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1 - APRESENTAÇÃO 

 

Visando preservar a memória de Belo Horizonte e reafirmar o direito à 

informação como elemento concretizador da democratização da história, o Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte, através da elaboração deste instrumento de 

pesquisa sumário, coloca a disposição do público interessado, a coleção relatórios e 

sinopses dos trabalhos  da Câmara dos Deputados do Estado de Minas Gerais . 

A coleção refere-se a relatórios e sinopses dos trabalhos da Câmara dos 

Deputados, onde são relatadas as sessões ordinárias, as representações, os 

requerimentos, os projetos, os pareceres de comissões, as moções e apresentados 

quadros demonstrativos, do período de 1891 a 1928. Este acervo compreende 0,42 

metro linear de documentação, totalizando 24 encadernações. 

Com a elaboração deste inventário sumário, esperamos ter facilitado ao 

máximo o trabalho do pesquisador, fornecendo-lhe as informações gerais que 

necessita para entrar em contato com a documentação que lhe interessa. 
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2 - INTRODUÇÃO 

 

2.1 Breve relato sobre a transferência do acervo ao Arquivo Público da Cidade de 

Belo Horizonte 

 

Com a criação do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte em 1991, 

iniciou-se a transferência dos acervos documentais relativos ao poder executivo para 

este Arquivo, visando não somente a preservação da documentação, como sua 

organização e disponibilização para o público interessado. 

 A coleção Relatórios e Sinopses dos Trabalhos  da Câmara dos Deputados do 

Estado de Minas Gerais foi transferida ao Arquivo Público da Cidade de Belo 

Horizonte através de doação da Universidade Federal de Minas Gerais / Gabinete da 

Diretoria da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas em 1995 e através de 

recolhimento de múltiplos exemplares pela realizado na Secretaria Municipal de 

Administração em 1994. 
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2.2 Metodologia de arranjo 

 

A partir do estudo de cada tipo de documentação, são encontradas as diferentes 

diretrizes para a elaboração de arranjos que atendam aos princípios da arquivologia e 

aos interesses dos usuários do acervo, e que, ao mesmo tempo, se conservem fiéis a 

realidade. 

Por constituir documentação impressa, encadernada e de diversas procedências 

quando da sua transferência para o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 

decidiu-se formar uma coleção com os coleção relatórios e sinopses dos trabalhos  

da Câmara dos Deputados do Estado de Minas Gerais. A documentação foi 

organizada de acordo com a ordem cronológica, na qual cada documento recebeu 

uma numeração dentro de uma codificação de arranjo.  



 6 

2.3 - Formas de acesso 

 

A coleção relatórios e sinopses dos trabalhos  da Câmara dos Deputados do 

Estado de Minas Gerais encontra-se liberada para a consulta; Contudo, devido ao 

seu estado de conservação, os consulentes deverão manusear  os documentos com 

cuidados especiais. As cópias xerográficas não são permitidas devido a precariedade 

das encadernações e ao dano que a exposição à luz intensa da máquina poderia 

causar ao documento. 

Com este inventário, o consulente irá identificar os volumes desejados e 

informar ao seu atendente as notações de arranjo correspondentes a cada um deles. 

A notação de arranjo relativa a esta coleção é C.04 /. A letra x minúscula e números 

que seguem após a barra representam a inexistência de divisão interna no arranjo e 

as seqüências dos volumes, respectivamente. Esta seqüência não condiz 

necessariamente à ordem cronológica já que são esperados ingressos de volumes 

faltantes e que receberão numeração sucessiva. 

Caso o consulente deseja obter alguns volumes relacionados a um determinado 

período, basta relacionar as notações de arranjo respectivas, como mostra o exemplo 

abaixo e repassar a lista ao seu atendente: 

 

C.04 / x – 004 a C.04 / x – 007 

 

Qualquer dúvida deverá ser levada ao atendente para orientações mais 

detalhadas. Caso se interesse por vários volumes, o consulente deverá planejar um 

esquema de agendamento junto ao atendente. 
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3 - IDENTIFICAÇÃO DO ACERVO 

 

 

3.1. Título da coleção: Relatórios e sinopses dos trabalhos  da Câmara dos 

Deputados do Estado de Minas Gerais 

 

3.2. Notação de arranjo: C.04 /  

 

3.3. Datas-limite: 1891–1928 

 

3.4. Dimensão: 0,42 metro linear 

 

3.5. Restrições ao acesso: Não há restrição de acesso aos volumes, não sendo 

