dias do mez de, Abril ele 1856.

Ilercttla,w Ferr'ira Pesina.

LEI N.° 5o.

Manoel Dias de Tõledo. Preidente da Previncia d
Minas Gcraes Faço saber a k"Ios os seus Habitantes
que a Assemblia Legislativa Provincial J)eeietou , e ea
Sanccionei a Lei seguinte.

Art. 1.0 Fica credo, na V-dla da Campanha,
ilosnital de Caridade, o qual gosari de todos os direi--
tos , e prerogativas	(1Ue pelas Leis existentes , per-
tencem aos Estabelecimentos desta natureza.

Art.	.° São applicadas. para o lundo d'este Ilospi-
tal todas as quantias, provenientes da siibscrpçao ,
jnovicla pela (amara Municipal da mencionada illa a
qual será arrecadada logo que se ele ger a Meza a quenl-
deve pertencer a direcção , e administração cio mesmo
Hospital.tal.

Art. 3.' A Comissio nomca(Ia pela Camara Minici--
pl da Campanha , a cujo cargo tem estado •a subscrip-

• ele que trata o artigo antecedeu te , logo que for pu-
blieada a presente Lei coividat'íi quai'eut a (loS ridivtcluos,
que tiverem oflerecilo maior donativo , para que se rei-
no na mesma VIU,, e alii clejão a Mc'za Adoiiiistrahva.

Ait. 4 . ° Eleita a ?l eza , dia toniará iramediafa-.
rocute posse , e procederÁ logo i arrccadacão
lias prornel tidas , para a fundação do EstaboIecim'nto . e
das que lhe pertencerem pela (iispoSiçi1O -do Artigo pri_
lflCil'O. 'lei'ui j)01 primeiro cuidado a Meação do Hos-
pital • corn os cômodos necessai'ios para o tratamento•
dos eMinos.

Art. F'.° A Meza reg'dar-se-ln' - peio-, Estatutos da
Caza de (a1'idad4' nais vi;'i'fl - cru quanto 10 eN ti'

í
• e (('fl	c;i(	e;	ar-uva ' i ' s por eta Acr-

Lva	 rnd sero 21'.s';ad'' . na futura Sersão .
-	 'iia ti.v'r4:Le.n(io !)il ()



( 6 )

.Art.. 6. • A Mexa tomará conta do terrenct, que
foi ia comprado pIa este Estaheleciin& nto e pndet'á
dquerir o mais que n,eCessario for pala o seu arranjo

Q coinrnoddad'.
Fica authoad , o iJosi1 a pos'uir

bens de raiz até o valor de % inre Contos de ri , (elfllldO
tie5 Lw S lhe seio doados ou legados ; rnas no poderá
tlnprega r as	an das , que receber , e que nio forem
ecessaliaS pala as despezs do Estabelecimento , senão

cm Ãpolices da Divida Publica.
Art. 3.° Fico revogadas quacscjucr disposições c

Ofltrario.
Mando por tanto a todas as Audmiidade.s , a quem

? Onllcciinento , e execução da rek'iuja Lei jm(mtenc(r,
que a CUmplo , e içto Cumprir (fio int ctraineute, Ceifo
B'ella se contem. O Secictario desta l'rui!cja a &iea
imprimir, piibhcar, , e correr. Dada U() Palacio (10 Go-
verno na Imperial Cidade do Ouro Pi'eo nos inte e dois
dias do nicz de Fevereiro do Anuo do \ascinmento (l
Nosso Senhor Jesus Chmiso de mii oitocentos e trinta
e seis, Decimo qino da ludependencia e do imperio.

!Ia?2o.'í Dias de Toledo.

Carta (te Lei , que cria c;n HJspital de Caridade na
J'íIia da COniJIaP/ ; eo»(enlfo dtrersas pro'idencizs sri-
're a smía ft.ndao , e ;orerno.

Carlos Eenedicto Monteiro a

Seilada na Secretaria (h) Governo da Provincia era
Q4 de Fevereiro de 1856.

Iicrcu!anp Ferreira Peona.

Registada a fi. 53 v. do Livro i	de Reg isto d&

	

leis e lesnliições da AssernLha Lr'sisladva ProviDciaL	$
Secretaria do Governo emi de Março de l 56.

lia nono Prr,'ira de //2erí(ZO Coutnho.

ea Secretaria do Governo fo puhiicada a pa-
sente Lei aos 3o dias do mcz dc Aiiii de i T3.

IltrC(L,1tU)	?:r) . / .a .Peiima.

F. N.,	e	
()

RESOLUW N. 3.

a p oe j J)iis de Toledo , Presidente da Prvine de.
Minas Gcraes:Facq1 saber a todos os s's

ue a Assemldt'a Legislativa Provincial DCrJtr , o eu
anCcOnei a Ieohuio se1ljite,

Art. 1.' !\ ingucm poderá M'r Fabrjierj . ou Ze-.
ledor, Sem previa nomeaçio (lo respectio Parr'cho . ou

devendo, alem disso , S('C b essu a de recoilhe.-.
Lida prohdade , e rpic po : ua bens	1ímc1er1tes, para
satisfazer a qtfa!quer alcance, qmic por % entura pos
h ver.	 -

Art. 2 .* Os FabriqneitI)s , (o Zeaderes . serio
rn cm diante , provisioeado peto; Juiz0,, de Paz, que

porleiáô Cassar as l'rovjsoes . tiando conver 005 ii] te-
re s.se	das SJatrizes 

o
, Ou Capelias ; sero porem dimit-

tidos cm qualquer ecasio , se o lterel-em.
Ai't. 3." U, l' lui'jueiro , ou Zeladores -são obrj

gados a dar au n LI3llflen te contas da Receita e Dospeza
das Fabricas, nu a(llnildstrações . de que s() incumbidos,
perante o Juiz (te Paz COn)petet1e, que toniaimdo-as
terá um uito cuidado em eVitar	temi 0 • e osci1ptu
rariosupe rflua ; a este acto assistii-áõ os Parochos
Capelães.

3i't. 4, 1	Ficãn revogadas (jUaesquer Leis . e
em Contraria.

Dor taijrc a to ' inç	%u	• a
o	 , e ex 'cu'o da rein-ida Lei
que a Cum)r:o , e faço Cu!np:ir 10 iii	 , C0:o)nella si' contem.	O	ecre! aro) d'es;a PLo,H"a a	lo'illlpriomir 9 publi*car , e correr.	Dada no Macio (1 ') (;-
vem,) na 1 ruperial Cidade do ( io Preto 005 Viit e e ddias (lo m ez de Frvcieiro o) a uno (li)	0.'ci nu e te (J

usso Senhor Jesus	10 do' I1);l oitocentos t ' trinta
Deciu10 quinto da ndo'pe;mdencia , e do lzuperi.

	

/*fanocl Dias de To/edu.	-

qee rc	o1nt'pc,7o í/o9r1	ç5'k,- , a	o, r! )1 e ) !as eoote a seu o'r

(a rios l,cnedi'to M;ter) a
('Oo3	.° 1 5a1-/e 1,"	-- -
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Sdladana Secretaria do Governo da ProviuciaeL

de Fevereiro Ale $36.
JIcrctzl pw Ferreira Puma.

Rogstada	[1. 5' dô Livro 1 .° de B tgistO de
LeL , e ResoIuçt)eS da Assenijha Legilaiva l'ros iciii.

Seéretaria do Governo em	de Março (IC ,1 85i.

Ilonorio Pereira de ii :credo Goutinho.

Nesta Secretaria do Governo foi pu1dkada a pre-
nte 1&e5oltiçiO aos 3o dias do mez de AbriL de i85

Jicreulano FerreirL f'nna.

& gTO, 135.	Y Tï	AnuA DO JtEP..

TOMO 11.	PAuL .,•	FOLHA

LEI

Manoel Na,- de 'rol(do pesidente da Provincia
de Minas (Jerac : Fato s:d,e a tolos os seus iJabiantS,

qu&. t	
embka 1 cnl tttv Puo incial Dt&t tou

Sanccionei a Lei 5euintC.
Art. .° O I)istrictø dos Olhos d'Àa do Muni

Viao de Mina	
aos	ovaS íica prtepccu1do	Mutuiciio d

ll 	de 1ottes Clar .s de Formiza'.
AI-L. 2.° 

Fico derogadas todas as disposições cm

ontra1iO.
Mando portanto a todas as Autlioridad , a quem

o conbcCiWnt0, e execução da referida Lei pertencer
que  a cumnprão , e fação cumprir tão iiiteiralicUte , Co-

mo neila se contem. O Secretario desta P
i ovioCia a

Dada no Palacio d3
faça jJn W1)ri" , publicar , e correr. 
GovernO li a imperial Cidade do Ouro Preto aos qnatOi.0
dias do mez de Março do anno do Nascimento de Nos-
so Senhor JesusJess Christo (Te mil oitocentos e trinta e

seis. Decimo quinto da independencia e do Imperio..
Ma;w1 Das de Tu ledo.

Carta de Lei, que annexa o DistrictO du Olhos d'

• Água ao Municipio 1c Vi!ia -de Fo;,aia.
José Maiaquias Baptista Franco a fez.

Seilada na Secretaria do Governo da Provincia em

i4 de Março de S56.
IIercdan o Ferreira Pen na.

Registada fi 5 ' v. do Livro •° do Registo d&
Leis , e Resoluções da Asscmnbla Legislativa Províncal.
Secretaria do Governo em iS de Março de 856.

lionorio Pereira dc 4;rcdQ GoW'nfiQ•



do Governo foi publicada a preseu.
do niez de Maio dc 1 83G.

JIeu/a,a /e-'reirà Penna.

,TVcsta Sitria
te Lei aos td dias Nesta Scretaia do Cvetrn thi pUhCa1 a

nte Lei aos ib 1ia do mez de Mttio de b3G.

lIejcu.Iano 1 rreira Peiiiu.

- -O4

TE! N.° 53.

Ianoe1 Tas de Tolcdo, Presj(1c-nte da Provincia de
lins Gemes; laeosahei• i todos os seus llahitntes, ne

A Assm1jkaLJati .a Provincial Decretou, e eu Sa-
iOIiCi	Lei segtinte.

Jtrt. L° Fira encor,poracio ao Mirnicipio de Qie-
1uz o Disirrto (ID Redondo da'Freuczia de Ciigonhs
10 Campo.

Fico derogadas todas as dis-posiçôes em
COn 1 17u10.

Mando portanto a todas as Authoriclades. quem
.', conhecimento , e exccuco da rcirida Lei pertencer,

:i cumprao , e l'aro cunnr	t,.-"<) itei-aiitc •r_o nefla SC	 O •e cietario cl ç ç'	Prnlinr'ja :aIa( a iuiprin)ir , 1 Ul)li ' fl l , e correr-D,-,da co Ii 3 ar i v) EhG y 110 na lmprrhl Ciddç (li) (i)ui ' Pr' o aos jjp,
dr' s do nez d	a1'', do ajino do '	cimena.
'senhor Je us

	

	dc mi! OiOCC0 o e 1ri ta C seis,
i)echno quinto da Indcpend. ucia e do nirio.

IIa1u)ct J)H7 (te 'l'oíedo.

Carta te Lei ,	 eo Mu;cTpfø de QcefuoV 5triCtI) fIÜ JC1Ofl!I 4€ í/r!'eiil (fe	de Canpô.
José Malaquias Baptista Franco a fe:.

3e' Iar1a na Secretaria 'do G y crno da Provjijca ira
15 de Marco de

IJerCu[(;,o Ferreira Penna.

fle jsta'Jaa T. 4 y , do Livro 1 . do Registi de L'is,,Rejo1ur&s da	 Lejsjitjva Pruvicial. IS-
cretari (10 Goveroí) &lfl 16 de Marco de i 836.

'11 o: crio Prc'ira !c 4:credo Coutin/.

RESOLTC,AO N.° 3'.

Manoel Dia s de Toldo , Presid.eue da Pro"dncia de
M'in as Geracs Fsabei ,o sabei, a tocio os seus ]TabitanteS
que a Àsseiuhlia Legislativa Proiocial Decretou a Re-
solu	segiute.

Aut. 1.0 Sio anprovadas as Depeas ordinari, e
etraOiifltiaS da Cainara MnniCi j )aL (lO Ouro Preto , no'i Im 
Aro Frrancei ro (lO primeiro de O ntuljro de mil oito-
centos e truta e tiez ao ultimo de Setenil,ro de mi
oicrentfls e trinta e quatro, na inipoetailcia de Ice ze
COdOS . , oitenta e oito mil, e setecentos réiS

(3:;?8:uo ts.)
At.	Sá) approvadas as cintas da Reec4ta,

cadacla en o Anuo acima declarado na qnaritia de treze
COflOS , oitocentOS, sessenta e um mil , 5eiSCCl1tOS e vinle
trez rths ( i 5:8diGo5 is.)

Art. 3.° E' reconhecido , a favor da Camara Muni-
cipal , o sal lo de eteta-r donS mil nOveC COLO', e vitC
trez réis , que devem existirem os Cofres da mesma
e o de nove Cintos , trocutS e cicomita SeLe iil
5eteCtn-tOS e vinte réis inioriaflCia de sua (livila activa;

so yïmarido ambas as pamecHas , nove contos , troCe1-
tos • e trinta raii Seisceilios , e quarenta e trez réis

( 9:Oi3 is. ).
Fictio revogadas todas as disposiçõeS em

ceutrario.
Iando portanto a todas as Acithoridade . a quem

o oheciinento e execacO da teferida R olia mer-
tecer, , que a cnmnio, e' a —, k 0 riumrir tio iiitea'a.21tflte,n
cmo miel!a se couLem. O Secretario desta 1' viaca a
faca imprimir. publicar, , e coirer. I)ada no Paiacio do
Govnrto, na imperial Cidade do Ouro I'Cto aos tylinze
Was tio mez (!(Marro do anuo do USC j CU td) de OSO
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Snh1or J.us Cjo dc mfl o j oCcntos e trinta e eis
Deiino quinto da lndepcndencia, e do Jwperio.

Mor! Dias de Tefe-fr.

tie app'pra as (iiias da Receita e L)es-
re:a L!a Ca,p -rri Mwji/)a[(i,, Ouro Preto no Anno Fi7laiweiro (e i 853 a 1 85 , COO aCimíi Se declara.

Ilonorio Pereira de Azereco Coutjnh() a

Seflatja na Secretarfa do Governo da Provjicja em -
1 5) Ue Marco de 185U.

Herculano Ferreira Pcnna.
• Registada a li. 55 do Livro i. de Registo de Leis-,

da Assemblia IegiIativa Provincial. Se
rrearia de Governo cm 16 de Março de 1836.

Ilenorio Pereira de 4:rrecf o CoutiiIw.

Nesta Seerearia do Governo foi p'hiicad-i a present&
JC5Oh!cao aos. iS dia.s do Woz de Maij de i

1] ercu/ano l'crrci,- Peo o a.

RESOLUc,O N.° 3.

lSTanoeI Dias de Toiedo. Presidente da Provincia (I -e-,
Mimis Gers: Faco sabl• a to1io os seus J!a tai	-

a Asseinblt'a Legislaiiva- Provincial Decretou a lie- -
solução	uiu.

So ap.pro-vadas as despezas oidinarias , e
cxtraor(1iraç da Caniara Municipal da Vilia da Campa--
nlia riu- o anuo i aanceiro. tio primeiro de Ou 

1 ubro de
rni oitocentos e (nutri e (rez ao ultimo- de Seternl)r
de mil OiOCentos e 1 iit1i e qual no, na npo1a1Ifda - d
qttatr conto. (dIOCCnIo. e Virrte sete mil. n)vecento C

- réis. (	 G) , cornpnelicnci dáse 1)C51 a
de Oi.r: a e -iuj mil , cinzentos e oitenta ris

o uda	o uWsz4lu de Correios.

F. N..°	 (i5 )

- At. .° Sio npprovadas as contas de a- 3k ]ta
•ern o dito anuo Financeiro, na importaucia e eis conto
treser't° e trinta e um mil noveceuto e cjncoeota e seis

( (i:35t	956 )	conipreheiuleridú-se ncsii- qua'fltiUrei
a de ciicoenta e nove 11111 cento e esriitu e 1 rc
que se considera , corno Receita liqidda , peceiuentc
ao anuo Íhiariceiro dc 1h11 O!tOC1itOS e tiJZII a e dons ao

-u o:tocentos e ti- j uta e trez.
Art. 3.° E reconhecido a Cavor da Cauai-a Muni-

cipal um Sai(lO na iit;portauicia de sete cciii os quatro
céntoS e noventa e nÔe mil duzentos e trinta C 'liove
réis(:r99 . J9 a saIer : um conto qoinlicuitos e -quatro

e quarenta r 'ds eu') dinheiro tpie deve passar para
o sguin te anuo hnanceiro , e Cinco contos no CCe11t0

- e novcnla e cinco mil cento e noventa e nove rtis:,
importa oci a da sua dit ida acti1 a.

Art.Fic revogadas as disposicoes cm contrario.-
_Ma ,)do portanto ii todas as iat1ionidaJes , a quem o

eonhccir;ui-nto. e execurio da referida ilesoIueio 1c14encor,
a -jnc;o , e tc() urnprr trio inteiiamuentc como

se eoneai. (J Secretario desta Provincia a faca mi-
1)uI)licar, e correr. Dada 110 1'.lacio do Govermio

iia Imperial Cidade do Ouro Preto aos quiiue dias do. mci
de Marco do anuo do Nascimento de Nns.5o Senhor Jesus
Cliristo de udi oito centos e trinta e seis , Decimo quinto
(Ia Independencia , e do Imnpenio.

iilanoel Dias de Tn/i'r/o.

Re3olut-r0 que a/'prna as coatii if, Receita e
i/o Canra Munciea1 d. í'i!la (lo Ca;npa/ti cm o
Financeiro (te r8533 r i , coeo n',-fia :;r

•	ilonorio Pereira dcAzciedo (outiu10 a

Seliada na Secretaria do Governo da Proviiia rir,
de Março de 1836.	 - -

Iieieulamw Ferreira Pn,at.

T zsacla a fi. 55 v. do Livro	.° de Regito de Leis..
e E-os dnes da \ sscnhl)!ta Le g islativa ProvinciaL	-
cr-iinia	LOVCII-In em 16 de Marco de I3N.

11m-;u j) •(//•3 (f(	, •-r •e• 1 (juLic



ciIi)
Setr do Go'erni foi puhird a pre1il
aosb dias do nO2 de Maio de 1

Iíercnlano 1e'jcrii Pra.

RESOLUÇÃO Ni.* 36.

ma de i'ókdo , Pesidcritc da Ptoviacia de
I'aj -ïher ti ids Õs se'n' I{ibiiantes

"°'ihta Legislativa -Provincial JJecitou a Re-

São açqrovadas às despezas oidinaias e
hnarias da Catnira Mtmicip1 da Vilia. do Cai--

O nnnõ Financeiro do .1.0 de Outubro de 1853
Ll(' Scierïibrõ (te 1 83 , na irnDortaucia âè (ii-
t'

 setenta e trez mil, setecentos	noven4a
(85-g5).

fln	t\	
•O SÕ apprvacias as Contas de

trtria de um cõntó, óitocntOs oiten7a e set
- 'fltÕs, eihcoentaé oito réis (i :88;S5S)

L' E' reco1iecido, a favor cia Cniara duui-
"' aldon&importncia de iun conto. quatQrC mi!,

part0 '1 ta e seis réis ,	(leve ser copderada
* RCeia liquida do anuo seguinte , e na de re
"L mil , quatrocentos, e ciucoeruta réis (te divi-

que deve ser arrecadada.
Fico rvogadasas disposições cm contrario.

por tanto a todas as Authc,ridades-, a quem
e exec;uo da referida 1esoluã pertencer,

Um	e 1aÇ() Cuflipii1' to inteiramente, CO1O

" O (uteifl. O Secretario d'esta -Província a faça
° P1bicar , e correr. Dada no - Paado -do to-

liuperial Cidade do Oiro Preto aos quinze
de Marro cio anuo do	ncmento de

'nhor Jesus  diristb - de mil uoccntos e trinta e
"*IUO quinto -da Indepeudencia, e do Iinperio.

Jjjf Dias de Tc.ccdo.

F. N.°	'	 ( i)

Re-so1rij(iO,, que Áqpprorj q cQ1aS da Pcceitj, p
ve:a da taTM((1 ailfiuu ipt/ 11(1 1 n 1a 4,,0 Cru	'iIo e o Í1t.

Q 'iiC'ï (te 1,833 d iS5' como	sc de/ara.

Jlonorio Ptrttira de A2'rid0 Coutin fio a fez

e1lada na Secretaria do Governo da Província e
i5 d	larçp	iS3d.

IercuIan Frreira Prifl7.

Registada a A. 36 do Jivrç 1.0 de Pegi.sto - di
leis, e ichuçõs da Assemb1ca T.egislaliva ProvinciaL
ecretavia do (varno m i de Marro de 1856.

fíoi	J'ercina d' A'zcredo (.'uutiní.

Nesta Secretaria do Gov rnp foi publicada çi presen! e
Iesouço aos i dias do mez de Maio de i86.

- ,Íercr, éino /''rrcrra fcunil.

RESOLUÇÃO \.°

Manoel Dias de Toledo. Presidente da Provinca çl
!inS Çeras: Faço.ber.a OdpSf)S-.SeIS akantp . qn

a Asscrnbkui Lcis!ativa Provincial Decretou a Resolução
#pguinte.

A tt. 1.0 So upprovadas as dcsrczasor iiaJ'a -
etraordinarias da Camai-a íuncipal da Vilia d- Barba.-
cena , em o An-no Financeiro do i . de Oiituilro de

ao ultimo de Setembro de i83 , na inux,rtancia
e ti y11 ;cOflh) , oitocentos, Onze mil , e oitnia e

tro -réis ( i6i	 -
Ari. e°	approvadas as contas -de sua

em ç ai,11,0 acima dec!arado , lia importanca de du
contos , oitocrnto , cincoenta c oito mil 1, cento e
çpent.a e nove .ris (2:S58.13q).

Ari. 3' E' rccuuahecido , á favor da Carnra
nici 1 ial , uni - sal tio liquido ,na iniportancia de nn
li) , cncoenta mil , - quatrocentos 1 , e cincoenta réis ,

• uni conto , quarenta e sete mil , e .Qi& -
cjirj ni-s , que devem cxi ç kà, em os .Cfr
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+ tr in trezeulos , e se!nta e cinco reis , ïue
t1&C iep ' r o P rocurador ; c igualmente iecrnhecidn •
divida activa da (,amara , ;ia importancia de um conto,
duzentos ,- noventa eqtiatro mil, novecentos, e noventa
e seis	-

Ficao i'evogailas todas as disposições emont-rarib.
tnd por tanto a todas as Autlioridades , a queno

COflh1ecio. eecui, dre1crida HcSoIuro [ertcncer,
que a £umpro , e i':i'.o Cu?nprir tio iut c'iiamcnte, como
i)'eI1 se contem.	O SecreiaFjo desta .Pioviiicia a
imprimir, pnb11ca, e cor:r. Dada no PalacFo do Cd
verno na línperial Cidade do Ouro Ptetô . aos quinz
(lias do mez de M'co do Anno do Nascimento de
Nosso Senhor. Jesus Chi.io dc mil oitocentos e - trin La
e sei-; ,Jiecijno qtiiuto ( Ia Iudcpcndeacia- e h) Jmj)rrio.

31a20c1 Dias de Toledo.

que approva as Cotas da Receita e Des-
peza da Caniara Munic-ipal da Vi/la de Barbacena em
o ,-ínno Financeiro de 1855 a i S3 , como nela se de-clara.	 :

ii onorio Pereira de 4zcrcdo Coutin/to, a fez.

Seilada na Secretaria do Governo da Prorincja em
5 de Março de 1836.

Ileeculano Ferreira Penna.

Registada a f1 53 v. do Livro •i.° de Registo daieis , e Resoluções da Assemblia Legislativa Provincial.
Secretaria  do Governo em 17 de Marco de i83(3.

Ilonorio Pereira de Azeredo Coei i)è/io.

Nesta Secretaria do- Gocrno fot i)Ul)licada a pre-
sente Lei Nos i  dias cio mez de Maio de iS3.

Ile) 'CII lan o Ferreirím Icn ri a.

•	 TYPOGF,IU 1)0 LNIVJaS&L

TOMO 11.	PARTE	FOLITA N.° 5.•

RESOLUÇÃO N.° 38.

Manoel Dias de Toledo, Presidente da Provincia de
Min 4%craes: Faço saber a todos os seuS UaLianics, que
a AssinL1a Legislativa Provincial Decretou a llesoluçao
s eg tu ate.

Artigo 1.0 Si0 approvadas as despezas ordinariasi
e'.!raoi'diriarias da (amara i\liitiicpal da \!a de S.

José , em os ariflos Financeiros de i $3 a 1	. e (lestc
a i 83 , ria iinporlancia de (Jtlatro C()titOS .	uzi'1,to
oitenta e cinco mil , C qtlnhlefflos réis ( •'	.)Ai't. 2.° So approvadas as contas de sua llc'ceita
cri os aunos acima declaradLs , na iinpott;i iicia de cinco
contos , OitOCCi)[OS , Cilucoeijia 11)11 , Oituceiitos , e dese-sete ijs (5:85o.3i

Art. 3.° E' reconlil 0 a favor da Cr.mara Muni-
cipal , uni saldo na importancia de Ires contos • seis
centos , setenta e um uni . duzenin p (utt'eii!a o seis

5:6; 1 a6 ) a saber , tini conto,' seis centos
dous mil, novecentos e oitenta e (l ualro réis (1 :Go2 q84)
ijue devem existir nos Cofres da mesma ; entrando po-
lrn n 'esta quantia , a de trinta e scz, c mil , seis centos
e sessenta e SCte rdi , que deve i - epôi o Secretario(j ue de mais rcce}Jeo (te seo ordenado ; e -( ! ons contossessenta e oito !n1I' duzentos, e sessenta e dous ris,
( :oh5.(3 ) divida activa da Tncsi1a Ctn:ria.

A1t. .° Fico revogadas as disposirões cm contrarie.
i\Iano por tanto a todas as A c:tlioridades, a quem o

C')flhcclinento, e Cxecu(() (Ia referida B eslu-o J)C1 teiiccr,(J I O a Cumpro , e fação Cumprir Ito izitc;l'arxuete, COLO
ncl1 se contem. O Secretario d'esta Provincia a fiça
)u1prrnir , publicai, e correr. Dada no I'alacio do u'£'>-



(is),

v'r: i o , na Imperial Cidade do Ouro Preto aos deseseis
(lias (10 mez de Março do anuo do Nascimento de
Nos - Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e trntc
s:is, Decimo quinto da Independencia, e do Imperio.

Manoel Dias de Toledo.

Rt'sôlrteão, que apprrn'a as contas da Receita, e Des-
p.':a da Camara Municipal da Vila de S. José em os
n os Finaneciros de 1 85.2 d 1 833 ,  e deste d i 834, como

se dLcra
José, Malaquas. Baptista Ei arco-a. fez;

Seilada na Secretaria do Governo da Provincia e
iG dc Março de

II'ratta,Q Ferreira, Pnina.

Begstada a 1. 33v do Livro I. * de Regista de

	

e Re liçi' da	semhta Legislativa. Proviu1.
Screacia do Govr.o eu ide R a^rço. de i&3.

lionorio Pereira de Azeredo 'C,u(ia/s

Nem  Secretaria. do Giverno fo- publicada aprese-.

	

t R'so1uea ao 3 di	d) m'z de Junho de 183

Hercu1vto. Feeira .

P. N.' 3.'

RESO1UÇ Ã.O N:°

Manoel Dias de To l edo , Presidente a Pi- oN j iicia de
Minas Geraes : Faço saber a todos os SeUS I1abtnteS
:que a Assemb1a Legislativa Provinciál Dëietou a Re-
solução seguinte.

At.	° São approvadas as despeias ordinaeias e
extraordinariaS da Camara Muiiicipal da Vil!a de lavras
cm o Auno -Financeiro do i.' de Ou.uhro de 1 8`5 a:)

u!tio de Setembro. de i$3 , na importanci2t de no-
vceutoS, cincõenta e cinco mil , quatrocentos e trinta

e seis rt'is ( 9)336 .
Art. 2. São approvadas as cnnas de sua Receit-

em o dito Anuo Financeiro , na im [)OItaflcia de um
duzentos, oiteita mil, quinhentos, e sele réis (i: 2O5Ü).

Art. 5.	E' recoihecido 't favor da (:amara Muui-

cipal , uru saldo, de trcseutos , vinte e cinco mi , e
setenta e um ris, que , devendo existir eu' os Cotrc
da mesma, se cOflsi(lerO , como parte -de sua Receita

lipiida para o seguinte Anuo Financeiro , O de quat.1

centos , e vinte e um mil réis , ifl1pbrtaIlct da div.i
actva da Camara ; somando as (luas paiCCllaS S€'EC , e1-

Los, .uare1}ta e seis mil, e setenta e um réis
Ficiiorevog&das as disposições cm c.uilrafl(J.

Mando portanto a todas as Authoridades , a
o conhecimento e exeCur) da referida Liesoho Dei-

.teuccr, que a •cumpro, e fação cumprir 10 iuteiramentf,
çqto n'dia se contem. O Secretario (lesta Ptoircik L

1ia imprimir, publicar . e correr. Dada no PaIaco o
(ovCr.nO, na Imperial Cidade do Ouro Preto aos dczee:s

dQ mez de Março do anuo do ascirneiit0 de-
.:CUlIo[ Jesus Christo de mil OitOCCfltOS e trinta	SÇS,

J..iuo jiitito da Âadependencia, e do Imperie.

Manoel Dias de reledi.

Resolucão, que appnn'a as Contas j • Recezità ,
pr:a da Comam Mwiicípa d Viííê e Lairr	moJ4-
o k'inwweiro de' 1 8.53 a 1 8,5' , tll&) -'el!ci 's;c de&l.

jionøio Pe'i:i	-ti Cuti'h	fs
2cmo 2. , parte
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-e-]lada na Secretaria do Governo da Província em
iG de Março de 1836.

herculano Ferreira Penna.

Registada a fl. 37 do Livro .° de Registo de Leis,
e I.5o1u0es da Assetnbla Legislativa Provincial Se-
creLaia do Governo em 1 de Março de 1856.

hlonorio Pereira de Azeredo Coutin12.

Nesta Secretaria do Governo f 0oi publicada a presente
Resutueao aos 5 dias do mez de Junho de 1836.

Ilerculajio Ferreira Pcnna.

- -,---

LEI N.' 4o.

!nod Dias de Toledo, Presidente da Provincia de
Mi-ias Geraes: Faço saber a todos os seus Habitantes , que
a nbta LegLslatva Provincial Decretou, e eu Sane-
cionei a Lei seguinte.

Art. i.° A divisão de TYistrictos , feita pela Ca-
riara Municipal da VilIa de S. Bento de Tamarrdu(i , por
ccasião da eecuco do Codigo do Processo CFrninal

fLa sem elfeit .	 -
At. 2.° W supprriuklo o antigo Distiicto do Cú-

i'o do Senhor Eorn Jezus da Pedra do Auday , e encor-
porado o SCU tt'rIitofiO ao da Matriz da referida- Vitfa.

Art. 5.	A presente Lei só principiará a ter vigor,
quanto se procedi as proxinzas, eleições geraes para Juizes
de Paz.

FícIo cler'ygadas as 'dfsposrçes em contrario.
Man'lo potauto a todas as Authoridades , a quem

coiih'ciinento, e eXCLW) (Ia reLeri(la Lei pertencer,
.p i e • a cumpra ) , e .faço cumprir to inteiramente , co-
mo nelia se contem. (J Secretario desta Provincia a

npriiiiii , poblicar , e -correr. Dada iw Placio do
na Imperial Cidade do Ouro Preto aos kzcseis

ta dQ inez de -Martj do uno do Nascimento de Nos-

1.	3.2	 ( n I )

çø Senhor Jesus Chrito de mil oitocentos e trinta
..0

seis, Decimo quinto (Ia Independencia e do 1mperio

Manoci Dias de Tolcdo.

Car'a de Lei , rela qi-al fica S(fll e/Teilo a diri:ão de
Dis!rietf; f;'ita ,pela Gasnora Menicij'al da Vil/a de S.
Beato d' Tamanduií , e supj;ri:uido o antigo Districto do
Sta /r Bom Je: es da Pedra do A ndayd.

José Malaquias Baptista FrancÕ a fez..

Seliacla na Secretaria do Governo da Pro\incia em
6 de Março de p836.

herculano Ferreira Penna.

Regstada a fl. 5'j v. do livro i.° do Registo de
Leis, e Resoluçoes da Assemnbha legislativa Pm-o%incial.
Secretaria do Governo em IS de darço de 1836.

hlonoro Pereira de A:ercdo Coulin/w.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Lei aos 5 dias do .uiez de Junho de 1 856.

Ilercu lan o Ferreiro fc na.

LEI N.°

Manoel 1)ias de 'l(dcdo • Presidente da ]'rcn(-ra
flI (;m-s Faro saber ii (udos cs SeUS IlaLi tantes,

que a hssenibka 1 eisIatka 1 iosincizl tectctou , e eu
Sanccionci a 1 ei scgniiite.

Art io i.	Os J uize- de Límeilo das Cemameas , ain-
da 150 CeçcCiO de seus inipirgos , considero-se iin-
pedidos 1IaIa a çteSienCia 0 3 tu y	nis.nte , quando
tta no lhes sca pOsSi'.Cl.

Artizo 2.0 Fico dei-oada as bsposi Aos cm contrario.
Tomo n. P:. te
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Jan-do 1>.c1tanto a todas as Au thori.Ja(l( .
o oqh.c.ciueno e xecuçO da reÍijd •Li pertence i; ,que a cuinp 0

 , e facão Curn)rjr to i teirarneiite , Ci)-mo neila se cont~. O ecietaf. j .-) desta Provjnej .i
faça imprimii' . publicar , e Correr. Dada no Palacio do

na Imperial Cidade do Ouro Preto aos dzeset O-dias -do inez de . NIalTO do auno do \ascirneo de osj-Senhor JCSUS Christo de mil O tOCeJ)s e trinta e
Decimo quinto da Indpea1encia e do Iinperio.

Manoel Dias de 'FohJo.

de 'Lei dcc fara,'u/o que se cO;sj/r1.o imrea7(frsOS JJjZ(s de Dfreit() das C7?fl(jrcj(ç iüra i prcsi(/enc;z do•JUy S/)Cite qII /_. tÈ 1IO ct	)IL() 5(/tI

de Sa','z Brt'

Se 11.1 	,n Se tarja do GOVnO da Prij
de Marro de I85G.

IIerCíijc.') F'c,-ri'i)a PenJ?a.

llejstado	í1. 5.5 do Livr	io	)Leis , e

	

	 da As.sernJl . a 1 egt iva ProvicciaLSecretaij -do ;Qveno cm iS de lal-co de iS5.
Ilonwjo Pereira (/0 A :('Ie(/o

Xcsta Secretaria do Govcrrio lei publicada a prse nte Lei aos 5 dias do	tí Jul:h) dc t 5.

•	líerc,Iaó Fel e/r: J)(dIt::	.

-

F. r. • 3.'	 ( 2 )'

LEI N. 4a.
Manoe1 Dias de 'l'o!eojo , l>rejdente da Provjncja de

Gera€s: Faco saber a todos os seus I!abitanie.
a	senhloa. Legislatia Froinciai Decreicu

aiiCcioieI. a Lei seguinte.
Aio.! A parte (10 (:(11-,110 dos Olhos d'Agoa

eimpre1oendu!a a quem do Rio Caniapoam , Coo-rego Cata-
ooizes a!é as Cahectiras do Pobre-soberbo ;.a quem des-

o Biu'ri;.ido ; a quem d.csie at o Corrego da
i	(hO (:h a e e da Cabeceira d 'este ao Rio de S. Jos&

e:icorporadt ao Dist1't0, e Frcgaeia. do l3'runiado.
ArtL,o 2. 1 I"ic5o deirgadas as- dispoiiecs em- conIrario.

Mandoportanto todas as A-utlooridades, a quem o
conhecimento , e exeeuçio da referida Lei pertencér ,.
que a curnpro e fação Curnprii• to i nteiramente COflKrii'ella se coa teor.. O Secretario desta Provincia a fa ç a iin-'primir, publicar, e-- correr. Dada no Palacio do
na Imperial Cidade -do Ouro Preto aos dezescie dias do
de Março do anuo cio i\ascimeioto de i\oso Senhor Jesus
Lhristo de mil oito centos e trinta e seis , Decimo quinto
da ludependencia , e do ]rnperio.

!t.fanoe/ JXas (16 Túfrdo.
Carta de Lei, que eacürpora Wfla parte do Curato11 z01ho d'Agoa ao Distiic,o, Frcgue:ia do Bru7fla4,. -

Cj io lcuedcto Monteiro a

Seilada 1a Secretaria do Governo da Prcvincia 
em

ÇQ	1 3(i.
-	

II(FCZ.'/a no Teri-círa Pepru.

Regi.sada a fi. : v. do Ui-o 	Registo de 1 eis,e fleoIucoes da .Ass nohia Legisatia l'ouvinciai. Se-
irfra do	 iS de- r%!aito de- 1856.

llwoorjo- J-u eira de - A g',-cdo (eI!in/,o.-:
- Nesta Seci etarja do Co ei no - foi publicada a pie-

- Le.j aos 3 dias tio mez- de J UIIFO - (le - i 36.	---
To- 2. Paiic i.. herculano

	rFcreira,rno - 	 --
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LEI N. 43.

Manoel Dias de Toe(10 ,Pre lenIe da PrOvinciQ de
Minas Geraes : Faço saber a k)dr os Seus iIabitaI)tc
que a	 Legiiva Provincial Decretou , e eu
Sariccionei a Lei seguinte.

Artigo 	1.	O Ci at ) da T.b t'ti , em toda a
extensão ntt a Serra ( I t A g ua-fria J)ClteuC	ao Muoi.
cipio (Ia Vília I)iam in ti u:i.

Artigo 2.° Fijo revoajas as dispos'ões elli c011-trario.

Marido por taflto a todas as Authorirlades , a quem o
conhecjineuttj , e exccrj i) (li r(-feti tia L
que a cum )rfir) , e fa	ct ryiir t)	iilte iramcii te, corjuin'dia se contem.	O Secretario desta I'rovj;jci;t a 1. :
Imprimir, puidic ir, e Correi'. Dada rio I.aiac;o tio Go-.
verno na Imperial Cidade d Ouro Preto, nos dezr'sele
dias do mez de Março do An0 do Nasciineno d
Nosso Senhor Jesus Chrto de mil ooceutos e trrita
e seis, Decitno quinto da I!ldepelldeucia e do Imperio.

Jlanoe/ Dias de Tofrdo.

Carta de Lei, que declara pertenentc ao
da Filla Diamantina o Curato da Tab a.

Carlos Benedjcjo Mout'ir)
Seilaja na Secretaria do Governo da Proviu(ja em 1 7de Março de 1836.

herculano Feri-eira Peana.

Registada a 11. 33 v. do Livro z.° de	deLek,
e Resolru;ôes da Asseuiblca Legislativa Provimo:;ai.	Se-cretaria do Governo em IS de Março de i85(3.

hlonorio Pereira de dzercdo (1,0111 1 t1 110.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Lei aos 5 dias do mez dc Junho de 1856.

-	 Ferreii'a Peuia.

OURO Paro

1.

TOMO '11.	PAIITL i.'	I'OLIIA N.

,IJ.r.rJLrLlji-tr,-;rm..

- RESOIkcXO J\o 11.

Manrc Dia da Iio . Pri da dc
Mr.s (ir -es: Ia'o 'cibai' a tdos os seu; Haiti nLa. ;ue
a Acihía Icisati; a Piovicd! l)eczct( ' II a JOtIUÇã)
$C!iUiVitr.

Àit. 1.0 As SCSSÔ S S da Assemblta LeisIativa Pro
viucai comcçarri iva dez horas (1) nc:u!ii.

it. 2.	Ficfio ( roa(!as as ctisposces em contrario.
Mando p01 IdiL to a todas a A uthci'idades a quc-m o

conhcci;riento. Cxíu(flo da iJri ia RCso!u(fiu pert eucei'
a cumpi fio , e fario cumprir (fio in teramn(lIte , COmO

nela se C&!j ftm.	O Secretali ( ) (lesta l'lOViILCia a farj
imprimir 1;ub!ic2r, e rojm'cm'.	Daria mio Palacio do Go-
yerno • na Imp'u'iaI Cidade do Ouro Preto aos deze;ete
aias do inez de Miuco (lo anuo do ascjmneu to da
Nosso Senhor Jesus Chiisto de ituil oitoceto5 e trinta ë
seis, Decimo quinto da 1 ridependencia , e do Lnperio.

ilI(Z)LOe1 Dias (It' 'fole/o.

Reso/tu'õo, ,'uc /cteiini/a í/itC as Sessfies da 4sscin
léa Legislativj Pior incj0t eoJ;n'Ccm OS dc: horas de

./í)lIOnio (te Souza llea,ri a

Sehiida na Secretaria do Go-ei'jro da Piovineja c-iude MfÇo de 18J6.

I1C1-CULt/dlO l'erret'ra J)t ?ífl(7,

Sei do Livro i. o do iL0 d,us'--
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	1 ii , e l'!ics dL Asemhka	 Prüvincjat

caj da ('ov..nc cai iS de M r

1Tcn'ri', Pt'íiri	Ái'ede CgLtin/4i.

Ns,t Secr aa do G.verno fi pn:blicadq a i&&-
te Iic1uoo as 34 dias dc ruez de Junho de 1 5i

.Rí'7'caIaro Feirri Penmi

LEI N.' '5

Manoel Dias de To!edo , Presidente da Provincja de
fluis (ieraes Faço saber a todos os seus Habijantes

qu e a Àsseaddéa Legis1ati:a Provincial Decretou , e eu
Saocci)nei a Lei se'nin e.

Art. 1. Fico Supprimidos, no Termo da Cidade do Ouro
Preto:

1. O Ditito da 8	, qne é UCC; pore o
Ouro-Preto

.	O Districto da Cereico do ii-a.irtw , qri"	.
porudo qo dc S. Bi t •)

. 5. O DiLricto (la So!odack.	rn é eiworp-.rado oo de

Ail. 21
o alio

Fico stipprrnido no Termo da	irTade dc Ma-
rio ri o

• [nico. O Dirjto de S. SeLt, , que é ncorporacl
ao do 5. Caetano.

Art. 5•o F'ic;o s.pprimido8, no Ter!no da ViIla do Pua-
pe

. O Disttirio, de Tapa ocaga , que é, eacorporaj
) (!e Santo Antou:o do Rio do Pcic

2. O Ditiicto tio RiacLo-funo , que é ciicorporc10 ao
do Morro do Pular

5. O Diircto de Ccuigonhas , que é encorporado aO
u1t Prauïia.

Firo -iipprimido no Termo. da YiJla de S Jo.t

Uno. O bistriclo de 5. Q'ooca!o, quo	norpot-do at
LO t O	 o dO I1) (lii5	eS	1 riu.
Á-ri. •.	Fii:o	 , no '1'crro d . %'il. Ayu-

1'iora

F. \.°	.°	 (	)

i. O 1)istricto do E.raiadu , qnc é cioi'ç»i'ad ao do
Boui ,jardim

. O i)i - tricto ci, \or lawo , qur , em parte é entOrPU-
rado 00 (ii \ Li , e , -'u •i.	.;,o W, Sensno.

S.	Os tCrr(fl'OS r(cfC5 i ( . ria de Sona I1 ia for-
uõ com n in"ni CaptA L;n açe»') j)j	, dc.aemhrodo

4jtj e Bain Jarduir.. A Cata. riO :iOU J uil = Pecu,1 nmrcará
os laiLcs	-;.'n deste , Como os	Disti-icto: ,	que trata
o

As. b.° Fica	urmrinido , no Termo da V;1!  Joiiurria
nco. O ii1r:cto de S. João da AIAsuo, que e C11C0t

pora:io ao do k'teamLn.
: Ait.	.	Fiio Ie(t -(leS	um

u 'fetono da Itabira dc Mato-deutro , os dou s Dis-
tii.)D 3

5.	No 'Fe'iio d-i Vifla d2 Sahaz-i . os dons D[tm-ictos
do Acaial dc Saiiía ! za.

S. )u Termo mio Vilia Dam:ta! iiia, os I)isti'icto s do Norte,
e Sul da mí;uo \ X , e o du Tendanlia , com a po rte do
extinclo Districto do (hapnda , q:c f C1COr1n)rada ao rcIrido
Distrco do Norie.

Am. W Fieao de ncnlirin elDdto as dvs:o's , e
Ws dede Distriemm; , e	11-aces é'	ai rç.rotiv3 imites
feitas p ta Lou:ara .iiaiCipa do 'U1 da Tn:i	%O'O5
da ptIicaço d	od[o do WN .n• (::•itoi!l.

l	O 1)i4:i:10 do .CLdlno , que cOi.iriUal'a a uïiiir
coro os rnc;nos li±.

	

!ti-t. vY Sm poc eeo d--s	 a'2P cc
deicm	 novaine.AC aILei0d05 õ eeiÇO (1e seus
rjcctivo »Jn;es de Poz.

Artigo io.' fic5o ievogdas todas as dispos;çães cm
COntrariO.

Alando portanto i'i toda s 4 Aniliorida(1es , a qi»'ra o
conhecimento , e i v'u da referida Lei pe:teucer

a e mprso , e f:co cu:Pp: ir tão iuteiraruente como
n eia se cooteni. O 92u2WA desta Pc vrcii a faça rii-

i mt• , nn'du-or, - ( Cfj'rr. Padm no PaLcio do (.iOVCI'flO
na Joioe,-ia! Cidade du Ouro Pro aOS deZC3e'C dos do mc
de MAVA do aiijo do N05c:)e;) t o (' Os-o) Co1)r Jesus
Cliristo de fl)jF Oito c'aL r o (m na 5' 5tjS , DecUn.) (1UiUO
da IflL!CpCfl(lencia , v do LOPSàS

•	- ..	 MaíwJ D:as de Te1da.
To'no 2.°

.
 Parie 1.4-
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Carta de Lci, qic altera a'R divizas d,al'n
Dt,slr,dús cn (/ia'(TSOS Termos da Povincia , c
cutrôs , como acima SC (/(Cl(ira.

Carlos Bejcdicto Monteiro a fe;.

Selada na Secretaria do Governo da Provincia
8 de arço (1C 1856.

Hercula no Ferreira Pc:' p

Registada a 11. 59 do Livro i.° cio Registo de Leis
ileso. ucões da AsseInl)ka Legislativa Provincial. Se-

ejetaria tio Governo cm 21 de Iai'eo de 1836.

liomiorio Pereira de jI:erea'o (.'ouliv/io.

Nesta Secretariado Governo foi pihltcada a pre.
sente Lei aos 14 dias tio niez de Junho de 1836.

Jiercu limo Ferreira Penna.

LEI r'.° 6.

Manoel Dias de Toledo . Presidente da Provincia de
Minas Cernes: Faço sa-her a todos OS S('US IIah:lante.s , que
Aihla l j ogiAaha. Pios incial Decie[ou , e eu Sauc-

cionei a Lei seguinte.

TITULO UNICO.

CAPirulo PrD;i:n'.o.

Da Estalislica omitiat

Art. 1.0 Os Parochós tcraõ, e provcriíã , que os sen
Vic-Geicntcs ! eii!iio ti-es li~, gral uilarnente r±odc
j,elo Juiz de Paz (lo Districto cia respectiva MMA, , OU

Estes Livros seniiSõ para o reg	oo
, cazaiflcnlos c obitos ; e o destino de	da

d'elies constai'	dos Termos (Te al)ertrlra , e encer-

j.alTICfltO , que serO lançados , e assigirados por qIien
os rubricar. Os Livros, ora cxisteflu'S , ciii quanto se

preencherem, contuuuataõ a servir para estes regis
ou assentos.
Ait. _NO praso de dez dias depois de (lado á

luz qualquer =nino o, pai , e , em sua IaI ia o
da Caza , onde efle tiver nascido. darí parte du, rsci-
pwnlo ao Paroch&) , ou ao seu y	Gerente. À jnçun

0briação iiiCuffil,C a aqucilas pessoas , em cujas calas

se depositarem eS1)OStoS, OU, se carregaÇem (h crca-

ço' d'ei les por co 11 trac E o com as C a m aras M u ri lei paes. Se

o lugar do nascimento distar da Maftiz , ou Capeila mais
is

 seis legoaS , o prazo se augrnei1ta1' tantos dias, quan

tas foreni as 1 egoas.
Aul.	O Parocho, ou o seu Vice-Gerente, logo que

eb& rap tictpaçao , de que trata o Artigo
rcc	

antece

dcr ' ,	arS	rmO , em que se declarará o dia

o hra' do	C11CF0 ; Ci flOIUC , pi'OtlSSaO , e (lOifliCllIO,

dos pais. Eme t ermo , em que se iro usr'S de algariS-

OU	j	iiIiOS. SC1	as.iguado pelo Pai'oco , oU

pelo 'u \ er-(icrente , e pelo declarante ; e , se esle n

SOIIhC	eS irí ver . 10)1' duas teste III U

AtI. 5° (»ia ido o receifl-flasCido for expOSto , de-
c1arai-e-ha sua idade provavel o flutUe cia pessoa , que

o estiver creanido , e toliaS as circUUStaQCiaS relutivs ao
tempo . e. 1 ugar em  que fôra achado-

Art. 6.°	O livro cio registo dos uaSCiIfleLitO s servirá

lambem para o dos 1)aptiSIllOS dos que 1icr'ern de . ser
í.

educados ria Jieligi5o. do Estado , O (1UC de erm constar,

ou A doclaraçao inserta no mesmo. 101010 de r'egito (10

ilasCiLileIitO , ou de unia nota 5 margem, esci'ila , e sirn
plesinC0 rubricada, pelo Paro cho, pelo seu Yice-Ge.

rente.
•	Ari.	.° Logo que os.. Pai'oclios, 011 SCOS

rentes., iecebercm cm matrilcOiliO quaeSíIUeE pC50iLS

lançarSõ O terini) de rcgSt() (1CSEC acto, que assigflartió

com as tetemutI1aS , deciar.ado o nome , e idade. dos
contnll1enteS , o uorne dos pais , a occmipaç[iO do Ulariçio

e p)alquer. opposico , OU wpediment0	possa tcr

'j'omo 2. l'tc 1
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Fmido. O acevJ,t , que aí nnisftai' este Sacrameo,Jrr O te;'no de reLito, que lrá asSgrtar d3tsl m trairas, e o cn ará ao PI ro cLo . ou ao Yice-U. c n te,fl (tlrifl Compelir, pala o trasTdai. no livt0 respec ivc.A 't.	Quando oa outrahe tcs na	o do Estado 2x5^Iin Innis Cinto nzo, a ICflCj()(1 (IeCfaraço ao Pauco , OU ao seueste Caso a oh: igae)	extensi;'a áticlaje, peraUte quem houverem cel ebrado o cont0q. Toda a I) C oa , cm cuja cara faIecej um
índbAjuo, éebria da a (lcC!araj' ao Parocho, ou ao seuVicc-Gerj . , o nome do morto, a oecnoaço, e estado,q u eera , e tatnhem o nome 1os pais. sabendo_o ;
rein ignorar csla.s cicunstarJcias	

se po-
, (1isO mesmo fará de-r 1'3e.O.

	 o dono da caza • a	 rceah	o_quem lcar tolfla,jco conta def!a . e
mais	 , cm sua £fa1) V1aiho	 O Vareciio , ou seu Vice_

Ucrcne lançará o termo , que as guar com o dcc1arat
a fturma acima estah(l(CÏdl

Ar. 1 e.	QoalI do O iilec j mcn to	cr lar aa 'ri-Ho 'aitaes, ou qtl S íiueF Ün:	(aa "~Cas• adedrrar	,trj dta peles 'ripa:e'. ,	 •	ir-Cercilos, LI A !ulillV lo"ns l'eas Cza ; e (j ad	amorte j ai' daja COmO	a, o ise	iO. que as(5cCw O d	ea ,	a cCn-n icoteAm 11." Os	iiochos tfeaido flã) t VC i't	Viee_Cor'-	es rtas (apt lias. nomear ái })i	radacai I	 o Livros	 -os para Izerem Os 1istos ; e fiscaiiO c:unp. elit) da Lei.
Ad. 1a.	 cazo do artigo ant ece(lelite . o Sneerdo te , que adrn,nstrar o baptismo , O participará	os.evito ao D eie rarlo para lazer á margem cio reekto dorica to a nota recomendada no Al-I. .Att. 1 3.° Os que n ,_'1 1) fizerem as declaraes de-Per(fljn(1as flOSautecc:leiites SOtIero a pena deprisio 

por ora a trem dias, e a multa de dous a dez milrd is.
Ad. 1 .° Os F seaes. e Jnl5 de Paz so epceia!_Cii	rre (!,S de rirjar ita pleila eXecu(o (testaLei ;	aCcU.ajdo os Oissos; cs(es seitencear10.

Y. N.° y	 (5i)
OS. Com recurso para as Jurrts de Pa, e recon)Pndar)do
aos Jrpcctores de Quarteirtu , que participem (;lltier
O1iso a (e respeito.	e os omisos forem irri:ulos
em	)aseqiieflc j a de dc:ni,ieii dos lI3Caes 011 dos ius-

e • as rntWas lhes Perteuceráõ; e só ser y ree-lhi-dwS a; Mes das	;r:Ja(!c, quando os denuncianti'
as1i) T dZ '01 re.rL

	

Art.	5.lio flis de cada semestre, os Parociros
lo dos seus Vice-h ateu tc, eu J)oiaouLs.

	

ao ])• oi.or:e da Prr)j	a um mapa

vaza-
m tAo Cire	tanciad,	10 udos es oascinrelos ,

e obitos ld-s cio soas Pool:i::s. O tvpo
dos mapas ser-lhes-lia t e vsdo pelo Goverao.

Art. XI lleCeiJcs estes , mapas, o prVACniv daProvincia fará orga ri sai o mapa geral dos a r naco 1 *
cazaorr'u Los . e obitos, ha ido 11 'dia no preced o ritr .me.
Ire , ao cprat marilai-á dar a Coiiver}iente oih	lado ;
no princ!po de cada aanj . o mapa t .}L.I ds l5rHjno
tos, cazaincriuns. coltos, veriIieaH a) anui)
O qual .sá l ese;1te á Àsse:iui . 'a J.e	mdvii	e

Ad. i;,,	J'cdo acrressit, do Ir	al!ro ,	:'esrohs se da por esa Lei,	odev abril da Con_grua . a .frt flcn io de c ncneuti 1i1' ri por
Ar t. IS. , Os Parocbio, qu'	ir mprir-t ra -a di ç0sico do A m. 1 í , uru mez depois do hndo cair ctP.e5I

no vencoriõ a grli e-'ão rrr V n, :d r , itccoJrp,-.Ad. ip o1Q.	 Preenchd) algum (1)5 tros livros, os Uro-
Cerez,tes , ou Delegados o (11v j 1ráÚ ao l'lIÚei1o. a (f11c111Coilipete a sua guarda,	1) Par)cllo lhe Hibru irnt mr -

tu , que será COfl)1)etemr 1 errou e rubricado.
Art. ao.' Os livros de I -e&s(os , nt aserrtos de bap-1 rrrns , ca zaluentos , e e1,it . que c.-I iverem em poder

de qualquer outra Auithoriçlacic reverer:. ,os 1; iohe a A utiioridade . que se recusar a entrega , 5:l p0-I	cm 1) desoliefi ie mi (e.
A ri.	.	Os Parocltos a fingirem negar5 Cortitlies

	

i'S Lis r	O oor cada mim a , rw passa re tu , Lc 1'o U
elflnlul)etIE,) de .seicer1tos reis.

	

o o. °	Lra lo i tl) C\oriera os Paroclios de fa-
Zcr-m	1fl'SmflOS LjVIa)S , Mas cru-. uma pare. tlistiiscra

Tuino o.I'are' r.
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C
çs , que fizerem , acoinpardiadas de Olficio-, assi	 - '

•1a omr

	

t)eienílo ( se o l)Ou'u' Y remettei'í ao Juiz. de Direito	'	 ' -	Senhor Jeçu5 Chrsto de mil oitocentos e trinta e seis,

natio pom todos	 Alaiwel Dias ((e 1. f

	no lugar -miis publicQ do Distrito , por espa('o de uro'	 faça imprimir , publicar , e correr. i)ada no PalaciQ (10

com o Fiscal , e Pam'oc!mo , ou com o Vice-Gerente, o	 -	dias (10 ruez de Marro do anno (lo I\acinIeuit() de \OSS()

iaez. Lindo-, este pm'aso , o Juiz d Paz deccoi'd	 ,°'m'uo na -Imperial Cidade do Ouro Preto -aos dezoito

	

dando ti t -copia ,, d , memo , fará i[1i u uma (ltIldS	 mo n€lla se contem	O	cu clii mo (le'la Pi o oiri	i

	

arrolador o apresentará ao , Juiz de Paz , 'que , mafl	 que a CLiinpio , e laçio Cuuiipu'ii Iio iuiteiraineut , - co-

	

sexo , occapaco , estado •' s- C0I1(Ii('o (los H,lividil )S ,•	 Governo expedir as cniivenjepj»s	-

tence , e em gerad a natureza de seus pm'oducias. -	 Mando portanto a todas as Autlioridades , a

d'o Districto, a Fregurzfa	e Muimicipio a que f)(O'-	 gankado.

	

e se sabem ler. \o alto (lo Ifi ip" se El laia 1 O uotne	 i t 3	1 ico revogadas toda s as 'i-pos ( O'S 1 n-r

	

fricto , impressos, que sro fornecidos pelo Guvem' 00	A't. 35.' O primeiro alrúlArnenlo gei'nl se 1'arí dentro

	

aos Juizes de Direito ; n 'eIes se esftcic(i'í a idade	 do mais curto praso possivcl , devrmmdo para isso o

informações, que O arrolador cxiir.	 tncumto, arliArará gratiíicarões aos ami - uTadores de cada Ter-

d	Direito , dctei'miiiuil aos -Juizcs de Paz , Paroc1ic,'	 condiçâes &c. , arini de se lc dar palilici-dade , e ser pre-

aos	habitantes	do 1)ist rido , que, dêem a lista 	e	 1eO (10.5 Juizes de I)ii-cito e cmi tmu'iormemi te ao arrola-

os esc] areci;mlelltos ,	(tl(	('StiVCI'CUi	a seu akaiiec -; e	 ArL 3e. ,	O Presidente da Pi'o;'iucja , sobre inor-

Vice-Geritcs , ou Delegados , que Pie prestem	10(105	 sente àAssemh!a Lei.slat-iva PI'uimmcial.

fim 	for nomeado pelo Juiz de l)ireijo	)erco!'I'	0 rnéssa de tudo ao Prcsidnte (Ia Proviuicia,	niaudaráD;st:'ictoS, que por este lhe fút'ein (lesiguadrs.	 Ol'UiSaI' O lapa g eral (Ia pOJ)uhi('io , c,111 s possiveis es-

Oflicial de Justiça - dos - existentes	011 que	ou'aes,-arroadw'cs , e as observarcs dos Juizes de Paz fará re-

pccio -dos Juizes,'
Íncar?ô , cm cada Termo os arroladores, que julgarem,	 oi cazos de que trata esta Lei , analogo ao-das ViOIa(ôeS

d'e1te, os regstos dos nascimeulàs, cazamentos, e obitos
que tiverem lugar entre eseiavo.

-	 CAPITULO SEGUNo.,	
cusar	piestaeo da lista , que for exigida pelo a ri:ola-

rro1amcnto gei 'ii ' de todos Ss Labilams da WineB .	tabelecidas flOS iVigns "II C( (leu II	 pertencerão aos a-ri

-	A1't. 5.	Cada arrolador, , acompanhad - de	 A rI. 3i.	O Juiz de Direito, recebidos o mapas do

- Art. 28.' Feito o - tm'rol:unento de tini 	,	 O conhecimento , e execuçio da i''f' vida Lei pertencer,

cssai'jos.	 das Postui'as das Camai'as MilIIiCi1)aeS.

Ad.	.. O arrl-ilameri to se 1arí em mapas de Dis-	 Irio, e aos OIIICilC.S (IP Justiça . (Jfle OS

Art. eG.°	O arroladoj' lcvaL' ordem esei'ila do Jtz	 J)eCillcarôes (los i!I (IiViCILIOS, dos (iifi 'eI'el) tes vi mios sexos,

Ad.	Este art'oiamnto se fará debaixo da- j	 roadoi'es ; e o reslo ao OlUcial de Juslica , os quacs pro-

Art. 3. 0 De dez em dez anuos se procedi'í ao-	 -.	Art. 5o	'i'ics quartos do producto das niulfas, es-

-	-	 -

a ca 	uma das copias do mapa • otui - as obsem'	 Jecmmo (Jiuinto da Indcpendi'ncia e (10 - iiiipei'io.	-

uizc	de Direito das Comarcas, 	 nosc' 10 a ut'ipo I » l() d ( Il's ,sendo o pi oct «so cru todos

De L (atistzt't	 doiNeste  C'1O a i(iipou lo d i ti) II 1 COfllp te ao Juiz
de Paz , com recurso para o Juiz de l)ireii o.'

de vinte a qIlrenEa nifl rtk , imposta p-elo Juiz'- de- Di-
reiLo • com recurso Imim o (uvereo da Pro meia.
.Art.	Mcade desta multa soílr('r o que .s re

F.	 ( 33 )

• - - A j rifr c'ó dcie-	tigo - sdní punida com -a multa	 ------arte il Lei 	qLu' p!csc-rcr Q n3eIhQdo éU se
PJI )
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c's	 Ü	?('!1(S (lOS fl1Ci1PZI?tOS ,

ilito.;	t'o ;iJT1O	tia/incete o £7rïO1a7ne-

o kis haiiantes da Pi cinci: , tudo corno aci,;ut se de-

Carlos Btdicto Monteiro a

Seliada na Secretaria do Goveriio da Proviucia em 21
,lg Março de 15i.

Hercêdano Ferreira Penne.

Bgistada a fl. Al o do Livro 1 .' do Registo de Leis,
o Ilesoluções da AssemIita Legislativa Provincial. Se-
•eria do Govero em 25 de Março de 1 856.

Ilonorio Pereira de jlzeredo Coutiid,o.

Nesta Secretaia do Gov erno foi puIiic:da a pre_
:oepte fei aos 14 dias do tnez de Junho d2 i 36.

.Wcrculino Ferreira Penna.

lEI N.°

Mauoel Dias de Toledo Presidente da Pro- meia
'Inas Geraes : Faço sat)er a to!o OS 5Os

P Aernhita Leis!ativa Provincial Decretou , e en
$arccior1ei a Lei, seguinte.

.Art. 1.0 O Gvroo fca aiithorkado para Orgni5ar
a Tiisournria	Piouria urna Mrza , que tenha

a S'O sa:o a arlmít 1i ro.arreca4as-o , (lisirlbuic5o , e
renditid-ade das !endas Pruviicices.

.Art.	A	c:	da:; Rendas Pie ariae e reu'iIar&
poias leis ern vi - . podendo o PrcÁlcute da Proinaiu,
:iaT i!car a dspoieõcs	que enerider co vede;tc ,
pra	íp1aar o Rmi ,,1 nic!Jin(!p CiO CSf1 tatacio , or'
rara obçr O:iroS qucjt1' nc !()ramentos	3(J1 COn-

	

a di	Ces da prcaentc Lci-

	

Àrt. 5.	í) Uocro cwnçttcri o	np:eg:s da Mez

Picvinciae' aos Membros ç '(hestrwi	Lt*
Provincia , podendo aiidtinr-h€s craa gi-ati caco propor
aunada,	iJaieza. da ftnccôe de cada rn, se a'!siak O

julgar conv enente.
Ari !.° Se (1'intrc os Escágrarios da TbesoLlrnria

o po(lerem ser disIi-ahido os m-csariús riu Mczu das
]rids Provnciacs , o Governo pd(flo' cIit'iar para

c.r)t urs1iOS OS Lrn 1 reados das	xtinctas me dencas
e 1egitos , ai-ijtrando-lhe; gi-atiiaaçces; ou oiLra c1uaes-
p1er pessoas idoneas , quaes designara os mesmo
e:-denados , que tem os tscripturrio Geraes , couLore
as respectivas (asses.

Todos os Impostos Provinciaes serão 1au-
çados, e arrecadados na forma das Leis, e- lltgulaineutos
cM vigor.

Art. 6.0 N áto,. obstanie a disposiço do Artigo ante-
cedente ,t)oder'( o Geerno fazer arremnaiaa perante i
Icza das Rendas Pi-ovinciaes , o iroducto de todos ,

do pute dos impostos Pruvincans, no anuo Fivaucimo d
183 . 3 P Cra 057. por ii wiipoS • oe por Freue.das ti'

liares , anil luPaL conveniente , dLaixo das
siiats bazs.

1. O Contrario d-' arrenaatniio de q1'p]
1)C) poJer	ter eitO SC I1ii) depois tiO ' aj,j
I'rcdantc da Proviucia.

2. A iportnÍii da arrernataçio serí reduzida a tre
L&r s s rnçicantjs uacs com os prazos da scLi - d;ze --
e dczorto mezes.

5.	0.5 arrematantes, os Saca orrs, e
d Lcftas ero previarnenR appiuvado. pc'a M:'a ds
Rendas Proviuciaes , pieeed:nd i	;iia'-ii do Prcura-
dr Fiscal , e . esta a	rvvao s-r-\ s ' tnie ina ai)
d.eite da Provincia : serão .sacadure	e p j-:
Le:as os Fiadores dos am-m-ematamies.

O nreço	1nufl'3 (te quairuer arr.-
-ceder dez por cento au producti das	 r-a

i;aqi.e!e dos annos antOriures , em jae' ma
d: t. Fte prrdneto 5 e Cotnpe da t:!..a da	-

on cobranÇas.
._'	(is arrejyiataneS .para CNefluiO ds 'oiii,:i

AMO 2. Pi-ie i.	-



c	)
trioos mesinosprivilegios , que pelas Leis competem
Fazenda Puldica.

	

Em Ludo o (iie nit) )ntrariar as	cs antcc-.
dciiLes , o Governo se regular6 Pelas Leis em vigor.

Ad	.° O Juiz do ' Civel 1 d €apLI du Pr(iCia
sér'i o priva6vo para lodas a. Cauzas eiiie a Fa.eiida
Provincial . e os artemataules	ad tu iiitiadrt.

Art. b.° O rC'cm'adOt' Fiscal d oitrivad a a?eon
tar ao Juiz do Civel , n o (tia de cada Semtre , ii ai i'eIç-
brio circun5tanciaclo do estado (Ias (lividas , e cobi'auer.
das Rendas Ioviiciacs.	O

Art. o.' F co revogadas as Leis -, e
fli COatiariO.

Mau do poitanto a todas as Au iioritiad s , a cpi'rn
O co:l1eciaenLo , e excuço da referida L'i jWLeuer, ,
qae a e lnpr5o e famn cumprir Ito ii cud,: . (a.
rao neila se contem.	() Secretario	esta Pravinrja a
fara ilflt)dIifli' , puh!icar , e correr. Dada no Palatio d
()vCt';t') ria ltflpel'ci 1 Cidade do Ouro Prato ais seis
dias do mez de Aht'il do atino do ascjurento de os-
() S enhor Jesus ( 1tristo de mil oh cccii Los e trinti e

seis Decimo quinto da Indepundenria e do 1
ila'a2C1 Diiis (ÍC i'oíedi.

(:erl,7 dc Lei, qtc atho .rísa o (tece/lo Jira orga..
ni:ar 1(11 T/o'süararii d'esfa Prtniiuia (nir lJe:a ,
l(flítíl Li seu Cal',a) (1 (lilIflh/US!/[l(uÍo , ort'ejJ7 ,	jj-.
triduieu?o , e co,itubi-/idade das RendI íFS J,:)LijicjOcs , C C011-
1in outras providencias (1 este ?'esJ)d'ilO.

Antonio de Sou--a flcçuca a fez.

	

SelIada na Secretaria do Governo (Ia 1	em
6 de Abail de MA	lIi'rcutano I(flc1/(, Pennv

flri.istada a R. a do Livro 1.0 do llets!t) d
Leis, e Rcso!irtt',cs da Asseinl,ka Lecislai lia Pi'oyjncjid.
Secretaria do (joteetio cru 8 de Ahr! de i 856.

itt,ioi'io .I)ireL/(u cL'	I.'e/?(f() (OrtIn/io.
Nesta Secretaria da Governo 1d pu li "ada a presente

Lei aos	(tias do inez de •Tndi de 1836.
JIer:u/aao -eiaa na Pc... o'u.

'Oto Nuro ,	- N.. rypoclLpriLA Di) !'1 LR.'.t.
iVa .Prwa JV. .

-

rat a

	

TOMO li.	VAfl'lE 1.0	FOLHA N. 5°

LEI N.° 43.

-	Manoel Dias de Toledo , Pie:.jdeçite da Pioviucia 41e
Minas ( ielaes lato saber a todos os seus ilahiiaritcs ,

a AsSomirI * a Legislativa Pio acial l)ccretou , e eu
Sariccionei a Lei seguinte.

-	_\rt. 1 •
	\ crihtiiiia 1cgidarão em vigor proldbe

que o - Presidente da I'i'oi iltcia remover os Paro-,
chos de urnas J'ara outras Parockas , jubando-o couve-
fljC[itC ai) IuLTI dos Povos e ao Servut) da Igr(ja.

iri. 2° O 1t i eiJ e u te da Proiricia , antes de 'm-ar
d'este dji'etc. ou iri de ora em diante a Cemara Mii-
1)ICIfl! do Distri [o , e ao Val)ciro , que houver 1c
ser removido, e coasul 1arí dtpo:s ao respectivo P

Art. 3,0 Quando qua1e t	Parocio tiver
resportsíibilisadu , o Presilenia da Ptovincia o p'd
sUspender do e_erieio de sias fu1Ic(õe3 , nai
iu]Incdiotarnente ao [ieIai10 , a quem cunt1cLi	pala
pI'bvcr a J gre;a de t r;c!ro uiLeritu.

Àrt. /.° O laroelio só poderá SC1' dCm	1',r-
seuteicu con g emnMQAI.11 . 6
ro 1eo m ais de ires a ri 1105.

rrigo	Fico I'CVi)gad;ÀS as Leis, e Mp M .ms em

Ialrdlo portanto á todas as Antirori1ades . a (i1e'n o
conhr(:ie	1110	e eXeirec	di rt'f-;iuia	L'i rtrlc;tei'r ,
r1ea ceinpnt , e i ; lO CUniIp'i' tio i're iraracnãe Ce1u

n 'dia Se (i!JCnI. O Scc:itiriu desta P;,: l a ;ora ie-
1)rirll'. T)!t>{i(a. . C COrtei. liOki 'IU Pa!ai, &o
na lrupriaI Cidade do Orno P,-elo ao- scLS	as do rl1'dz
de \Itril do ardrio do 4fcjr,er:1,	lo \).,,a	alio;' .1C-OS
(Irtitc d- md oio cemos e trato e SeIS Deciuti (j,uLmtO
da Iiiuo-peimdoiici	Ç

O	 j)ii	L!	'crÍaa'o.



5S)

Ca'a de Li , qee reufa a re,jweo, suspensTo. e(JC2fl j o do.ç i'arochor da

Jer í;ujm Josd Mari,?/w a fez.
Seflaçia na Secretaija do Governo da Pi'ovjjicja em $e Abril de 1$51

IIerc/h'j Ferreira Penna.
flegis[da a 11. 5 do Livro 1. do Jiegistn de Leis,

Resouções da Assernb1a Legislativa Provincial. Sc_eu-ctaria cio Governo em 9 de Abril de i 36.

IIO)?Or!ç Pereira (te Aze)'c/ü Cr:tjn/w.
Nesta Secretaria do Governo f04 pnlIicda a pretnte Lei aos 20. dias do mez de JUIIt)O de ,8,3.

i(erc(f(, no Ferre ira Pen na.

LEI f.° 4q.

Mnoe1 Pias de TOPdO Prjj ( ,) da P!cvj;cia dlinas Geiaes Faco saber a todos ç'	J 1;iin1;que a Asseinh!ta Le g isiatj . 3 l'rovini:ia l)ec ctou , eancciouíj a Lei seguinte.
° O Prwicente da Pi'r ia

k flhItliorisa10 àcicspeud	no lutar A0.
!aneero lo }.° de Jd10 de 1356 aoultimo de J00h0 de i 85- a quantia de

e cinco contos ,
tos e setenta e nove mil, novecentos e
jnte oito
í saber:

o Com a Assemh1a LegkaCva
:'o irtin , ese u	pedien te, com a Se-teria da P resid . nciL, , e com a

de Leis, J. egi1Iamefl Los , Pt jctcs -, e Pa-receres d	t1IeWj50	%'ntc e
enIcs de t•s

1
F.

2.° Com E sco1bs rntneres ciieoent
e oito contos, dnzents e quarenta e nove
mil, e duzentos ris,	 58:4g2ÕO

5.	ou a 1uenharia , estradas,
pontes , e outras (eras pSdicas , vinte e
cinco contos de WA	 n5:oõoO0O

Com a flepartico Ecciesias-
tica , çuavcna e j untro umas dLt'CfltOS
setenta mil,	tcOe;lt(;3 e ViflC	o róis	4: -o528

3.' Com a ( iarda Ioiicial , se-
tenta —e oito contos de idis	 78:000oó0

6.° Com a Magisraura d4scsete
contos, e Seiscentos mi! réis	 1 :G00000

§ -.° Com a consliucrio, e reparos
de Cadeias , dCZCSCjS contos de réis	1 6:000000.
- -	§ .$.°	susteato , e eonducçao
de l(os Fobres, sete contos de rtds	:000 000

§ .° Noin a exploração dos Rios
Piracatu , e Jcqu!timm!moimlma , cinco contos
(Te 1tiS	 5:000000

10.0 Com os Em p regados na Meza
das rendas Piovinciaes , quatro contos
de réis	 4:000000

§ 11.	Com despezas cventnacs qua-
tro contoS de FiS	 4:000000

a.° Comii o Jardim Botamiico no-
VCCCÍ1tOS e sementa mil rdis	 960O0o

a propagação da vaccina
trezentos mil róis	 a)uuo

§ i	Com a flddiothcca Publica da
Imperial Cidade do Ouro Preto duzentos
lÏJil réis	 103 ^000

§ 1 0 Com a EiLIio!heca Pubiica da
Vilia de S. Joo d'LRci duzentos rui! réis	2Qo000o,

16.' ( uui a a ertur	e mmdimora-
mentos ( desde j ) dos atalhos na estrada
geral de Barbaecma para o Ido de Ja-
rmeiro , mandados fazer o anuo passado
pelo Presidente da Provincia	e cciii a
ahertnra . e umelhomarnentos da e:ada
desta Cid1e p:t-3, a Vilia de Queluz,

-	Torno 2.° i?arte 1.0



peio VIMO trçide	-
huss , emp	ud se todavi:i rta de-ccm	 ia . a	sobras .

da Reevii, do correute anuo
bil aneciro , Vinte CONó s tio réis

'Jotal rãs E5CZC	e cinec contos,
e Se tetita e note mil ,enLos e irje oito

.	O Pi esidente da P1 ovincia ó dUI LONsadoari'e11 no - Su edito ao no flnaucejjo as 5cujnte 5Tposiees	
i saber,

1	Ifo)	
centi, de todo o assucar , ou ia-paduras ; e i por 1 no de todos os generos de prúduc-çïo 	e crC•ç a ctualmente sugeitos í este onus.

§ .
	

O Imposto de passagcjis dos diversos isnude Se arrecada ac tualmente esta CofltriI)uio 	fican-do igualada a taxa em todos os portos do Rio (iran-e no porto do ando Re
-n

is to do Rio das Velhase servindo de floima a Tabelfa 	que fÁ dada ao ulti-no arremaftnte dos Pois do Rio das Alaries.
§ W 'l'oJs os IIOVOS , e velhos Direitos, que atéo pre Zentc se airecadao

gcraes.	
, CcCpttiafl(jo os dos Fui-pregos

§ 4 . ' O imposto de mil e Seiscentos rcj5 de cada
ma rez , que se matar para vender em todo, ou em

ficando a:sj 10 .sul>st iitiido o sub j dio Litt05 oe os 5 réj, em tihra de	'rç' Verde.
§ o.	O Im- osto de aOec4n réis flOScm que se fabricar a ilarden te. sendo iovidcs por aue de 4 0 000 ri.s , sendo n10 0d01 por agoa , Ou outro-tal)lo • nu menOs thspendioso
§ 63 O Imposto d' S'no

Caza	 réis . que pagara cada, em que e VOO (!e1 aguardei IC Si1flf eS ÜU beiicfiriarla sendo nas tidacles nu Villas; (lo h.0 0 i j ssendo nas Io)oa( •(eS de mais de 4o figas ; e de j.000
nas nutras Povoa(.es , e nas Estradas.

lta dspozieo Co rnpreherjde as lojas de fazendaseca	e as caias , em fi1 se vendei-em quacsqrler es-, irnporEJ0 5 na i'roVincia.
.°	0s sellos d	l)erallcas , e }cac1o,

iwpos0 de 5por sento ruh:-e o preio.

(1	compra ,3 	e vendas dos escravos .	ne t'iPm n't$-'
dos 1)0 Bral ; e o de o por t'ente sebr . e	io
,kírkan ,Com a Insma cliII se :•R	'0RIa io.ir jr_.

lCCWIr 'i 5.1)10 o	t0o do piaoo lias iro-
ou nerinuiacócs dç escravos une mão fojem de

valores igiacs.
9." (): Emolumentos da Secretaria.

§ 0.0 )ous por i'en! O obre as qtia ntia . ciii F1e
forem aAAM .adas as liaija , na iolo aY-ini s111,stitujdo4
OS B MOS, e iXos Direitos , aos tjuaes Crio até aora
Sflctas.	 -

S i 
10 Cinco, por cento por uma iz somente

sobre o oi-deiiados d4;.s Eiupri'ados froviuciac, , que
ao iccebere:ii 'litulos , ou Diplomas , ainda rjo pagão
direito algum.

renda cio evento.
A rt. 5.' Fica snppi-iiuida a Decima d os Predio

(2 IZCO !cs do paarneiito (1(1 l)zInj() aquelles
r:'ras k)rern exc!I1sivaJ) fl te traba-

)'	S ilJi'I ([)OOS , 1udio	011 C ln'zs
-	A-i. lf	Fica siIj)pl-iiniclo o I mposto das Iereas pai .-
'-s dos OfCiOS de Justiça ; e a teoa parte da eoio.j.

goa'. vdtiata,-ia fica pertencendo	aqnd!ae Camarz
Ci Cujos i1 uui";fdOS se arrecada este imposto.

Ari. S -' O I.1111)re9ado , que deLar 4) 5011 Empre-
go , para ir Oc.Cupar outro , pelo qual p07-'' ber orde-
nado , nu jrce,e o do E,111prego, que d(i\a * decie
o dia , em que houver CCs"a do 4) ec e .- o das fu ii.
ci'es deste , salvos os cars , cm (jiO a Lc e'pi'eSSa— -
ruen te perni itte O CrIO! ra ro.

•	ir!. 6." O	Governo a;)resentar.j	ufl!c)!fljCI1te
AssendUa Legislativa o l)laI)ço cia ieCeita . o
do anuo findo, O O orrarneni)) para o

Art.	JtUt,'S (II) 1° de 3uidj	do	4;r41!C anrio
Q Governo cltr'iliuirí pelas (::marr; M':ricipaes as so-
1'ra.s que houverem das qua o tias orcadas no A t'Ligo i
da Lei Mincka (k o8 (k Muco de

1-a est:ds , e pontc.s , as q1ia's sobras

	

iii da acs cori »Mos das estradas gomes	que t

r:	eanto se ni'a arreadlrenL çs
2. L'LlO(C



(42)
	

/ bastem para taer face sdespezas Provuc;aes , se	.b a  erão as Lctits pI'ove;dcrite 5 da arIematao dSdas	 r e i]-f	Pto ineies , s híjuci 	e na fta des	recu)pod0i	o Governo emit[ir jÍ ;lhetesde credito cunprasos d seis doze , e deito mezes 
UnicC t fiara.s das desezas,

Art.	Fio revogacl	as Leis , e dipo;ç;eJ
Mando portanto a todas as A uIioridad€s , aco:iee•. 0 e execu'ão da reirjda Lei pertencc,

jUe a cuwpro , e iaíio Cuinp i1 Uo inteira ie!1 , co-o nella se couten. O Seeretaijo desta PrOçiePia afiç:i imprn , pub!icar , e Dada 
nu Paiaio doGoverno na lnjr)ejja! Cidade do Onro Preto aos(lias do luez de AajJ do atino do 	de Nos-so Seabor Jcus Cr	(,te mi! otocea[3s e tzin a ecis, Decirno cjuinto da In de, en	ra e do i'nperio.

MaioL Djaa dc ioIc!o.
Carta de Lci , qie fixa a dcspe:as P	 pura(flfl fi; Ler. !;	1.0 e Ju!/w d	3( (w 1//til?0 deJtj' de i	e aut/toejrs o Gotcj;	(!a Pror j;lcj( dr;icadar as iJnpoiçôcs ee111 dec/ara;/a

Antonio (te Sou:a Bra ga a fez.
na Secretaria do Governo da Piovineja emde-Abril de i856.	Jfcic,,fi»c Ferej,a l'enna.

a íi. 43 v. do Livro	do Re--,t9 da
O e ResoIu	da AssernbLa Legk!ativa ProviuciaLdo Governo eu ii de Ah11 de i

IIOflCïj/) Pe;ejra (te A:ere,lj Cori

!\csta t0cret.ja do Governo	paldicacla a presenteLj ao.s o dias do mez de Jnn-o de

w Lelye ira f'j'n

P. N. 0 5.	 '1	)

LEI	5m.

!ae1 Dias cTe TJrrTr . 1 . ..T i	1-
Gr:aer : Faro rahci a tolos -	ç

a Asebl5a L"gk!ahva Provincial T).'cito , e cri
cinci a Lei

At. 1.0 1'icio StlbSiM{ifldo as Freue.ias d'
gonLas , e dc Rapczas e annca o-se-hc5 o tfrrc.
rio das Fre1lezias	 kfltüflio do íFç
acima , e do Rio das Pedras , servir-jhes-ha de diviza
Ro tI's

Art. a.	As Fiegnrzias supri;ddas. de 5. 
e S. Sehasto fni'maiiiCu isu lo j eguez i a , 5(fl!O a
triz em S. Cactano ; e as de ;toaj0 . e Ca-
margos 1oILuau/õ outra lt'egezia , sendo a Matrit. em'
C amargos.

Ar. 3.° Fica siiLsisirjdo a Frcnezja 'de S. J3artho'
l(;1UCa p' rtencca ' !o-Uie a parte da l cueza nprunida
,li Caza 5 raaca , comprelwndida. a qtLcnI doItiJs V...
luas. À cn parte d'dia Lorll1ala , coni a da. Caxoeira
4o Cana orna T1C)Va Freguezia.

Governo é autori,ajo ít desjaar
de fot fleCessaii') , [ w1 CJS Matri;cs cui ti uara a	-tu

conic a	r:o os limi : es das Freuczia
1C4O an aí :adas	SuI;a!ai i0las ele i"t e je do Laeto d.
i. de Julho de

Art. 5.°	io e:cor'ora'1e
S .' O (mov (k taar3,a , (Ie f dcsrnp.rnhrado

itja Ve.,uezia de Sau nia da Barra do Bacaliío à
Frcriiezia de (uarajdraugn.

e'	O ( u ato do Sei-r,-no . (j'.lC	d sn '''abrado
da Fieuezia de \o.sa Senlmo'a da Con-cch:ão do Porto)
Turvo ,	F'reguezia da _kyuruoca.

3." O Cra'o do Li'ramer;io. quo
J3 Ieuzja da Avtnunca.	fdcieado 'i''ir'o.
5.' O Cerato do Eun) Jard in . F 10 5

bid d icruczin do Rio Preto d0 Preid	í msira
do lii

O Lei'ato do Dcteiro, (LU C t
o L.arc



F.N.° 5.'	 (	)

S o' O Curato de S. Jo	que demcmbra!o
da Fi'egueza do RiÓ Preto do Presidio , á Fregiezia d
Simão Pereira.

i 8. O Curato (ti) Socorro, que c desmembrado
da Fi'eguezia de Cache á F'rcguezia de S. Joio do Morro
Grande.

At. 6.' Os Parochos das Fr 'enezias xtinrtas serio
empregados pelo Presidente da P'vuca cm a; Fi';'gue-
zia-; creadas pelo Derreto de 1 de Julho (le 1852 , e
quaequer outras, que es6verem vagas, conforme lhe
parecei' de justia.

Att.	.' F'icão revogadas as Leis, e disposii;ões em
contrario.

Marido por tanto a todas as Authoridades . a quem o
cc'n icei mento , e eecu-jo da referida Lei l)CitlCer
que a cumpro, e facão Cumprir to inteiramente, como
nelia se contem. O Secretario d'esta Proviucia a faça
imprimir , publicar, e correr. Dada no Palacio do Go-
verno , na Imperial Cidade do Ouro Preto aos oito
mas do rnCZ de Abril (lo atino cio \ascmento de
Nosso Senhor Jesus Chrito de mil oitocentos e irinta e
seis, Decimo quinto cia Tnclepcadencia , e do Impet-io.

ilIunoel Dias de Tokdo.

Carta de Lei, que trata da crecif o , e dos 1i;uiies de
diversas Fre,roie:ias , coat;'nrfo tainbeni sabre o
provimento dos I'arochos tudo como aci,mw se declara.

Joaquini Jose lJarui/w a fez.

Seliada na Secretaria do Governo da Proviucia em
8 de Abril de 056.

líercu lana Ferreira Pra no.

Registada a fi. 4í v. do Livro i.' do Registo de Leis',
e J esolucões da :ssei;thha Lesiattva Provincial.	Se-
crelai'ia do Goieriio em	i 	de Abi-á de 1336.

Jionorio Pereira de AVereda Co 'ml ia 1w.

Nesta Secretaria do, Governo t'-)i publicada a pré-
-sente -Lei aos 20 (lias tio mez de Junho de i836.

Herculaiw Ferreira Per ma.1

(1)

da Ficguezia da 1?goa Domada, á F'iegu
ni1)o.	 0 do passj

S 6.	
O Curto da Lage , que t taniLem d-iuemradn cI Frcuezja da Lagoa Dourada,,(laYiIla de S. José.
O (,'uralo das Caudeia, que t desniefi1)raÍço -dá Fregdezj1 de 8. Vice FerrcjTa(la Formiga ,git 'ZUi deCampo_Jklic.

S $e O Curato de Pa!atifi0 , que	flmemhad)da Freguezia de Mat1ieusLemt á Frru-ja dc iiIanu9 .	O Curato da Bicas , que	desrncIflI)1J Q daFregtuzj0 de ossa Senhora da Paraopcha , á FregucZjde Matheus_L(.Jfle
1 O.' O Curato do Rio Manso 'i

ue	taJr)hen-tdcsrn .
rj1jiado da Freuezja de !\ussa Senhora da Pardi-
á Freguezia do B0;114,m.e 

O Curato do Arraial Velho . que d demem.
brado da Fieuezia de Rapoos , á F'reiiczja da Yifla do•Sabaué

O extil)Cto Curato da RossarandJc da Freguez i a de Stnta Luzia cbm os moracloi	alem ciagrande ,	actuaimCnte pertencei1 a flapozos , á mes--a F'regitrza da Viu0 do Sabai-á	As novas di ia5 d.el'reucz	
do Sal

	

com a do Curral	 asd'-It	serãoque exki io entre esta Freguesia , e a de Jiajozos até a,Serra do Tom ba(Ioul .o e pelo lado da floss, g rande asrdeste Curatu com a Frcgurzia d0 Raposos. A iivisa 
d.1n1esna Fregu e zia COO) a de Santa 'JUZ j a sr dura emdint	CJrno das Lagos.

5.' O Curato de Santa Rt	quebrado da Freguej dc 	SCnh1ota do Bofflf'reue,- da %i!L d  S. Jos.	 Succcs0
i .' O Cura de Santa Lo-ja , e todo o Ds-trirto do Tauqte ncia q.res, des, Cnh!-a ( 'o . das F'i'e-'MAS de Santa Au 0 dos "erro';, d de, S. João d oMorroá 1reuoz; 1 cio V!!	do 1	):i'.15.- O Curato ti;) Japu:'á	q ue cda Frega50 de Mori'inh;s á '

441eVa de Soma Senhorado Amaa'o do Brejo do SoLa3o6 o	
das I' Iras de Maria da Cruz áIrégcja de Mrrnh os.
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m o dito anno Frnancerro na r	ortancra de um Conto.

RESOLUÇÃO I\.° 31.

Manoel Dias de Toledo PrcsMjn j (lefltC cia P rOv j nCja deCejaeç: "a(o SaJ)e a tod0 5 o. seus lIabi antes, quea Assetnbida Leoklativa Provincial 
De c re tou a Resoluç ãoseguin te.te.

Art. 1.0 S0 ap

r2nfla	

peova1as as Despezas ordinarias eextraordiiar.
jas da Camara Municipal cia Cidade de Ma:no An 0 Finance.iro cio i ° 

de Ouu'o de io ultimo de Setembro de tS5 ,
 contos	 na impo1ancja de

fa e dons r , e sessenta e dons njj j , SCLCCCLiLOS e trin-.eis.
Art. .° So '[)provadas as Coifias de sua Receitawn o dito anuo 

Financeiro , na irnportancia de donscontos, duzentos 
n

o venta e seis mil , [rezemos e setenta e doas i'js.
Art. 5.° E' Fec on j lec j d () a favor da (amara Miflicipai , 

Um saldo na importa ilcia de se kcentos , ses-Çnta e um i.nil , Cento e trirrla e Ires réis , a sabei ,duzentos e trinta e 1 Fez milem dinheiro	 , seisceu los e quarenta réis ,,dinheiro r
ecolhido aos seus cofres . e 

(Juatrocentosvinte 
sete mil, (juatroceíjtos e flO eíita e trez id js dedivida activa.

Ari. 4.	S0 iguaJme	apiiroc1as as Despezas(ias. obras Publicas,
que pelo (; )veI • uo )r1u irreurubidas .oicsuia Caina	

na irnf)wtacja de dons cmi os , du-zentos e qrlarei	e sete mil , reut0 e sete la e noveris , e boli, assim as Contas da Receiao	 mesObraslia imnp tiq1 de dou.s contos (lUZCtlto5 Oitenta etiez mil , C Sy	
la e cinco riç vei'can 1-c , a ívoro saldo de trinia e CinCo mil , Oitocentos e oi—

I4uuario (ias (lu
truta e Cinco réis, que des-ei'dõ ser empr	negados a coa-as obrs.

eittaon•ulj
Ait. 5.	S0 iil)J)royadas as Des;)ezas ordinarias , e,.iaj.j.is d0 Ca mara M unci 1 )al da Villa de Queluzem O au no) Fium ance;r() do •° 

de Outubro) de 1 355 aoultimo de Se l embro de 1 8541 , na im
,
pnrtan c ia (!e seteCCntos Seten 1 e seis mil , qunalicatos e vidte q;ati .o ris.

Sav ajprQvadas qs contas de sua Receita

quinhentos , e sessenta e ti:ez mil, setecentos e trinta
e nove leis.

Art. . ° E reconhecido a favor cia Cainama Mm-
nicipal um saldo na imnpertanncia de setecentos oitenta e
nove mil (inzeritos e quinze i"is.

Art. 8.° Sio a1)pIovadas as Despeza ordinarias e
ex traord manias da (;amara M a n cipal da Vi Ha do Prin-.
ci p e cm o nuno Financeiro do 1.0 de OutLo de iS3
ao nl:rno de Setembro de 1353 na iiflpC)riLiCma de trez

seiscentos e dute sele mil	[i-escntos e flua-
rCnia réis.

t'i. 9.0 São approvadas as contas de sua Receita
cnn o d lo anuo Financeiro na impor janc ia de trez con -

tos , sete cenlo trinta e cinco mil , e oitenta e quatro
réis.

At. 10.0 E reconhecido a favor da Camara Mu-
nicipal um notolo na iinportancia de seis contos ,
tiocentos c trint a mil , quatrocentos e dez ioi	a saber,
CCUEO) C Sete liii!, setecentos e quarenta e cnntro réis
qiarilda liquida , que deve existir cai os Cofres da mes-
ma , e Seis comi tos , tresonitos e vinte e deus mil , seis
Centos e sessenta e seis rcis , irilpoitanicta de sua divida
actdva.

Art. 1 1.0 São approvaoias as despezas orclinarias,,
e extraom-dinarias da Ca:ua:a Municipal da ViUa da Prin-
Cine cnn ci anuo) í'io)nu(eirç) do 1.0 de Onluluro de i835
ao mittimno de Setembro de 135 , mia ion'artauria de trez
contos, oito centos onze nu! , cento e cincoetita e dons
réis.

At. 1 2. Sio appmovadas as contas de sua Receita
em o dito anuo Firuanicei mo na importaircma dc 1 rez con-
tos oitocentos e dezeu lo iii 1 , ccii lo e scs.seiu a réis.

Art. 1 5.' L' reconhecido a favor di (nian'a Mu-
nicipal uni saldo na mninortamicia de onze contos e
vinte dons mil , flnvecciflos e oitenta C sete 1iL5. a S1)er,
sete rui! , e mIo rdis , que devem exe ir cal os
dia miesnma, e onze contos e (1liflC ind . Imo\ tCeum los C
setenta e nove IiS , iUl)Outa:uci,L de sima dhi1:u acliva-

-,mo appo'ovadas as 1peza oro! i acians , e
extraoruivaiias dii Caina a Municipal .1i \ ilio l)io uuautiva

WflL) 2. Jaiic 1



('4S)
em o auno fiiianceiici do i de Outubro de i$33 ao
iltimo de Sitembro de 1834 na importancia de dons
Contos, Cento e, Cincoenta e cinco mii, seiscentos e vintec .Cirio ris.

Art. IS? São approvadas as contas de sua Receiraem o dita atino Financeiro mt importancia de dons cou-
tos , cento e oitenta e trez mil', quatrocentos e setenta e
trez réis.
- Art. iG.' E' reconhecido a favor da Camara Muni-

cipal um saldo na importncia de sete centos e dezenove
mil , cento e noven t a e oito réis , a saber , Vinte e sete
mil , oitocentos e quarenta e oito ris, que devem exis-
tir em os colte da mesma , e seiscentos e noventa e
um mil , tl'esentos e cincoenta rtis, importancia de sua
(linda activa.

Ait. 1 ;.° São approvadas as Despezas ordinarias
extraordin g rias da Camara Municipal da Vilia de S. JoãodEI-R .; em o atino Fina nceiro do 1,0 de Outubro de

1835 ao ultimo de Setembro de 183' , na ifliportancia
de sete contos setecentos , e Cincoenta e um mil , setecentos e trinta e quatro réis.

Art. 1 S.° São approvadas as contas de. sua Receita
em o dito anuo Financeiro tia irnportacia de oito cor,--
tos , quinhentos oitenta e cinco mil, tresetitos e trinta e

Art. 1g. 0 E' reconhecido a favor da Camara fu-
n:cip 1 tini sald na i (ItJ)ortancia de nu,Conto , (fUinheu-
tus tthit,1 e tt'eS mil, quinhentos e sess enta e nove ris-,a saber, oitoe1iI,)S triula c quatro mi! , seiscentos e
trinta e dous réis ,. que derem existir em os Cofres da

e seiscentos noventa e oito mil , novecentos etrinta e sete rjS , importancia de. sua divida activa.Art. 20. São approvadas as despezas ordinarias, e
etraonlint.jas da Camara 3funicipaf da Vilia de Barbacena em o anuo Financeiro tiO 1.0 de OUtUbIO de i 352a).. uli uno de Setembro de 1853 na irnpottaiida (Je dousCO itkis novecentos ciucoenta e nove mil, duzentos C Se-te.tta e nove réis.

Art. 21.' São a pprovadas as Contas de sua Rectdr
.ca' 	dito auno Finattcejo na importanciade quatro eoii.
ts , trereatos Sesenta e . quatro mi!, Setecentose cinco-

ta e Oito ris.

V. N.° 5	 (...4.o..)
Art. 22.' E Mérilicódu , a favor ria Cmarn itutil

.cipal um saldo na impírtancia cr,  uru onto , q'natrrce.nLis
e ciaco mi! . quatroc'ntos C setenta e nwe r&'s que SQ

ha laticado na Conta do nuno Financeiro de 4 33

Art. 23. São approvadas as despezas orditara,'
extraordinarias da Camara Municipal da Vifia de Pvuo
A!erc em o anuo Financeiro do i.' de Outubro de 1333
ao ultimo de Setembro de i834 , na itnportaiicia de ur
conto, quatrocentos e desenove mil, seiscentos e sessenta
e uru rtis.

Att. .' São approvadas as Cons de sua Receita
em o dito anuo Financeiro na importancia rio uru conto,
quatrocentos sessenta e. quatro mil, tresentos e ciucoenta
e tres réis.

Art. 25.0 E' reconhecido a favor da Carnara Muni-
cipal um saldo na iinportancia de quarenta e. quatro 'mil,.
sriscetitos e noventa e douç réis, que, devem existir. em
os Cofies da mesma , e passar corno Receita ao arguinte
anno lii!anceii'o.

Art. 26.° São approvadas as Despezas rudinarias
e extraor(linarias da Caniara Municipal da Vilfa da lia-
Lira em o anuo Fitiaticeito do . de O1ttt Fro tio t.633 ao
vitimo de Setembro de 1 81 ,na importancia de dons. con-
tos , Seiscentos noventa e trez iiiil , novecentos' e liiuta
1(is.

A, 2.° São am)rovadaç as Contas d. sua
em o dito atino Fivaiiceiro na iflipoitailcia (lo t lOs con-
tos setecentos citicoenta e seis nul à quatrocentos esete

Art. 2S.	E reconhecido a favor da Carnara Muni-
cipal , uni saldo na itnportaiicia de um conto, e Nessenta
e dons mil , quatrocentos e setenta e sete iis	de-
em existir em OS Cofres da mesma.

Art. ep.	São approvadas as Despí'zas oi'diriarias ,.e
cxtraordivarias (ia Cantara Mtt roci f lai da Vil [a h Pit:'ng.ui
CM o aflito Financeiro do	de Outubro ik' 1 833 ao
ultimo de Sctemhi-o de 03,, . ria mpÚrt;l. i ia de
contos treseutos quarenta e Seis mil novecentos e onze
réis.

Att. 3o.° Sã approvada as Conta', de sua ReCtit4
T2iiw 2.0 Pre i.
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Ann O ditO UiflÕ Ftlancr'i-rr,	importncia de (lou COiç
fl'ÕVC'CenLOS trinta e quatro mil, cento e vinte nove iç

Art- 	t o 
E' l'eC,llhecido a favor da Cfliala l uni

um saldo na impori aucia de cjuiuheu tos noventa equatro mil , Setccfflos e (!ezoih) ré is, a sa ber, qiiinhv
los e oitenta e sete mil , du P^entos e (!esuj[çj róis, que de-
'Vem cistir em 05 Co Ires d- mesnn , e sete mii

i1outos réis, que deve repor o Procurodr, por havei-os
tledusido il!cainieutc da consignação dada pelo Govertio
Para obras publicas.

Art. 32.° !'ico revogadas as Leis, e disposições
rn con[i'al'io.

Mando j)Or!anto a todas as Authoridades , a quem oonh1eciu1eflto , e execueo da refe rida Reso!uçio pci'ten-
ccr, que a cuinprso , e fação cumprir tão iii teira meu e
COiflr) nelia se coutem. O Secretario (lesta PrOvjuí'ja afaa imprimir , publicar e correr. Dada no Palacio do
(tbverno na lin I)( ria I Cidade (10 Ouro Preto aos nove(lias do mez de Ab ri l do atino do i\asciínento de \osso
Seiiljor Je sus ChL'SLO de mil Oitocentos e trinta e seis,:Decirno quinto da Indepeadencia e do Impei'io.

Manoel Dias de Toledo.
esc' lrieão que (rJ)/)rora as Contas da flrceta Cpe:a de algwnas Cainaras »4ILiIlici/)itrs , CJeW n'elf11 SÉ,

Antonio (te Sou--a Era--a a fez.

•	'ellada na Secretaria do Governo da P ro v incia em11 de Abril de 1536.
JJeiCIIf:f)W Ferreira P'nna.

Re gistada a ti. 5 v. do Tivro U, do Registo de
Leis , 

v' llesolw'ées da .Assernl,léa Lekld iva i'roviuciJ
Secretaria do Governo em 13 de Alil de 856.

llovorio Pe)eiI 'a (JC d .. CI',71() ('es 't in Io.

Nesta Secretaria do Governo foi peldicada a presente
llcsolucao aos 20 dias do mez de Junho de S56.

'IIeicutiino Ecereira Pnna.

	

F. N.'5.	
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'1 ri	r	-
1.L4 L'.	)2.

Manori Dias de Toledo , Presidente da Pr)i meia de MinasGci'aes : Faço sbt' a IdA, Os seus habita utes ,	te a A cni .1da Lejshtti a !'ro incial Decretou 
* e eu San ccic iiei a LeiSeguinte.

Ai t. 10 Entre os Municipios de Qiiehe , e Mariannascr it'S de di iza LIIIt Oii!o, íl tendo origem na er'do McJIo vem ernu i11 ai no Rio Piranga ; pertencendo arianna todas as v~Má do C bopt , e a

	

ran i i1)Ja.	 Queluz as do Pj_
Ar t. 2. o No ohsan te o dispost no a r6go 

p receden te ,	o ( ovej'iio	tti liotisado a	cO'DQl'	as Cii bereiras do Ri-Lcii'o do Mel l o , ou ao I)isti'icto, e	irato da (apcUa no a,no ?iliinicipio da Qwluz , ou ao Distii 0 , e Cwrto da Es'pera no	 de Mai'ianna , Como For
Pc ves.	 niais Coininedo aos

	

Art. 5.	A di iza do Municipio de Quel:', Com o deB aloccua pela parte di,s lb'ntdios , seiS a deste Cura,com o da Carl	iio a, e C101 ia.
Art.	.' O l)t 1 ido e Cnl'atu do Mello , pertenceu te aMiniciio (1' Ii1I:1a ,	ii	Frer-1.—Zi3 de S. José de Clio-potó 	t'nco porado ao Miii icipio , e Fi'eg lezia de 13 a rLacciia.Ari. 5.' I:iCS da F'regu'zi: da ItaLet'ava com ado Chupotó serão os mesmos , que os do MUn icipio d Queluzcom o de i'Iill'lufl:la

	

Art. 6.'	1`j,	sllp p 'iniida a	 a ii a PL. da
lLitip ca , 5 da \ i11 de larhacna os Cu-
Fatos da Beit iaga , e ( uitojibo ; e 5 da 1 bit ipoca os de SantaRita , Cai'anibéo , e

	Art. ;.°	Fica supjli'illIid)
1arian na	

11 0 Maicu 0 da Cidad	dee

	

Unico.	O DisEI'ict) de Aii!o,iio Peilia , que é encorporado aode Canargos	fiei siilj,Nfind.

	

Art. 8.0 Fico sn ppi'itnids rio	 da ltabira deJ,ltO_deptr)
.° O Districto do Rio de S. Fr a ncisco , que é encor.porario ao de Santa Barbara.

a.°	J)isti'kto da Paras, que é Cncorpoi'do ao de S.C on raio (1	fio abaixo.
A rt. o.° Fica si pjn unido no Mun ipio de Pa rbaeeiia[:	O l Otl'Ct do Bom tetitoo	 * (fC	encor'1ci'aao d	Lo l'iWento , q ue lia SuJ,sisLin(lo.- Ai i io °	

) reduzidusa um no O1uniipi	 -
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Uico. 03 Districtos de Nossa Senhora das Pores (10
JndapS.

S' por occasiio das E!eiçis grrars se prc_
cederá nos Pisttictos por esta Lei alterados , eleição do
SeUS respectivos .Iiuzes de Paz.

Art. 12. 1 Fico re ogadas quacsqler Leis , e disposiçc'e.s
em contrario.

Mando por tanto a todas as Auliiaridadcs , a quem o co
nhccjoicnto , o execução da referida Lei pertencer que a cum-
pro e fçr Cumprir tão inteiramente como n 'dia se C)n-

O Suerciario d'esta Provincia a faça imprimir . pubiicr
correr. l)ada no Palacio do COvCj'flO im Imperial Cidade

do Ouro Prelo aos nove dias do mez de . Abril cio anno (1)
.'tjiit'nto de Nosso Senhor Jesus Christo (lo mil Oitocentjs
trinta e seis , Decimo quinto da Independciwia , e do Imperio.

Manoel Dias de Tu/crIo.

Ca;isi de Lei, que rcitfa os litnites de a1un, Tcr
WOS , c Fre':ias , supprimindo a de Santa Rita ela
Jbiipúcii , bem como afins Disiricios em diversos Te,-
iflOS , tti(IO CC?flO acima Se (Ice/ara.

Manoel Joaquim Dias Pelada a fez.

Seliada na Secretaria do Governo da Proviflcja em
ii de Abril de i836.

herculano ferreira Penua.

Reistada a li. 47v. do Livro '.° de Registo de Leis,
Resoluções da Assembla Legislativa Provincial.Se..

cretria do Uoverno em 5 ele Abril de 1856.

Ilonoriü Perira de /I2crecfo Continuo.

sesta Secretaria do Governo foi publicada a
te Lei aos 20 dias do mez de Junho ele L3.

Jicrculaiw Ferreira Pcuiea.

OLRo PaLTo i836. - Ni TY1'oGiiÁpu i no lJIvLRsaL
Na Praca 1V. 1.

TOMO 11.	PARTE	FOLhA N.

RESOLIIÇIO iN.° 5.

Manoel Dias de Toledo , Prsic1entp da Província de
Minas (3eraes : Faço sah e a todos os seus Ilal)itantes
que a Asscniijla Leisiativa Provincial Decretou a He-
soIucio seguinte.

CAPITULO L

Dcs,ne:as Zllunicipaes.

Art. i. o A Catuaras Muriicipaes abaixo declarada,
são authorisadas a despender no Auno E'	eiiro do 1

de Outubro de 1836 ao ultimo de Setembro de 1837
as quantias seguintes, a saber

Art. 2.° A Cainara Municipal da Imperial Cidade
do O uro-p reto,

1 
'

Com o pessoal , um conto, pui-
JilIelitos e desoito mil réis.	 i:5 13000

e. Com o expediente, cento e ses-
senta mil r3is	 160000

5. Com a iltuminaçio, e limpeza da
Ladvia , duzentos mil i-is	 2oO000

. Com expostos , quatrocentos mil
réis400002

5. Com obras pubuica , um conto, e
sessenta e seis mil réis	 1:066.` o('

6.§ Com despeza crcntuaes, quatro
cente5s e sessenta e ejs mil r3is

.Réis tres contos, oitocentos e dez mil	5:$i 000O

Art. 3.° A Cainara Muuicpal da Cidade de Ma-
ria una

S 1. Com o pessoal , novecentos e



Réis, um Conto Seisceiito e dez mil -

Art. 8.0 A Caniara Municipai da
AI egre

§ i. Com o pessoal
qui-enta ml réis

§ 2.. (oi O es pdOnte trinta m l

	

.	a	!li!ifj, ( . 0	e Iii1I j)7a ' iaS':j.j mil réis

	

§ 4 .	(o, 'postos. trinta irdi 'ék

	

S 3.	Co0 1 (,Lras i>ul,licas , ltfl cOI(e duz-3s 0$ réis
desl)ezas cvenLwto e quareuta mil réistrOen

Fi .	cont,	Ce nto e dez mil:2. Parir

1001009

i :Gi 0.000

a de Po0

0 Do

3o7o-)o

34o 000

() 0000tres CoJ)(0 t l\ ent5 e Vinte flatj'o mi! 3 .5 .2 SOm )At-t. 3.' A Cawara Mun icil da Vilia de S.. Com o l"SSoa! (coseu to e ciu('Pfl(j FIfl 1'jS

	

S .	Com o 0\peclie!lte	Vinte mil i.S.	2f)000

	

.	Loín a ilIuIl :irn-jo	e limpeza daCadeia , irt, mJ nis 

	

• ' 4.	Com (.'JOs-[s Ci(JcoPnta W rs.	AMO5. Com 'hras PUiJJicas , um C)Jj oe oitenta mil reis
. t.urn despczas e e1:tuaemil

nos a.i •

F	 M
9°5000

(o r\0

95	W)

65o

S:00000Jtrt. L.	Á Camara Munir;pai da 'VilIa de S. Jo0
§ . Com o pessoal, q n inbento5 e se'Pfl!	mil. ri

Com o expedi0t0 trta mil r.
Cadeia .

3. Com a iIlurninaço e limpeza da(Juariffla ii1 j l'cjs

SS . Com ('Xj)OS(oç SeisCeflt03 Lflil5. Com obras Publicas, Tifil conto,5Cisc(0	
e quatr- mil réis

§ 6. Coa despezas evetuuc , quatroCen ío e Viu te wil re is

jï

1. Commilo pessoal Irescnto5 e qua.

rjs A Camara	ii ,Vjli de Ecb,z

.	(on o expediente , vinte úli l rs.
	 00

	

3. Com a illu mina(-() . e hmpez da
	.2 O

Cadci.-, vin
t
e mil iis

§ 4 .	Com expoos , lrnta [mil réis	.20 .) 000
5. Com obras publicas . qaa rocen	50 000

to e dou. mil réis
§ 6. Com 'pez CVc

	
402 5000

e	 ntuaps Eresentost riu ta e oito iii ii r(j	 S3S000
lliis, Lim conto , Cento e Cin cocnta wil	So.00

S
Art. :° A C a rnara Municipal da Villa de Lavras

§
.	•soa . qu troce1 0 s mil rs.	400000

S
2.	Com o er)e(jerJtr quarenta mil is.
3. Co	a i!i	liao e limpeza daCadeia, Viu te mil tei5
4. Com C-\po;tos . cem MIFis

§ 5.	oh,-is puhlic0S	SCSCCO(OS

	

C cincocua milréis
S C. Com despezas eve,4tuaes. quatro	

Co ›^
centos mil rj

í	;i
.	Coii o Cpedjej	, ojtejt	ní1

3. Com a Iluni kis cão e limpeza dadcia , esseflt:t m jj - rtjs
4. Com expostos, tresct	e qua._

§
e ciI1C4 mil , e SCJScero5 liS5. Com obras Puhljcas

co (a e wve mil e quatni . 11056. Com desj)eas cveuttes , seis-ciucoenta Imil I,is

Reis três contos
A -

30000

O
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•	.Arl. c.° A Camara Municipal da Vilia da Itabir

'Mil réis 
Com o pessoal, quinhentos e vinte

2. Com o expediente, e lugtiel da
Caza (Ia Canam , oitenta e quatro mil, réis
• 5. Com a fliuminaço e limpeza da
Cadeia , qu aren a mil 1(SS 4 . Com expostos, sessenta mil réis

§ 3. Coai obras J)ubiicas , um conto,
Celito e Oitenta e seis ni d réiS

§ 6. Coni depezas evcntuaes, tresen-
Sentos e Vinte mil rtis	 520000

(lOUS Contos, (IUZCfltOS, e dez mil	117)0002:2 10
Art. io.° A Camara Mun:cipal da Vflla do Rio

Pardo
§ i.	Com o pessoal , tresentos e vinte

I! f'j5

§ 2.' Com o CXJ)e(iiCfltC , vinte mil niS
§ 3. Com a fllumina{o, e limpeza da

Cadeia , vinte mil réis§ 4 .	Com expostos • trinta mil réis
§ . Com obras publicas, cento e qua-

renta mil réis
6. Com despezas cventuaes , cento

e vinte e mio miL reis	 1 280oo

R é is seiscentos e Cincocta e oito mil	G58000
Ait. 1 1.0 A Camara Municipal da Yii!a (Ia Campanha

S i. Com o	, setecentos e trin-
ta e quatro u1 rsis	 -3	 o o o

S 2. Com o cxpedenre , sc.ssmia mil r.	6o000
S 3. Com a illuriiinaco , e limpeza da

Cadeia , vinte mil iris	 n0000

	

§ 4. Com expostos, treseats mii réis	300000
§ 5. Com obras pib!icas, dons contos,

e oitenta e seis ml ris	 1):086000
6. Com despezas cventuaes , seis

critos mil r.js	 Goo)orio

Jiéis, tézcoito e oitocentosmjl	3:800000

Art. 1 2.	A Camara	imicipnl da VilIa de Queluz,

	

i.	Com o pessoa',, duzentos e sessenta
C oito ml r,iS	 2G8000

	

2. Com o expediente , quarenta mil r.'	40oo0

	

S 3.	Corii a i1lumbirço e limpeza da
Ca'l(ia , vinte mil réis	 2OOOO

	

§ 4 . Com expoStoS , quarenta nu! réis	4o000
§ 5. Com obras puhlcas , quatrocentos

c trinta e dous mil réis	-
S 6. Com despezas evcntuaes , cento

e qliaiCnta mil rtiS	 1 4000

Réis, novecentos e quarenta mil	 4o50o0

Ai-I. 13.0 A Ciima?a Municipal da Vilia de Sabmtrá,
1. (oni o pessoa! , novecentos e

vinte mil réis	 ()200Ô0
2. Coni, o exped:ente . ciocoenta mil rs.	5u000

§ 3. Com a i!!umiiiacio, e limpeza da
Cadeia, N i ntemil réis	 2000O

§ 4. (nni expostos . sessenta mil réis	60000
S a. Com 0I)rilS puhtcas dons contos

quatrocentos e trinta mil iis	 2:450000
§ 6. Coto (lespezas CVCUtU3CS, quatro

centos mil réis	 4no5e00

Réis , tres ciitoS , oitocentos e otenta mil	5:58	í,00

Art. i.°	A Carnara In:cipul da \iila dc Pilangui

	

§ 1.C n O pessoaL (1llatrocen Ft;s uni! r.	' (t"O0O
§ 2. Com o expedient . ,	 r.'	4u'000
§ 3. Com a iH:nnnnaco .	liapeza da

Cadeia , iote miii ié:s	 9000(

	

4.	(;i>ui expostos . ciumenta mil réis	0006
5.C o i n obras puld icas , um conto e

Se senta C (lOiS nu ii réis	 i :nGc	000

	

§ 6.	Cn:nm (lespezas cvcmit uaes , duzen-
tt.s e vinte eito mil j'5

Réis;, um conto e oitocentos rui!	1

•	Ari. - 5.' A Camr i Municipal da Yilla DinntaLnt.iva
Tomo 2.0 Poïíe - t.

520 O 00

S4 000

40 000
6o 7o 00

1:1 S6000

52o 000
o 000

20.50o0
3()

1 O000



('58)
-	: Com r pessoal	quinbe	eser	n!	:,•-

quarenta ml r..S 3. Com a 11iflaç0 e lIfl )Cadeia, Vi,1t •mi	

.Com ex l)osf os	íuaI'cnla mil réis. Com obras PUI1ica ,
e 0tefl[a	(1005 mil riS 6. Co ai despezas eveI1t	 ooLJC	tt'cs

9fcc, mil ri	

5OO.)0)
um conto, n ovec t-s e

(lW-1ren [a e dois

Can0 MUOIC;1 da Vj1l doCom o pesoaJ qUi1effl( e qua-reata mil

Com

rj
S a. Com o	

n mte, quareii•	
a ii!u mia0, e limpeza 

da
4

Yin mil r(is	
20000. Com cxp00	duze0t0 e cinCoea milrs

5. Com
 Obras Publicas., quinhe 0e C;n roenla mil réis

§ 6. Com despezas eventuaes'tos mil réis	 tresen	

500000
Um conto, e	 mil	 1

S
Art. 1 -.'	

Camara MuIlicipaJ da Vilia de Paraca,.	Com o pessoal . 1 resn( mil ri.	Com o	 , viu te mil I(jS.	a ili, 1 m aacï , e 1 'flpa da• vil  te mil réis
S . Com frija 10 ilCom on pule.5 . , E rest0	e:aefla ojil réis	

3( G. Com desr.ezas een tuaes Ceii0 erni

•	 e scsn	mIl

• A (;lara	 da ViJi do Cu:; elo,

S•6.	
( 5 )

i. Cofil O.esoa1. 
dI t1IrOcentos mil r.'Co	 4ocom o expediente vinte mil	

2Oü.3. Com a illuu10 
e limpe	daCadeia, vinte' mil. icj;

4 .	Com VX1,08108 
,trintamil 1jç5. Com

 obras Publicas , (lUzejitos 
ocineoenta mil

S 6.	Co111
ji réis	

des071 e	sventua,	ti uzen'0 .,	

-

	

Réis,	
OS. e viflt	mil -

S
Árt. 1 .	

Mu05ir.aT (it VflJa d Mjaa'	c'va
1. Com o	ssaai,	

m t-is2. COM o expeI;t.ut	 ii 'te	réis3. C0	a iil a iva 0 , e 
lí JeCadeia, VIIIIL. mil rtjs	 da

	

S
S	.	Coflj eXj))sts	t' g 1t a mil Fj5	5. 	C	obra iub!5 c ez,t, e triuta mil l(jS	

16.	Com d c1)e7as es elituaCS, cem mil Fj5
Sete.0. mil

Ari. 20.0 A Camai'a Monicipai da ViJIa (Ia Pomba1. O pessoI , treseut05 , e es-nta riij i-is

2. Viflt#' r.ii r'(i5
-	

3.	a iI	
Oha , e Jiu1za cIleia, vii [e znfl fj,5

(otji epo-.	Iriuta	l	
)0oO	-

	

S
S 5.	Cr0 uj'	u lJfjrj	dLos	! rj.s(3. Com

 despeias CVe1j1u5 Il0Cflta2111	

('e
• SCteCO5 e vinte mil

	4 ri. 	.' Á Camara 3íllnicipa! da Vhll d	url.-'.
•	,	

o pess0j ,	 e
o	

Iareq,,	r.	—•



S 5. Coto a iIlurnimiçio, e limpeza (Ia
.Cadcia , trinta mil réis	 ?000O

4.(X1))s[	, trinta ind ri	3QÇJ
S 5• . Coui obra;; pu bI icas quinhentos

e sessenta e Oito mil réis
§ 6. Coni despezas eveiituas , cento

e. quarenta e dons mil rés	 1 .00o

I{is , um conto , duscto3 e vinte mil	1 :22oOoo

.Art. no. Este Orçamento tcri execução, ti' (uu
for possivel ein o Seniesire , que principia em Abril (lo
€orren te anElo , e se alguns motivos o ! starern àsua ob-.
s4rvancia, as Canjaias o dcvcríiõ expor.

CAPITULO II.

Rect fia }Jtin ICIJ)(iJ.

Art. n5. , São Rendas Municipaes

	

1.	Aflilarões, Cabeças

	

•	1ceflças , multas , e gratificações,

	

S 5.	Emol ti neim [os (te SCCIctaLia ,	 -

	

S .	Q tiehiamim eu tos de ranças
S . Fótos (nos M!lfliCipiüs cio Ouro-preto —Mariaii

:'i Ilas-\(lva.

	

& 6.	Alugueis de Proi)rioS '\Iiitmicpaes ( cn S. Jonn
-d'El-Rei —I) iatIiantiva_._ e Sabamá ).

S	Co!tsigimaão Voluntaria ( Czminpaitha —Bacci_
dy—Pouso -Al egre_Jactihy ._ e Aytiiuoea )

. 'faïas nas Pontes ( Campatiba—Diamantina ),
q. T alhos a cargo da Camara ( Campanha ).

CAPITFLO III.

Disposieües gera es , e pe)mane?1 tís.

Art. 2 .' Nio se considera renda Mmicipat as
,quantias. que as Camaras deduzcrn paa pagm. aos Ad-
ministiadores, ou Arrecadadores de suas retuas . rxcepto
os tar centos dos Procuiaclorcs. Toda,iaaq em
suas contas farão especial nacucão d'a1uclla3 quantias.

-J

F. N." 6°	 ( 61

Art.	Entende-se por dcsjcaas even!uaes os por
flIOS que Competem aos Procuradores, as custflS (lOS

Processos , e despezas Judiciacs ; (orleios, (li Cminhcj_
rO-S ; e os por centos aos Administradores das llenda Mmi-
fl Ci [01 e

AM aG. As Carnaias Coiitinuatõ a ieccher cptaes-
tmur'r rendas que estejão em posse (fe Cobrar, uimdn que
d'dias se não faça especial meucão nesta Lei , quer a co-
brança das mesmas respeite ao pH-te;:to, qoer o

Art. nY Quando soLtai algL:a quantia marcada
para alguma despeza , as Carnaras a rcdmáõ P MdÁmi: a
qutdla , que	talial. ; as soLiaS porem co total , ou por
saldo ant('i-i)r ou p: ,i- outro cjuali , uei' nmcL o	o p0de-
raó 	ap1)licadaS a obras publicas.

Art. 28.° As Camaras fexais suas Contas a tempo
de se acharem nesta Capital ein o i. , (te Fevereiro de cada
anuo ; as Carnaras , que o não cumprirem , iiieorr(ro nas
penas estabelecidas nas Leis cm vigor, que lhes Serão
impostas pela Assc'rn Lida.

Art. 2r).° Aiemn do Balanços, e Tabellas exjli-5
feitas segundo os modellos , que 1(uão dados pelo Coei-.
5e1!io Geral ás Camnaras , cItas cnviaiíô o Orçamento- de
sua Receita , e Despeza Sob a fôrma de Propostas, a-
companhado de um Ilelalomio demonstrativo (loS obsta-
culos eiicontrado.s mia CxeCUÇão da presente lei , e da ne-
ccsidaçie de an1nitlto , ( > 11 (1Ul)jflhtj4) (It) (jiJaiqoer rarrmn
de sua lieceita, ou I)epeza. (is Ii4l,lho 5 rn(JIcioflados se-
rão en iados ó Ásseniblda no prazo acima u011cado , ea flieSma pena abi cc-mnada.

Art. 34 ) . ° As Camnaras (latão Conta separada das ecu-Srnaeões que j)ClO G OVCJ-nO da Frcviucia lolem iitas
ra ra obras publicas, e as Çnv jaj'áõ i Assenjjjda ra mes-
ma OCC.tSio , "n (tme enviarem as Cot.tas das Rews pro-
priamie te M in ieoaes.

Artigo S.° Iicã0 revogadas as dispcsirõcs cm con-
t cano.

Mando portanto àtodas as Atithotidades , a quem o
COfl!lecimen to , e execruijo da referida Resolução peten-
cer, que a Cunipiii . e facão cumprir tão iiiteiraltient e como
nella se contem. O Secretario (lesta PiovinCia a firca im-primii, pnjticam. e Correr. 1)adaiui11J _	1-.	-



(G)
tia IrnperalCíàatle do Ouro Preto ao nove dias do mez
de Abrit do anno do Nacime11t() de Nosso Senhor Jesus

tteisto dmi! oito ceiitos e trinta e seis , Decimo quinto
li IJepehdeçia , e do Imperio..

Mano(-1 Dias de Toledo.

Resniiedo, que /ix ás despe:as das Ca,iaras Muni...
*ipte.4 (ici/fla d"elí,prufas pítii Õ a nno Financeiro do t O

Oat,bro de 18 5 6 do (tilintO da Setembro de i b3 ; de/ind
Receita fttuti, e contem diversas (1 isposicões gcraes

e per;nanentes , 1w/o como nc'lia se declara.

Luiz Binagui Brasileiro a fe-:.

Sèllada na 5eèretaria do Governo da Provincia em
de Abril de 1836.

herculano Fm-eira Peni-ia.

}ada a fl. S do Livro 1.0 do Registo de Les,
Ri'soltiróes cia Assembha Legislativa Provincial. Se-

Cretatíá dó Governo em 15 de Abril de 1856.

ilonorio Pereira de Ázeredo Cou!i),,lLo.

Neta Secretaria do Governo foi publicada a pre-
flte Reso1uç-. aos 21 dias do mez de Junho de

Her-culano Ferreira Penna.

(G3)

LEI .° 54.
Manoel Dias de Toledo , Presidente da Provincia

Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, (1flC

Assemhka Legislativa Provincial Decretou, e eu Sane-

jOflCI a Lei seguinte.
Ait. 1. 0 E' transferida a Vilia Januaria, com a mes-

ína denoriinação, para o Arraial de ossa Senhora do
Amparo do Brejo do Salgado.

Art. 2.' Sio revog	
th

adas as disposiçõ es em contrario.
Mando portanto a todas as Auoi'idad( , a quem

o conhecimento, e eXecuçaO da .1(1rida Lei pertenCer,
que a cumpro , e fação curilprir to inteiramente CO-

no nefla se contem. O Secretario desta Provincia a
laça imprimir , publicar , e correr. Dada no Palacio do
Governo na imperial Cidade do Ouro Preto fluS flOVe

(ias do mez de Abril do an:w do asc'fleid0 de 'Nos-

so Senhor Jesus Christo de mil otn"CfltflS» e t ri n ta e

!Seis, Deciino quinto da Independencia e !u liiipciio.

Manoel Dias de Toledo.

Carta de Lei , que transfere a Vilia Jantiaria para
o Ai raial do Brejo do Salgade.

Joaquim José Marinho a

SeUacla na Secretaria do Governo da Prre.incia em
de Abril de 1836.	JJcrcl(lano F rrcira Penou.

Pegistada a 11. 51 v. do Livro 1.' do Registo de
Leis, e Resoluçôes da Assembha Legislativa Provincial.
SecreLaria do Governo em 15 de Abril de 1856.

Ilonori' Pereira de Azeredo Coutin/to.

Nest.a Secretaria do Governo foi publicada a presente
Lei aos a4 dias do mez de Junho de 1356.

1.1 cictilan O Ferreira Ptn na.



•	 _
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TOMO 5 .	PAIITE a	 FOLHA IN, 0j0

LEI N.' 55.

Antohjo (ia Costa Pinto , Presidente da Provincia
de Minas Gcraes : Faço sabei a todos os seus JiabliaiL-
tes , que a .Assembba Legislativa Provincial Decretou,
e eu Sanccionei a Lei seguinte.

Art. 1.0 A Camara Mtinipa1 (Ia ViIJa do Pria-
cpC é aulhorNada conFrahir um em p restimo , que
D50 exceda a quantia de quatro contos de réis, para
a Coustrucco de uma Is[i'ada , que da mesma YiIIa se
dirija	Fieuczia do PesnLa. Esta Estrada deverá
sei propria para carros , e ter a	 giira que a Carnara
julgar Conveniente.

Art. 2.° E' igualmente authorkacla a perceber ta-
xas nesta Estrada , conrorrue os Aiios 5 , e 33 da
Lei Mineira N.' 18. As taxas seuo iegui;utas de ma-neira , (WC nunca exccdi de c	'is j or iegoi em
cada cabeça de gado vacciiui ovelha ou porco; nen
de vinte réis por igual disL 

,
uicia , eu cada animal ti-

rando carro.

Art. 5.' Serão observadoq , quanto a esta Estra-cia , na	 lhe for applicave , os Avtos 21 22,aS, 31 . 52. 55, 36.40, : I •1 , 4a, 43, Y, 45, e 6
tia referida Lei N.° 18.

Art. 4.0 A' Camai-a incumbe.
i.' Exercer- nesta	Estrada as xnesmasaur.

buições, que pela sobredila Lei pertencem ao Inspe-
ctor Geral.-



U

(ii)
§ QO Dar os regu ament()s fleCessarios para a boaarrccadao das taxas, ov idenc;i 0 í que ()0S5O pa-

aq
ar toda a impoliarjeja deiias logo na primeir, baireja

elles, que o quizeicn fazer, recebendo hulht5que dec! arern o numero das barreiras , e a impol.tancja,que satisfizex'o.

s 30 Dai' aun (jafmente conta eparada deste rendf_mento, podendo propôi' o a ugmen[o Ou reducc 0 dasXas , e expondo os motivos que para isso tiver.
Art. 5.' I'ico reogac1as as disposiíões em contf'ario.

Mando por tanto	todas as Autliorjcjades a qtieo Conhecimento	
e execÇ0 da referida Lei 1)ertca_cer , que a curnpJ 0 , e fação da  to int eiralr,entemo nella c Contem	O Secielaijo (lesta Ptovjnea faça imprimi1' , puhuicai'	Corre, e	i'. Dada no Palacjo

do Governo na imperial Cidade do Ouro-Preto acdous dias (lo mez dc Made N	 rço do An0 doNascimen to.OSSO Sejjjjor JCSUS Chjj	de mil oito centos etrinta e sete , Decinio sexto (Ia In dependejicia e doer io.

( L. S. j	 Antonio da Cosia Pinto.

Carta de Lei , ue auI/orisa a Carnaradá( Pula do Principe a COnl,'11/1j,.

	

	1Iwicipaj (011 elnpres(j,w, para« COns/r ,	' te (0110 Estpad ,	c/( 'S1;ií1 />7//a SC
dirij i t Fregj21 lo Pt'ssan/	e COnten OutrasVlenjas d este respeito, tudo co,n ne//a se declara.

Uono1. 0 Pereira de Azeredo Cout;i 0 a fez.

Seilacia na Secretaria cio Governo da P1'o%'jflcja ede Março de z83.

IIcrc((f((710 Ferreira Pcnna.

1". N.	i.0	 (3)

e Resoluçoc's da Assern1ilta Leiia Prnc',
Cietaria do Uover;ia cm io de

Ilonorio L'ercira de A2eïui) Coi

Nesta Secretaria (lo Governo foi publicada a pre-
eirte Lei aos 12 dias cio mez de Abril de 1857,

Herculano Frrcira P1l a.

IESOLT5C,XO N. D 56.

Antonio da Costa Pinto , Presidente da Provinca
41e Minas Geracs.: Faço saber todos os seus Habi .

-lantes, que a Assembba Legislativa Provincial Decretou
a Resolução seguinte.

Art. j•O São approvadas as seguintes emendas , e
addiamentos áo Regimento Inierno de 30 de Mti'ço
de 1855.

Ao Titulo i.°
1.0 Nas reuniões ordivarias da Assemblia ,

--ficando-se o caso , de que trata o Artigo 12
_,chamados os Supplentes , que mais proxirnos se achar,
e que poderem comparecer para formar casa.

Ao Titulo 4°
S •° A communicaço ofTicial, de que trata o

ligo 43 , será feita directamente pelo 1.0 Secretario
Assenibha	todas as Cainaras da Provincia , para pe
cumptão o determinado no Art. 55 do seu RcgiweutJ
,do 1. de Outubro de 1828.

Ao Titulo 6.°

1

§ 30 A dispensa , de que trata o Art. 54 ,	Iam-
5	Livr bem extensiva aos Sccretai'ios , e Suppleutes.

O 1• dc Registo de Lc	 .° Farte m.'



(4)
Ao Titufo .°

§ 4.0 Na falta , ou iulpediiu e:ito 1133 Seurviariog , eSuppieu te.s , o I 0 Si re da A.;sembla uuwaiá 'jucmAS .ubtitua interjnawrjitc

.I(J Ti a''o	o
5o Fica rcroajo o ÃFtigo9•

./14) Titlf/() 1 I.°

§ 6.° As Sessacs da Asscmbla começa•1() ás io ho-
rs da manhã , e (lulario at as duas horas da tarde.

§ .° O tempo fl)rlrcado no Ariigo q5 para a
pera dos IJeputados aiizcutes ; e o do Ar. i o6a leitura dos Projec0.5 , Ia dicaçoes , e lie q uenm(:l (os4ca limitado ás i- hora; ; e áo meio (lia o te fl)o dos-iinado no Art. 1 08 pura a leitura de Pareceres.

Ao Titulo J2.°
S -8.° Serijo -COnCebidO5 em forma de Jiesoliiço osActos Legislativos . que tiverem por obeeto 1.0 a in-tCrpretaeo , refrr a , ou sus1)en.s10 de alga aia parte deLei , Ou IICSOJUçO Provicjal : e.° a M INS vIalio de Con-tas das Cainaras Municip3e; , ou de suas Posturas 3•0

as alteracoes do Regimento Interno.
§ 9.0 Todos os outros Actos Legisaivos scro con-cebidos em forma de P-ccrcto.

S 10.0 
Seco cncc1os em forma de Propostas

Ou (IC Represel i ilÇUCS, CO ii l)Im e o
m	 objec o	de quetratarem, os Actos , que tiverem por tini o C1CjCiOde alguma das attribuiç QS coiiferdas pelo Ai Ct. 9.0 daCarta de Lei de 12 de Aost 0 de iS5.

Ao Titulo 15.°
S 11.0 Os Pareceres (te Comisso, que Ierminai'enj)ela apresentação de algum Proccto (te Lei, ou de Re.

5oluco sobre a matei-ia s(ei1a, serão c onsiderados, conioilelatorjos da Commjssj() , e nio se dicut•	, coos de mais Parecereç . sal;-o se

	

	
rno

em n!ama de suas partes
Contiverem materi di'crs da do P1u)ccto.	 -

F. Y., .•

.do Ti/elo 16.0

	

M a As Co	c-	-0is de ('X n"arm os Pro-jectos	que lie:.s	ea	1	id3s , ua. --' a	lo
gi;ncrito, apr.se1oa.) 05 5'us Iblatorios a	boa .:C-

pMS a Mura dis Pareceres. Estes lela! orios
entrario Cm (il5CENs0 conj une tamente com os Pro;ectos
sobre que versarem.

§ 13.0 Os negocios , que tiverem ido submettidos áÂssemhláa na Sessão do anuo antecedente , e fica-
rem dependentes de decisão , COfltitiUarjo a ser dis-
cutidos tia Sessão do anuo seguinte , pela maneira pres-
cripta no Regimento, sem depei(lencia de nova te-

essa ás Cmjsonjs5.

Fico revogados os Artigos 17 , e 22'.
§ 1 5.° Os Projectos de Propostas, de que trata o

S 10.0 (testa Reso!uçj , serão suCeitos ás lfl P s:flas tlis-
CUSSÕCS dos Outros Projectos •AqucUes -porrrn (fac ti-
verem por objecto o cumprimento do § 4.0 do Art. 85
da Constituição (lo Im perio.passarão J)oi urna sódiscussão, que corresponderá á 2., dos Proectos , po -
dendo, quando se tratar do 1.0 Artigo faltar-se em ge-
ral sobre a utilidade, e a materia de Representação.

§ 16.0 O vencimento de urgencia á hivor de qual-
quer Projecto não dispensa de sei enviado á Comissão
á que pertencei , tambem com Urgencia.

;° Os estilios, e precedentes da Casa servirão
de regra nos casos omwissos , e oL'rigaráo em falta de
disposicão positiva.

Ao Titulo 18.0

S IU Toda a correspondcncja das Camaras Muni-
eipaes com a Assewbla sera fita pelo interniedjo da
Fresidencia ; ainda mesmo a de que trata o Arti go i4o,

1 , cu;a primeii,a parte fica para este eltitorevogada.

7'031 5.° P07'tC j0



y))
./JIO	1 'IIL!O 1.°

q.° N s iidc'va!!os das $e soes o CÍ1ia1 Mioda	ec:'c!aria passara as Cei:Ls, que se cNrc1B, scd cpendcncja de despacho.	
p

-5 20.° 
Na Secretaria ia Assemh!a se arrecadar>

pets (ei'lidoes , que írem passadas , (s	cno
Jumentos que se cobrão na do Governoda Prorincia.

5 21.0
Estes cmotuje:itos pLencei'

Via ci ai.	 o à lienda 1ro

.e	
revoa!as tcdas as disposiçoes emCOutrario.

Mando por tanto í todas as Aijthoridades , a quem
O ConhleCiluento , e CXCCUCO da referida Resolução per

que a CU[nprão, e farão Cumprir [ao inteira-
nente , como nefla se coatem. - O Secretario desta Pro-
incia a faça imprimir , publicar , e correr. Dada no

Palacjo (lo Governo , lia Imperial Cidade do Ouro Preto,
aos Ires dias do rnez de Março do Anuo do Nasci-
3nento de -Nosso Senhor Jesus Chiisto de mil oito
'clltos e trinta e sete , Decimo sexto da Independencia, ç
do Imperio.

(-Ti. S. )
	 ,4idonio da Gosta PinÍo.

licoIeõü , que conte nu dírerscjs enuenefjs , e üddita-
ucntns do flrgincnto interno da j1sse,nb!a Leislatira

l'rOijncir 1.
IIonoi'j 0 Pereira de Azeredo Coujinhiu a fez.

Seflada na Sc:retarja cio Governo da Provincia em5 de Marco de 185.
herculano T'(Jrc ira Pcou n.

- liegistacla a 11. 5 1 v. do Livro 1.0 (10 Regito de
Leis e liesoiures da AsscmbLa Leisiativa Pruviuiciat,
Secretaria do Governo em 13 de Março de 185;.

,lLOflOro Pereira de -J:ei'edo Gouuin/.

	Nsa Secrelai'a o G ve'en foi pubcad	a
cnte Resoio aos	e iaIo Iflez de Àiai!de

-	 llerckno J'crrcira Pcnna.
-

LEI

Antonio da Cot-a Pinto, Pi.eir1enrt cia Província de
Minas Geraes: Faço saber à tolos os seus Habitantes,
que a Assembka Legislativa Provincial Decretou a Lei

cgu ia te.

Art. 1.0 As Camaras Mnnicipaes da Provincia são--
uthorisadas á elevar os por centos (te seus Procura-

dores da maneira seguinte.

- i. Pelo que arrecadarem das rendas Municipaes.
e das dividas activas posteriores áo anuo de 1828 at
dez por cento.

2.' Pelo que arrecadarem da divida actia an[erior_
áo dito anuo (te 1828 até vinte por cento.

Art. .° Ficão revogadas as clisposiç as em contrario.

	

Mando por tanto á todas as Anthoricade.;	quem
o conhecimento, e execução da referida Lei Pc1tc11cer
que a curnprão, e fação cumprir tão inteiramente. como
nehia se contem. O Secretario desta Prosincia a faca
imprimir, publicar, e correr. Dada no Palacio do Gc-
veruo, na imperial Cidade cio Onro Preto , ao trez djas
Io mez de Março do Anuo (10 Nisiinccto (!e Nosso
Senhor Jezus Cliristo de mil oitu c
Declino Sexto da Indepen dencia , e do 1	rio.

iintoflio da Gest	I'í.t.'o.
(L. S.)

Carta de Lei, que authorisa as Czinars 1It:nicipaes á-
elevar os por centos de seus Procuradores, pela inaneir
que dia declara.

Flonorio Pereira de zeredo Coutinho a fez.

TolflQ 5.' Parte .'



na Secrpt11,.
(10	cerf	(f	 m 5

de Iare d0 1837.

PciJzJ.a f. 52 V. d0 Livro r.° d Rr0 d Lciç
e I C UçÔ (Ia Ass ejfll)J,a L€gs-	P1 ovincjaJ	S-
C1'etatia do Governo em 15 (IC larç de 183-.

	

/(rCjj	d	t'jcdo
Nesta Secretaria cio Govi'aos

	

	 o	Publjca(la a presente 12 dias do mez de Abril de 185-

	

ife)'c!ffll/W	
Pen na.

G

Lei	.° 5•An00 da Costa P;010 1' 1' j (1Cflte cia Provincjade Minas Gei'acs: Faço saber a todostantes que a AsgemIjia Leis t;a

	

	
os SeUs lia bj-

P(ou , e eu Sanccionej a Lei seguinte.
fovjJlcjal Decre

Art. •	Procupa(lOres das Ca	

Co

maras Municipaesda Provjncia terno d' ora e diante direito í (1educco
de dons por Cento das quantias . que 

foremforem risigna_das pelo Governo s mesmas 
Camaras , e pa as peloCofi' PvOvincial	ExceJ)1u50_Se os Procua(i(das Ca-fiaras das Cidades do Our	 re

	

o_prej	e MPerceJ)ero Somente 
UflI por Cento.	

arianna , que
Art. 2.°

tia i'io.	
Fico revogadas as disposições em 

COU

Mando por tanto a ioJas as AtboIi( T a(leS ,q •Jcm o conhcc100 ,	 fe exPctiço da reerida Lei per-tencer , que a CU1J!flr0 , e facãom	 cumprir to inteiraente , como nefla se contem.	O Secretario desta
-' 3 1 01 . iflCi a a	

e	Dada
iupliinj1.	publica1'	c rrer.E 0 Pa lacio do Go yer,1() , na Imperial Cidade (lo 01!aos q lair) ("!as t'o mez de Março dO ai no (10 -ascfl]fflØ ee	osso Senhor Jesu s (in ito de n.il oitocei)tos e trinta e sete, Decimo

(lCUCa	e do Impci'jo.	 sexto da lndepen

S)	 /I1Oajt, da Costa pjio.

F. N.' i'
Carta de Ld,' q,e perinitte iros 'P,curad'ir,s da

(?anuzras Municipaes a deduecão de per cciitos das
quantias consignadas pelo Governo, e pagas pelo Cofre
Provincial.

Honorio Pereira de Azeredo Coutinho a fez.

Seilada na Secretaria do Governo da Provineja e
4 de Março de i83'.

Herculano Ferreira Prima.

Registada a fi 53 do Livro '.° de Registo de Léi,
e Resoluções da Assembka Legislativa Provincial. Se-
cretaria do Governo em i4 de Março de i83;.

Jionarjo Pereira de 4--credo Cowinho.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a pre.
zente Lei aos 12 dias do mez de Abril de 185;.

ikrc.u/gi.'u, Ferreira Penna.

Lei N.°59.
Antonio da Costa Pinto, Presidente da Plovincia

de Minas Geraes: Faço saber á todos os sens Habitau_
tes , que a Assernbka Legilat iva Provincial l)ecretou,
e eu Sauccionei a Lei seguinte.

Art. i. Fica desmembrada (lo Municipio do Rio
Pano, e encorporada áo de Minas Novas a Ft'eguezia
de S. Miguel da . Divisão.

Art. 2.° Ficão revogadas asdisposiçôcs em contrario.

Mando por tanto à todas as Autboridadcs, a
nem o conhecimento, e execução da referida Lei

pertence!, que a cumprão, e hição cumprir tio iii-
tekamente , como nella se contem. O Secretario desta
Província a faça iprimir, publicar, e correr. Dada
o Palacio do Governo, na Imperial Cidade do Ouro-

Preto aos seis dias do wez de Março do Atino do Nis.
imento de Nosso Senhor Jesus Cbristo de mil oitoeeri-

Tomo 3.Parge 1 .'



e r j 'e ste Dc;mo	dac do Inperiu, Pc

d, Costa Pinto.

Lei q! e '!;',p	'(: 1"(Â( • )/Q d( Ci/OP/Oij di, f e jj11	
- b'reguei. JJgoe/du..

IIOfloFjo Perejr de AzeIed() 
COUtijilIo a fez.

na, Secretaj
6 de

	

	 d G overno Lia , Prøriaci eMo de 

JIcree!a,,o Feireipa Pcj,g
	a. fi. 53; v do Livro	do Rit g i. 0 das.e ltqsoL	..ufões	l	Lejsiat;va -rCC1ct1Ij d	GorRo (fll.j	de Mar ' •(, de i R.'i/wrio Pereira de t:cjJ0

esta Secr» ta t'	do
ao	

Govvno. e0	 a pre-Lcj	12 ai s (' 10 mez FIe. Ab1ii de 185-	 IJerc(/fdno. I'erreira Penna.

60

-A n tnujo da	ota Pr	P	ie da- Prow.jta : Fnco s ler	odo o SeUS fi"" e " ,  q	a. As eni bI1. Leis;ai iva 
Proyj eia L Dec 1

	

e eu-. Sanej ;fl('j a Lei S Pglute	 -

	

O t yerflo.	ati	
est4Iecer.A	GIarIlatjpa La ina , e •l aUcei . dqto,i	ogi•r't[ia,. e-	

ais Coz;cs(u(le	o ijov	Co1leg;r juhJ	O- em. qtw se Ç1 ir?ju taes,

Faia rege
" estas	i1as o Co0 ox1ójflear'

ti-es Professorç -com -ós	 riei	Õisor eptiia	. Loca ,	cIfiiea . e Ei :ca.	;isa e	let(,ijca.	O 2.0 P1-1 .l	(? r	ai úlfloa lIaic(zi , e (\picar	aiIdl-{ 1 a ltCt S	Ge,e lJItj	O 5.° li)(	cj	a a Litii)e a
tanto testa., como da Liiigoa acie: a 1.	 -.

-	À. .3.°	a.s Co marcas 1ne)os popiiP-zs110 leru:ia:j Ciruiios l i[t-ai-j1	,	n	 'ift• v . !; l	 as Aulas, de	iIaa s Àr.	.ulo	Cflmpoo) de Iuas	0ÍirCaS	ia,s,,.A rt. 4.0	
Pata assento	(icSia-L Aem dada Cofl)a'a , ou Cii0J 0 IiUoi alio Uma ,5tend, em coisj1ej...0 A ank a sua populaçj,

o a lfC(itielicia das A0 ias pelo maior iuuil&i o deai 010 iio	po oa	es cii com isin ! as.	 -
A M. 5.	O G1•11i0	. o,I(le ho:o-- a. pie-JWO.tic1ates , ucu)j	e.tas Aa!s ea5lt-lis.0ç 1glafl)e:i;o OC(cao-j005 ato;q

	a•seiiilï L Siaiat-a os (rgaII	, co.n o uLai ooi- cu._t fflc9tc.	 -

Às E'-c&as dus
0 (oicu;0	e Go,j:t ia )jna	d'	t1e	 a L jfl'jia	°	

, se	
o urijds nos n's (quai do cx 0 Os l na rc. , em j	este	e foi u	Art. 	.°	NC UIIUI1I atiii0 pode	stas AuL.,	de ooR'	a .. .iLc L .	setair;j ai)pio;auo -tas U)ateeias (l.j	e 2.° gi .0) d•0tICj Primaria

Ait. 8.0 As  Aulas, (tile nia i)re:n ia1 "aH
$Tqnmgadss por u aIo ho a ue-:.	e	; . IL. oicsi ci-e	na letra do5 A	-, e	• ,Uppiw idas,

At.	
o Cornpree olidas aa	d0 Ati ias Aulas .lnldc	

-

	

Cida le de	1 a:ia:1LJ .1 , as 1aae.	cu0:3-



(la)mlk at a sna reforma, ficando porem sUgei(ns &1 (V,.
fosiçÔs da prezente Lei ia parte, que lhes for appti_
cavei.

Art. 10G Gs Profe,soi'e.s de estudos ioterjnedjoact;j alia . ij,c pro,jd05 cont j llua,() á erisivar duratte seuTituh,s . rios lug.ires , -su pxe forT . crea ias a su-Auas , em (planto Iljr) fotetiL trasfridos. para os deque trata o Artigo 4.0

A rt.. t .

	

os- 
[l ot.ssrv.s. (1a4	tFas cstaI)cci(las . porest., Lei ve cerr) de ordeti ado auaual. a q ta II ia c1quinhentos ui rti.s; e ilcerj{) ah4n disso tC cadaafu,»u a giai •aei (k 

UtIl 
à

lous inil rtis ISae-Si.arcad pelo Govm-io, o qoa poderá dispe i sar (10pa aln4.utf) de;ta gratiit:..p a terei parte dos aIu1iá ru	d>5 lais (LUC fj.t'.i pouo ahjs-(ados.

Au. i 2.0 is	rhs, e os Plo yssor dos estudoS
itll erloedios. ficãu Sugeitos ás (lipok&es (ta4 Ecolas ,
Pto ssorrs da lstrtL . ) primaria' em, tudo aquilio-que no fr O-to. a pezcute' Lei, ou uo etivernelia a4rUtela(lo.

Art.	L° O Gcpver,	'guilnente authorizcfo ár1forjI)ar (te aco-)rt jo co!n, O teLd l)OcCzano Ou Seta

	

legiitxxo Su[>[jtut(, ,. o	itiaijj- da Cidade de larja-

	

uIar,rJ_fl, Itatito	para o seu regiluen , e boaflrecç j0 J.t Aul:ii ; a uoniear os Ernureg-tdc)s necessa-rios; e	 p'ViZOtiatflpa	O O ldenatjo5 , Ei-estes ,	0(7.110 05	t t..s , sugi-itas	diti	ap	 à,> da ; jeiih1a Legj.fati'a Provincial.
At. i4.	A F:1zI'n(fa i'roYÍ:,c	coucorierá cwn O,orckria(1os do,,I1 l}teSs('es (Fas AuI:is , que em virtude

da ret)n91 , a:Itj)r,,.,h por esta Lei , o Governo .
overno es.

	

tIO ()!i(() S	 i 	rio.	Ti5 as oo[ras des-, )OCIcIiy. fl V (' : Iclue. ut,s (lOS Pt'UfeSS()reS de m L•$erias 'lIleoIoieaç , 5e&) feitas	cuLa das reudas doestiio Seuijtiarjo.

.jtrt.	S.rio adnittiJo para se iustriircui uo

0fl)tnario deus mcços de cada Conirca ou filhos do
Js menoS abastatios , ou e 1)osIos, que mostrarem La-

leulo , e habilidade pala aproveitar nos Estudos. A
,auteira de provar estes requizitos necessarios para a
aduieã0 será i(g11ldtla nos Estatutos.

Ari. 16.0 Ficão revogados o Decreto de 6 de Jti-
Ilio de i S32 , que cucou um Collrgiu para educação da
1n 1cijade indiana ; bem como todas as Leis, relativas

051u dos inteituedios na parte, em que poderem ser
(is Aulas , de que trata esta Lei ; e quaes-

que r outras disposições cm contrario.

Mando por tanto ii todas as AutborMades, á uem
o cúttliecimeiilo , e execução da referida Lei pçrtcncer,

a eunipro , e fação cumprir tão inteiramente co-
vi) iitdkt se contem. O secretario desta Provincia a

imprimir , publicar , e correr. Dada no Palacio
d (:oVertio	na imperial Cidade do Ouro-Preto aos

dis do niez de Marco do anuo do Nascimento
d •No sso Setilior .Jezus Christo de mil oitocentos e
tv e sete , Decitno sexto da Independencia, e do
JusetiO

Antonio da Costa Pinto.
L. S. )

Carta de í,ei, que aW/wri:a. o Governo da Prorin.
cia d estabfe'er diverf as Aulas de estudos ÁrtermedioÉ,

li rt'foru:ar o Seminario da Cidade de Marianria , e
t' Decreto de 6 de JulJw de 1832 , ludo como

p/a te declara.

llonorio Pereira de Azeredo Coulinlio a fez.

SolTada na Secretaria do Governo da Provincia em
de Março de 33;•

Herculano F(rrcira Penna.

Redstada á N. 53 v. do Livro i. doRegisto das
'Qt?lO 3.° Partci.
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1..	das Lo!7'71	i)u poiptns ( ven ia.	en	Jr.i	íhn- , ota	
€ sei ca):1

	

Ar.3'	O C i'erflI diri os	
('-.fi-s	 O )'i'j	Co d	t	(o': )

	

A t.	.	t"i0 i' Y'i I.t	di	es :-:

por hIlL)	lij!i	AHl)	ia i	, Ii ';Q	 , o C)	:

a rrorpret-)	' tc0 (F1T'F ih	iitIrarn1'n--
Cunj o	Ihi),	(l - lrttie.	()	'(-4rI--ta! lO (cta l ' riy-

a i 'aca. iii	cliflil , 1	idici-, e cortar.	Dada uc
1	:co dO	&-to , na	io-pt ai (:;oulc do Ouro.Prettj.
1'',	0111) (ilaS	(141 11Z	C	ltiCl4	do aiiit	(1i)	\aSCi-

utç, de L\1 ,$)	ihr I(zU . (.hrjto de titii OitOccn
17	e 1 iii :1 e 5L( , Dcci tio C1	da iiid'pandeia ria , e
do 1 111db..

.t.I io'cn ia da (L IS/a Pinto.

,i' a1,//Or:,r o Goi'errit para coric-
de, L,/ecio a	( eta de (7,,j,/4t/ da Proi j IlI ja , e
diccc&as •Iia.Íri:rs ,. pela uaneiríL filia (/eCll/rada.

	

IiOI4.),'jt) Peeeija dc	1,eJo t'o'o'in/lJ a fez.

SilHa na S4rrelarja do Gove1'0 da- Proviucia.
dc 1ireo de j5.

lJe;ci;'a;io Ftri-'dra Penna.

fleitalaa Íi..	'. do Liiro i.° do- Registo dis
1 ei , e II e-oi ti CtIa5 tia A.sein l)l(a Legisla iva i 1 ro i caI.
cc daria do (.ov roo em i de Marro de i

Jioiwj-io Perc ira de ..'IZCP(clt) Couii,i/to.

i\esia Seeretaia do Governo foi publicada a pre-
ziiie Lei aos 12 dias do Inez de Abril de i 85.

iJcrculuzo Ferreira Penna4

)Ci1O P iTO, 1837.. NA TYPOCIRAFIA DO UNIvci4sA.,
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TOMO 3. o	PARTE 1. 4	FOLhA N. o 2.'

EESOLUC,O N.° 6.

Auronio da Costa Pinto, Presidente da Provnca
de Minas Geraes	Faco saber à EOJOS os SUS Jiabi-
taitteS; (piv a Asserubla Legsl:tiva Provincial i)ccretou
e eu Sancçiouei a Resolução seguinte.

Aru i.° Nas Esc->Ias do 2.	grà ) da 1 itricno
se ensinará Lambem a Ginnnatica da butigua

1\ acional.

Ari. 9. o E' perinittdn o ensino (1 IS materiis (r
e	gríio indeperiden te de 1 r'vio e<nme dos Po

fes sores , tanto em Cazas ptt'ticJtes, COlHI
)ugares , que distarem mais de uma kgoi dai .tiias
rublicas.

Art. 5.° A intimação, de que trata o Artiz, i
da Lei Mineira N . O ,5 (te 2 de Marco de tsó
terá lugar onde ilunver Aula Publica na distan ia de
rueuo de lcgoa , e s obigari as meninas tias Povoa-

ouie houver Aula pcu[)ria pala o seu sexo.

Art. 4 .0 A ft'cqueilcia inibi ual , exigida pela
bredita Lei para a	crCejJçio <lus avanços , qIlt sio a-

irados aos 11 rOlfss Ires cru relaro ao numero dos alit n
tios, se euiei,tle a de quilate dias ao IfleEloS cai ca a

OU u ceivo , ou interpoilados.	• -

A1 , 1. n.	O flhlu ITiO (105 ordenados d,s Professo -
resLes de i.	iu d hadQ eni ditetilus e cineocuta uid

----_



•	 (.	•.	••
maxialo em trezentos e cí rcenta rn1do do 2. , gráo ei» trezentos e cincoenta

O rna j fl0 eta (fuillhentos mil réis.
Art. 6.° Fico deroga-das as disposicôes em coti-tra ria,

Mando por tanto a todas as Authorjcjattes a queri,O couliecjj1	, e exeeuc	aa rejerjtÍa It soI0-0-10 p_que a CUQ1pIQ , e façAo cuwp ir to intim	 ira-ente , CoIflo ietIa se eotite[n. O Secreta i jo desta P10_VitiCia a	itnpriwir, publicar , e cotr	Dada noPalacio do Go1110 na li»peria Cidade (lo Qiiro-1ieto , aos nove dias do mez de .fare (lo afno do Nas-
Citflerflj. de Nosso Sertlior Jesus GJtrjst1) (te mil oito
etito.s e Ei'iri[a e sete , Diciuko sexto daCia, e do. tmVeIio.

S.	 Afltojrjo da Co.st-'a Piiito(L.	y

Resot,tcão,. pela q(tal se alteã(-, afg!v 
TZ71S das dYsp,

sicds da Lei N.° 13 de 28 de L(arço- de 1335, reÉa-
Q ]jistri/c ' edo priJflarj

	

Ilonorjo V(L't'jr de	Cowjj a fcz..

Seltacfa na Seci'etaa (10 Goeno da P1'oviucja ende Maiço. de

lIerdu/(rJJ Fe)rej,'a Peh na.

RtiFad a.ffs- 5 do Livro 1.0 do Rcgito. daS Leise- CSoIuLÔeS da f sser]1ha Legislativa Vi oiucj	Se-Cre ja-ia d0 G0 eiiio cili 17 de Marco de 185-.
ii u)ll'rjj Pc',efra dc -i zereclo- Coui i;il,o.

Nesta Secretaria
Sente	 do Goveuo foi publicada a pre-

	

Re. o	aos 25 (lias do ruez (! e ALril deNo m dHie11t0 d0 Scr tijo (L Pi ovacja.
Pelei/(t de J:rej CocriJz/c,.

------

2.°	 ('gï
LEi iN.° 65.

Antonio da Costa Pinto, Presidente da Pro'incVa
de Minas Geraes -1<"a(,-,o saber • t todos OS seus IIaJ)j-jantes , qu .e a AsernbIa L'gklativa Provncil Decre-

e eu Sanccionej a Lei seujrjte.

ArL	 •e A Camara lIuriicipaI da •Vifla - 10 IJberaha
auth.orisd a íliyidic •pI'avisoriamente .Ô eu Teimo em

tantos Jiistrictos , quantos fiarem iurlispensavejs paia a
1 tifiação da Junta de Paz.	 •

Art. 2.° Esta divjzosep su1)mettida á Asserb
Legislatva 'Provincial li am	ua difiuitiva ag)provaç'ão.ca

•	Art. 3. 9 Ficão revogadas as disposiçes em cor
- tra rio.

i%Jand por taito todas as Autlmrjdades , á quem
o conhecimento , e -execueão « da refirida 1ei perten-
cem, que: a camJ)rAo , C- fação Cumprir tio hi.virameit_te, corno ncila se contem. O Secretario desta Pro-
vincia a fiça irflprinir , publicar, e Correr. • Dada no
Palacio do Governo na -Imperial Cidade do Ouro-Pre-
to , aos quinze dias do rn'z de Marco do amo doas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Cliris	de mil oito-cent

Senhor
'e Irinta e sete, Dec-im sexto da

eia, e do Iwperio.
• • •	,4atonjo da Custa Piito.

• Carta de Lei, que au!horisa a Ca,nara Jfui,i:' j1vj1 daT7i/la do Ubimiba • d dividir provisoriamente o seu Ter-
mo, como 'w,la se declara.

llonorjü Pereira de ilzert'do ('(1 in/w a fez.

Seilada na Secretaria do Governo da Provj,ic;a eta
5 de MdiçJ de 1837.

Ilercutajio r--rreira Penia.
Torno3. Parte r.

rcis, e o
O Q)iuifl0
mil



(20)
Ttegista(Ia a fis. V. do Livro 1. (10 TiegTst 'ti;

Leis , e Rei&uçõe da Assetnbla Legislativa Pi'oviuciaL.
Secretaria do Governo, em 2 L de Marco de i

Ilofwrto Pereira de Azeredo Coutiji/ja.

Nesta Secrctara cio Go.y i'no foi pub.11cada a pr
sente Lei aos 25 dias do mezJe Abril de 1837.

No ipedimeuio (1 *) Seereario da Proviticia-'.
Ilonorio Pereira- de 1zeredo Goutin/ja..

LEI 1'64..:

• .Anto0 da Costa, Pín10 ,. Presiente,'Ta.
de Minas .Geraes	F'ao •sahir á. .tod.-os. OS Sets -
tailtes , que a Asseniljlta Legislativa Provincial Decr-
toti	e eu S.ni.eciuiiei a Lei. seguin,te.

-	i..	io..das as- ateraçõcs..de Dstrctos feia p'-
,ias C,aln.aIas Municiptes da. Provir.cia ;CIfl SI1S.
.VOS 'rLm.os até a. data. da proinuigação.da Gart de. L*i
de 1-2 de Agosfr de i8%. q.u-e não ti'erein si-do anal-
ladas. ou, wuJi1icada pelo. Poder competente , são de-
claradas vaflosas.	'	•

At	° Ficão revogadas, as dkoLções em coa--
• trarij.	 .

Mando,.. por: tanta A tois as Aiithorijajcs , A quem'
O COu1ecimeI	e execução da referida Lei pertences
q ue a cumprão,. e fa4;ão cumprir tão i teraweLlte , COwu
eil,i se c-oiltenL	O Secretario desta Provtuc ja a faa'

- iinprmir , u)iicar-, e- corej	Dada :ioP5lai.do' Covi-.
o, na. lui , ecial Cidatle 1.o Ouro Prato ,. aos- dceseis cF.
o mel de Março do Anuo do Nascimento d,e Nos,)

Senhor Jeius.. Llwjsj- c mil oito centos e trinta e sete
Decimo, Sexto da tudcpeiidencia , e do Imperio.

(L. S.

	

	 Antonio da Costa Pinto.
j-

C :rta de L'i , q'ie ilecLari- ,!i?sas tIs	all-rçõ.te de O ' t. i'ws t'ita pelas ('anwraj li a/Èicipaes U(í

(2 i)
a pro.'iLu!g7eI10 ([ii b'i• de 12 (Ir 1"(p Ir	. que

t1() tir('I'4'Ot .'tJ() üítí/ l//t1(i(15	011 fl0(i,/7C41d(1.	7'e10 Pc-
(1L1	t'o1?zjn'1e17,'.

	

Ilç',wrio Pu'ciru de _4:ercdo Coujívijo a fez.	-

S'Pada na Secretaria do Governo tia Pçoviaca e
6 de \laico de 0,5-.

IJercl'!:no Ferreira P(flfl'L

a fT. 55 V. (O Livro i . ' do fle-4o ilas Leis
e Ts(es da AstriL!t'a l.eg:i'tiva Pr-nviricai.	Se-
erciaria dui (ovCIuo e I 2 i de	1 arco de i 35j.

rio Pé','ei' de A':rr,c[o (joulinho.

t-sla Secrvt&ri do Governo F(>í puMir,-iJa apre-
sente Lei ' os :	dias do rei de Abril de 1837.

No il.)ii etlrr ii lo (10 Sec reI ano da Pi-ovincia.
iloiu:rio .P'reira de Azercdo' Cuutinhor.

rEsoLT,Tc,.o \..° 65..

Antonio tia Gosta Pinto, Prcsrtiente da Provin'ea
de i ias Geravs : Fa'o saber A todos os seus Hal)i-
aiites , qnie a Asse bIa Legislava Provincial Deci'c-
Lou a llesoIuçio 54'gui111r.

A,-i. 1.' E' a rca4a a 'rit.a da Ccmara. Mu-.
cipal da lnipei'i-I ( idade do Ouro-Pi t:tu do auno fi
rianceiI'O 'do : . de Outubro de 1 85 ao ultrno de Se-
i'u bYo de- 1833 na iinj'oi'tancia aeguiLte

S i.	leccita	 13:52

50- Sa!do que paa a co ta nova	i 7555ji

/.°	I '.ida actva	 li

Tor.'e .° Partc 1.



Art, 2.	E'	oro'ada a conta di Ca1ra Mi-
pI da Cidade de Marau a d) ating fluaaceiro de ia i	ua ilpw'tan 'ia sc..uiutc

§	» J.tt'ccita ilnlicipa1
PF sP'za dita

S 3•0 
Saldo dto , que pa.Sa 1 COlTta flora

§ 4.0 Receita da	 para	hi'as pul)lir. ft'j-.
,;ta. pelo Goveino
.:s ;5. 0 IJepeza dita	 555	•;

§ G°	aEdo (lito, ijue passa á . cønta nova 1

Art. 5.	E' a)1)I'OVtd,I a e )nta (Ia Uanitra	1tj_
.paI da Yilla !e :Qucluz do at to financeiro de j	a1855 tia i 'l}portancia seguinte

§	
o Receita

S 2.° Depeza

§ 3•o Saldo, cjue --passa :á •critr--irova

A rt. 4 .	E' approvadi a co l;t da C;I Ura M1 a
pai cio V1a d	S Jo) d'EI Rei do' 3211U fl IOC j I') dcS3	1835na iwpo1'tatca segiikite:
• .S: i.	Receita

S 2.° J)espeza

:	3• .. Sa!d'	rte psa a corn nOVa

• •	4 .	Divida ac:iva

Art. 5, E' approvatfr a COUtI d. Caaira Mtaicia1
da \ ' : Ii1 cL S. Josá' d aIUY	ti d	834	'85,3 liai pch iic:a seg in te

Receita	 .
I)cspaza

S 3•	S1jcy , cÏ tfe paa z,11

	

co:fla niva	:'í)5'-5J(

¶$ .'	Divjja activa	incIuiLLys

F. N.° ..°	 ()	
1

ccso do ordc'nio do Secte1j0 des!e 
O 1.0 de Jvnc';oaté 3o de AbijI de i83 , que deve repor 2:8c)86q7

	

Art. 6.	E' appro ada a conta da Camara Mu,nicipaJ daVifla de La ia do aUflo f1 t1ançeio dc 1834 á 1833 , naporlatic'ia. 5'cinIr

S '.	Beeia
S •	''Pza

S 3. Sa!tio . que pssi a. conta nova	23o844

S 4. Divida aCda

	

Ar!. .	E' ap «O% d.i a conta da ( ,' amara Mutiicip4 daVilta de ria nandt3 do £IIaw i tIUCC j l'0 de i 855 á i854int I) Ot n

	

tacja SC:. :s:	 nae

Rrcvia	 22393fDescza 1:2420
S 5. Saldo , que passa a co::ta nova	1 :oi 7668

	

A,t. 8.	E approva (Ja a conta da mesma C:rnara doanuo Cn:trc iro de i 34 á i 8	d naneiia srgninteg .	Be€eita	
i:q-34,35S 0 I)eJza	
1'455659

S 3.	Saldo, qce fassa a canta nova	f4 1
4 .	Divida activa	 5: -6i	92O

Art. 	approda a canta da Can:ara Miniciprida	illa da Labt'a do aLuo I j IL,iICCiI o de	54i1I	 á i è55 na:fc r aEc ja 5ehI
ltnta	

3:388322.	I)csl:(za	
.

3	S, IJo , qtc passa a conta nova

E' ap : cada a anta d Cnara	ira!
5o Parte t.



-r

tla Vi!l.i (1') (,rv') li aico tiaiceio de i 354 à 183 na
inipoita ucia segui lIL e

3 •	1eCCit	 3S 2.	Pcpcza

3. Saldo , q ' ie. passa a coritaiinva	6q1 qri

4. Divida activa

Arr. i 1. 0	E' a')ïrOVar a mula da Canara Mccneipcl
da ViH0 cIe PiIangi do anuo finaa5eico de 185' á 18	na
importancia segiiiiLe

° fleceita

	

. ,.	Despeza

5. SaliLi , qie passa á coirta nova	i4i5(4

0	E' ap 1 nova ia a rmila da Cacnc - i \lticie-cil
da ViEla de Racbaena cli juuo fiaancit-o de i d5	á 185.3
na nn[Joi'tatltia seciinte

1. 0	Iiiii 
2. Z	LeccLa	 4:8tDiM5

5.	Saldo , que pasa a conta nva

	

S 4•	Divida activa	 6

Ai-t. 13.	a pn'cvacT a couta da Cama,';, Mci niei iei!
da Vilta lia Campaitica (L, anuo íiIcJil..eco de	6a' cl
lia itnpcntaiicia	CUI cite

•	Receita
Dspoza	 4:ipS.j.

•	5.	Saldo	qci passa a conta nova

Ar!: r4.	E' a s irovacla ;t cnca da Ca:ir;ua Mcíziiipil
da Villa de—Pouso Alegre d	iins üIkalicciro de i834 ;
lia icu;cciLaiieia	ccc	czue :-

Receita
es

	

2 .íy)	3

5.olJo g qe i ssa * çonta n va

F.
/.	Divida acliv', , inc!:i;To	4S . or)r3 riis de

de ei-de !ia:c do Set i'ct crio no /.	trnc:stj-e cTô i 854 , que
dccC 1'epSr	 4:g4.5.2oc

Art. iS.	E' amrovadi a reflUi da C;cna.c-a MULuc)cij
cia	ii;i de Jccccc j cv (lo icano hicaccecico de i82,3 li
itfl pOrtal!c j a svgtcii.ctc

S 1. liccila	 1: 1
2.	I)espcza

.	Saldo, que passa a conta nova

Art. iC. C	E'	1ra;adc a caciLa (Li Ca :iaa ia Maucipal
da \ ila da Piincipe do anuo fwancciro dc i854 á i855

 
lia-

2 o
S 2. Ilcspcza

Di'ida pasiva	 t455

S 4. °	Divida activa	 i85

Art. 1 7- E' approvada a conta da Crru:c;-a Mctnc;a
da \ ilIa Dicnian;ina do anuo Liicanccito de 1 -54 íi 1855 tia
iii pui-ta rir ia srgi; dite

i.	lteccita

S s.	51do	que passa a cinta IluVa

. .	fld1 arJa

Art. iS.	E' a	a	a da Camara	ri ;ici cl
da \iJLc d;	liiss i\ •_- s	anuo í	cacru-o (1	1 -)	! -Sa '
na inpui latiria S	c:icrc

•	lr-ccia , cem r r'r'iierc-]ilo o saldo de 2	8s	rs.
quepassou (1) anuo de 1852 ! 1d este	 1 5

S 2.	Pespeza

5-.	Saldo , que passa a coata nova

C	Divida ac1ia

7c1e 5.° Parte i.a



(2 (

A rt. 19.	1	' )ravadt	aa 'la Ca u	T ;n	21

da	dia de Pa:ac:ai	 au i'a de i5e ú 855,

e d' tS	t ia	na jaeO.'1C1J scgut1e

5.	 ,	t	uaa a conta ncva

4.	1Jidt aJira

ArE. eo.	Fico revuadas as d.spo.ç0CS CIII COR-

Ir ar o.

Mau lo por taI]t) á todas as Atithor: ladc , a quem

O COCC	'nEo, e	CUIIO (hi etu:	Re;u!iiçiO t)C1

tecer , que a cirnpr5o, c ilc:(o CU	1ia uteira-

ICUtC , COUO c' a Se CO:I ':n.	O Secretario esE Pro-

viucta a faa im:ritflir , I )a)hca ' . e cu:reI.	Dada	o

1acio da	,rao , ia Iupiai U;lad » di Oaro Preto,

IOS (1e1.esetc (1h15 (10 IUCZ de Mallo da A 1(1 do

juctito de Nosso Senhor	Jesus CIii'to	(h IIII OItO

CCIIEOS e triata e sete , Dcciaio SCXtl) da 1 1 dendcia , e

do 1inpet'O.
A atOIL	da Ces1 J) jj io

LS.)

qprCNfO Contas (te iliLersas

/j:ererlo ('ouli/ho a fez.

Scllacla na Secretaria do Governo da P
i ovincia cm

de Mar o1	 dc t
Ii('ïC( !(1iO 1errea Pci na.

Registada a	. -6 do Livro 1.0 do Pogito das

Leis	e Ilesa uctes da As 1LV	
ttivC t''oViueiat.

iSÍJiSji7ia do ( c;urcú C1	de \1iY) de 1

F. N.° 2.'	
(2

Nesta 
Secretaria do Governo foi ub1	

a pré-

SCfl	
ileso ica') OS 25 

dias do mez de MrildC i 
SJ7.

No iwped 0entO da Secretario da ProVi

II oflO)' ia erc ira de A; credo Co tit i fio

LEI N.° 66.

AniOtdo	
da Prda Costa ino, Preside	

ovinCil de

Minas GeraeS	
Faço saber' á todos os sC	1biafltes

Àc1il	Legis1ati	
Provilicial Decreto u e eu

que a 
Sancci0U a Lei SeguiUt

O Ireside1tC da Provi1cia 
é authOrisbo

4 conccde1' licenças para	
eCÇao de Igrejas , Capcllas

ou Ermidas , (lestina	
cetebraÇ° ilo Culto Publico

en nutU	
propot0d0 á 

pOpU1 a do l ugar, cO1

que se p
i ete	

rem edicaY , ou onde o exiiC a 
CO-

juoclidanlC (105 pOVOS.

Art. 2.' 
E' ivalmnC0tC aulhOrii0 'á nppr	

os

	

da IrLfla' Coufcari ,

	rlii_ConfraVia5,

Stalutos
e Ordens T	 pi.ecedeudo a ap-ercei'a5 , que	

CO V C11	
1joSiÇÔC3

coIItral'ia5 á	
0stitÇ0 , e	s Leis

.,Prova(, ao do Ordinal'io na parte Religi0.

Art. 5. 	O m	
PfCS(lte mauda	

(1 0 moliie as
esmO

Igrejas , CapeRas' ou Ermidas , que se dair.niemn

e -nO 
tivereul meios de reparar-se , app tiC a0 '

teuiaes ,	o seu product0 	depoiS de arremat0s

M
ao conceItO , e reparo das	

atrizes.

	

ArE. 
4.0 Fico revogad	

as (1isp0s1Ç5	coli-

trariO.

	

Mando por tanto	
todas as AutIIOrjdeS, a quem

o conhiecimlllnto , e 
ecCa0 da refe

rida Lei perteu

que a cu'o , e façU 
cuflI)"

t ão ineira11nte

CU'	nelia C coute1	
O Secretario desta ProvinCia

a faça hnrimuit'	u

	

, pi)tiC ' . e cor'	Dada 00 Piiacio

do Gove10,	
a Imperial Cidade do Out0

1' et9 , aos

2eíno 5.° fn'c 1.'

flesolueüo , pc!t que! Se

Cana-as dfai cjpj
IIo'wrio 1'('reir11 de



(2S
desúito dias do rn ez de Marco do A000 'do Nascjm en tode Nosso Senhor Jcsu5 Christo de mil fluo	etriiita e sete , Decimo sexto dá I clep :n de cia , e (l)tfle tio.

Antonio da Costa Pinto..

Carta (IC LCi, que	t/Orj:a a Prcsidt 9 da Provincjtconceder ltCCltças pozra erecção dc Iicjas, (apel/as , ou
das • e d approt'ar os Esit0t 5 das Irimuidatles	Coa foo iArc.hiConfarjas , e Ordcus J•C((Ja5 COatCfl(/O Outras provi-denr ias sobre este objecto.

itonorjo Pereira de Aercdo C0u1 j7il0 a fez.

Seijacla na Secretaria Governodo G 	da Pi'ovjncja em
v

8 de Março de 183.
herculano Ferreira Prima.

Registada a II 5 7 V. do Livro í. 0 do -Reíiso das Leis,C. Resoluções cia Assemb3a Legislativa Provincial. Se-retaria do Governo em 21 de Março de 83.	-
IIonojü Pereira de Azer(-e/o Coei mito.

É

Nta Secretaria do Governo foi piUcadi a prerente Lei aos 23 dias do inez de Ahid de 185-.
impedimento do Secretario da Provincia.

fnorjo Pereira de Azeredo Coei mimo.

QUnO PRETO 1837,	TYI GO	DO UN1VERSL.



it Zb IL1

a

TOMO	 PARTE a	
FOLHA

1ESOL[C,t.O N.° 6.

Antonio tia Costa Pinto, PresjJent- da Pi'ovn1e	I ivas Ceraes	Faço salcr	tf)Jo. OS cas lia h-
(Jue a AsemLIa Lcg.sativa 

J10i11c; Decretou
a Itesc l u m SC2tlifltC.

approvada a Conta , que dc'o a (iia-.
mara J:cpaI da MaD iaínaníria da tecc-'ita da a\a4.taLeIecIda na Ponte do àkndmd, atti de Dtze_in() de 1855,	importaIcrI () na tjIlanti	dc ( iii lCistO3
(l UaI etcta e sete It]iI flO,ecenlc)s e Ir fita 1

Art. 2.° E' gualmcicte ar)rvadc a Cuia da !&_

	

peza da mesma taxa , e krnpo	icc-n .n 1 nalia de qui 1 tOCOU Lo ilovenUi e dons	 'e a oSC dezercis réis.

	

At. 3. 0 E' recorchecj(	um srddo do cincoacj!a eSeN m il ( tiat Ocen los e (jUaloize réis, q e assa
a conta (lii aflito futuro.

Ac. j, , Fca0 revogadas as di1os 05 em ('ouItai jo.

Mando por tanto	todas as AutLorcdp'
U C OIC j ticejj	1	'\r	a	(F	

i! 1	1: I	di	 -cor , ( Ucj a cuà,, e to cerep . r IO ifl(IiflCji-lo,	 Se C C; fiÇt r •	O	ii atio d	ia Plo-v i	 1 in	jwb:Á, V ,	ci= pura fiOl'accu do Go	, na fi	cu j a] C:1 do Oivu-1i eto.



(o)
rs tdh citas do TP7 cli' r.	.° .

-Iflento de Nosso Senhor	
dlr')	0 nrc do,	u renune	nos aetuae.s j i'ebennacos , iflis Clirálo

e trinta e Sete, D;.130	flui	
jiose !ee l!Uffler4) as I)gtddades , cn qe foa	 e	 'do O	1tO ia mesma CahcdraL

( L. s.	 .vhü,10 da	Pulo.

R so/ue . qre	proa.	ont, cdít pelarf Jliiiiijp	fia Ti// Diíiinajiijna ('a /eiia , e Des

	

p i a da tí1.ríi esfabefj1i,	POnte do
Ilonorio Pcrei,•a (te AzJ're(/a CJ(L////) a lez.

SiJaJa na Se ci' p taj.;a do Goyeç10 (1,
Pi'o y j	ei20 d Março de 837.

Ilerc&'/a,io Frrcí,a rennp.

a fls. 5	do Livro 1.0 do Regi	ci-e ResQu Aes 
da A.se1kJd Ie sIalli Fi . ov

	

do G overio W	de Março e j85 7 .lIO/rj() Pereira de .d:erecJ Co(g(j,i/io

es (-a Seerar	Jo Governo foi putdica(1 a
CrJtc llCsoiu() ao G dias cio me de Maio de 

133.
-	 IIerdu/a,,o Ferre ira Pejijic,

Art.	Pata o serro da (thcdial itavcr (C
uu Oiganist:i , um	i	. (ti;)	'n-

ti. ti cL data	e qntzo loos do tu1 e. O Metic
da Cae a í]ca suppii ia ido-.

Es,'es LLn?regidos serio provalos pelo Ür
e por cHe dcn He , (Juaudo o entendei cou
ao scl%'!co da

AtL !.° A, Di.nli]a-jcs , e mak Pre1yrtdat1os
ii ina Cotigrua igual , que é lixada em t rezenlos

• scsi i tu mil ris.	O. Cijjdfles a dc ceulo e ci co-
Ct) La ju:I rdis.	O Orgaitila a de cem mi!	O Sa-
(Lri-tio Mr a de o j i-ett Ia mil 1i;. () P4rte:!() da Ma,i
a de CnIc mil réis. Os Moços do ('o i de quarenta
nu! 1tiS cada um.

Art. 50	io so -cornJ)rcher)dias na	 '
A ri igo niueccdet;	as DigtiL;des uctuahuetu' fl:o
das , as cjuacs gozai'io de suas Cuut uas , COLOU 1' ,

est::Lcccjdas.

Art. W São nuflas , irritas , e lirgrrs , a dis-
sas conccd idas ís Diga idades , e Cornos para Lo

esidit-em Cai sctis Beiel1j.

A1140fl) da Costa10A0 , Presj(lflt Cr1'	J :1 IS	'taes	
Fo saber' a todos o	lIa hjtr opie a A cubLa L egisJatje.

	

	 Proyjcjj DecretouSancei 1 . ; a Lei seguinte.
Àrt. 1.0 O Govorn

dz	s	 !1ora(J() a p1'orr aFile	CO 

	
da Ca lhe1-Iraj d Cjd1Jv de

dia
aiiad tia, tLdb e d'ora eiu	

nte Vaat•eni por morteS.

At.	0 O (liivcrno n1areat'í •nm	apiso rnn'i'
dentro do ipíal são ohrnzados	teVeI.ICU à Scri	letIi !i
eLIs as Di,tuidadcs , e (tu,cgis ,	pue csIici tu

Este pi aso	0LO Iliti u icado ao CaLf,
te I;	av;zo ind i d o ai ii civa o ia ij

, i I it;U)t1du. ij15 O

A't. 8.0 Socnn derados t&-I a	fI('O es cus
i'oelicios aquciles Pucheuudados , fiue L)iO r'seutceti.
ces , findo o	do A rt go pr cc(t ti iC.

Art. '-.° A Fdjvjca da Catbedt, sei

7cnuo 3.° Peite i.	 -	 -



Por un dos P1	- i1- 1, eleito	io Cabd. ; e sua
eoatas serio tomadas pelo Ordinario.

Art. 10.0 O (bid.o Oaar	ano a	os seusEstatutos 	em confid:4& ( rfl	)r?senI e 1 (iI iU' 5ro aJ)prwhIos pelo OrJka	na
C	

parte , (ll(pita ao	t() ; e em tulo vjai pe'a Assenihha La-gisIa iva	 l

Art.	
FicD revoattjs as disposicóes eL1'a rIo.

	ML- nTo por taoro- a. tdas, asAi*iT1ks	át1IU O COtI(Cj(flt)	e eecucão da retrida LeitCrI4rr , qu	 e faço cu11111)1'r ro it'a-
"WO cieHa se contem.	O Screraro (1irurir1cia	1 ça Imprimir , pibicar, e corre r	DadaO l>

aiacio (lo Governo , wa hneiai Cdade ro Crwo_L reto, aos vinte	 «*
1
as do mez de Nlarço (10 ann

J(,- Nosso . Senhor Jsus Ctit'jsto	e UH1 0-I'CCU1OS e tiiiii	e sete, Decimo sexto da 111uepci--
e du Impelio.

(L. .$)	 dntoi1 da Coata

Carta de Lei , q1e atttfiori:a. o Gven d 7rcrerO	 de lr	a Coize:is da ('atiudral (Ia Ci -(j	la regrida O nU mero e veninrmttos deSeUs 
L, e c )Ot'/)i Outras providencias retal (.V(tS(7 st)	I1ICj	(athedrftI.

HOUOL;O Pereira de Àzeredcy. Goutiuho a

S Lfl Ia fl

	

	
do Governo d Pïoviaci em 2 1deik Ll()

Hcrcuftino Firreira Penna.

Ieistada a	v d Livro i.' do'Rcgisto (Lis Lis,
ttCS4)1UÇ	da	ssembl&a Legisiatkza P1oviTicial.. Se-I
eLuLa do: Governo em. 29 de Marco de

lL'JJLQi'ij) Lert ira dc i:eredo	ÚLI1LJaJk.

\ •'i	SE''(''	 . ,j p Idiala a preseí e

L i aos 6 dia; d	ii de	:!i	de i
7h rei! .io ' Frc:'cira ILO.

-:-•----

1 Li r.' Go.

da Cot	P . Tr , Preítiert'' ia Província de
M as G.a ':	FiN, :dr	'i-;	se, li	lIa E-

e a A	mi3 a Lc	tara P ro incial Dcc e ou a 1 ej
s

Art. i,	C).s í)ideoam>s iIu	Sq'etariú	(1a (atr a-
ras ai!xo dc!aao;	o íixaihs tia	 srguj11tC

.° () da (amara	iicipa! da Vila de S. Jo
d'E }eL elO (1i'OC'iOS Liii

.,	Í)	carar•t i\Iticij:J da	lla	da llaLira
e:	1 ese-ntoS III 1 reis.

•;.'	Ci da (an;ara	ai da Va cli BuLace-.
dtizeitos e cicoceEa iii

O da Camara \luu:cipl da Vil!a do Áraxii cru
tu	1s. UIL

.	A, Carnaias Muii:rie da Cda'.c de ra-
riINa , e da \ i!la	(ia	flpa! la	i()	tt1 eiiadas	a.
4eeO,r 1 S'L' acr(s SeI(aI'1oS ia[La	iiIii.ieaçaO ai-
ie.l (1 lrI(a t) ar:e do ()rdeiiid	Lis lei mar-
rado , de cuja gt-aiLicauão no 1odut o	zr os pIcpiie
tarjes dos Ouiicios.

Art. 3.' Fico revogadas as ds 1'o . 1cões em con-
trario.

Mando por 1ano í 1c41a as A cIhoiídadcs
e COni;erueIiIo , e ('.k(Ii( itO (l	ieieiu:a Lei p(1tcflcer,

Í1 cILIJ)IatI , e	 it) CttWjn!r tu iit& lialeefite CO -
FLO ncfla se CURICUI.	()	cci-ctaio de	Pr&viiacia a
íco Y.° P(4C	 -



faa	 o cr1r	Pila fl()

'iat •	1,, do	 aro lo	•o \:.)oOdePASSO SerlhoI'	Ll•
tá nm n çe ,	 xo da t	'ti•uH , e doIitperio

/1)1/0/1 ia da- ( os/O Pinfo.( L. S. )

e Li , !	/' 7r.'i (),Ç kO/i2O los dos Sacieta-rias de a	'niO.	Cí,I, 'r'is Jlrai ic/'ar.
110110rio	de Azercd() Coutoho a

na S rarja do Govciao da PÀ vjlic	cai2 de Ja1ç0 de i&-.
IIeJ(:lt 11100 Ferre tia Pen na.

a fis. 5í	do Ljv	i .° do Re!ot() d'1sLeis, e Acy3 1 ac's da teL
Secretaria do (0Ye111) offl 5 tl	i ÁF4) (IC 1

IIíirjo Prrira de A :írejo Co(í,i/j.

Nrsia Srrark 110 Govoroo fd ptdd cada a
zrat.c	Lei aos 6	do iii'z 10' iiet, de i

II eiCitJ,tI,ü F(F.ei;a Pi lin a.
e-'----------- -

LEi

- 0oOi0 da	 tia
de Aias Gei ao : I'ao aher á	 'eiis
lautos, (JIIC a A scmb.ka Lei !. ! 4 i'.a Javiacial Drctt'-
teu , e eu Sanca,):1 1 i a Lei

Àt.	O Governo	ali I451iO á iflaular
da IWUpa , (JliauW) no p ssa i,iei dentro do lin-
J)cFio

1.' Os iLI.irUa])os ficce aro. aara ()
th) do trI!)aljios , qoe pr!o Àrtjo 56 (Ia J.e1 imra

do i .° de , mdi de i W se ncuuibeui ao
pecLui Ucial dz4i LstiacIas

(55)
,..	Do s (nrrs (1 0 11oV:I IOVOfl	para s'rvtl'PrT)

4	,ii'ít1	 ::i;	 t:atLi,	4!l'	1a:;iI	í2i1Yu1-
(14	11	c:tj da	i4CiIda I(viaiiIt.

2	1 cão Iov(jada.s as	11oRn-tS cie cou-

aado por tanto	t(da aF. Ai ]ioiidadcs • a rjaetn
i'	c:[icc1L4Rr:t	,	e	i	eiuo da ICi(	da	lei por-
1111001 ,	; t44'	14	 tajo CCII1O)1 1	td()	iiLcrii-

• twa, ijí	s	nt	(1	C!	rio 4ÍS	FF0-
1	.	,	cia•y t	11'la 1:0

,	i- ci.j (d, da do Uno Pi ta,
ti • c (liOs	Í1(Z Or	w o d0 Á:ao	o '•a-

tI(	\00)	(LInr	(:iH	dO ind oio
e d	o tra e sele , P eCum sexm da InálveuticuLia , e
dl) llnj)C:10.

Aolcoiió da Cosia PLia.
( L S }

ilt Lo.'	qe 00fi r:a o Goreina 11 CP;Jlprar
in tr.':;,r,	5 J ?7'd	I)' Lor!ia' aí	E:1iíti, e doas cor-

Ilo ido	tt ci:-a tio	 CoutiulIo a f.

Se j;ola na Weemará, do G verno da PrQjiicia
cIo Mato de t5;.

H(i,i 'aao 1': irerra Penoa.

fl r': da a 11. So v. 1	ü i ° do B egi'to das
1 Viv p U, sol:u'os ila AS e ,iJd:a LI 1iíitk a li vou AI,
''C 0 ai ia (1(1 G VI TIO eu	5o dO ' ' Ç(	de i

Ilon crio P/ reira de A 21 11 do ( o: in/:o.

a Sacre tarja do G l)Verio 101 ) 14 1)1 icada a pre-.

	

II Le Lei aos 6 dias do ir ez d4	. aio te 1	.
li'eI	ín) lei reira jtn;ia.

TU	-r.

it04do da Ciatíi IiHo , JC&€IItC da F1 orría
e	hLIas Cciats	laio	cLç1 á tQ!O Os CU5

3e ['	1.0



	

luca As;:'ja Lestfta	 Doje_a Lei seguiuto.
Art. I . ,	A	.un e	1,)a1 da Vd!a l):;:nítiiaauh1jaJ1	 0.	)í)	jj)	1C (Ccebt O seri Pc,s j:,1,,, a 

urrccad j -u dHs tavis so -L'rc a Poate	(10 ilIhl ini'a.
Am 2. ' Fia	JJ	as (l j S	(i	cai caataio.	 -

l.nido por t:ito	 a A:,t 
o coahecjmejit . > , e exucn ›o íLi i'eír4 1, L-i
cer, que a CU:u)(r	e	çia cri:rirrii -
tC , COa1, iicda se C)rlteai.	() Sucm; i n o de iaa Lca	11J)I;!• , pii)ir, e eorr,.	Õaa	rio1'.dicio (L) Grva- lO II,i I,n>ejal (Ji j e la O	:'it
.OS viaLe (1 tio Mis do .ii	 &J avi r - dr \

L;:	nIo de	 eaIo	,Je;u	(i: 0 de uil ato-

	

e Iiiata e sete, Dcn 1 scd	da !iJpiJei.
Cal , C do IIflpCJiu.

.	L Ct(J.
( L. S. )

(]eria i ' ' Lr!, que ar(/íwri:a a ( 'aniara lf ieip a' da
Di nIn1. ri a ai, 1r'ie us /;ar cenio	q1h.e':'

eebrr o seu I'r t',,1 Ia,' p e	ítr,ec';,ja(•Io dí. 1!
la-e a Ponte do Jhu,fa,/w.

/íJtorio P()y'jja de A:erp tf0 Couti,l/w a fez.
SellaJa na Secrila ia do G	vn il	ci

2 de Março de 1
í/) 1, p O F( irrira

Registada a lis. 5v. do	ki .° rJ, fn.r	iks 1
C fie IUC	a A-,e!ri,l(a LId ta E-;icH.	Se-
eratria do G'roir cm 3 " dc 1J(( d"

Í!owrj , Preto-a de -I ;ritda (:ih/jp.
e[a Secrctarj.i da (CIII	 abada a nre-

S-2ne Li	d	da tu Z rk1eude
da Sace rri	ria i IG neta.

llOn '?rjij Pereira (/P I:ri-r',Io Caetiilw.

rr 1'	 i	 au Usi


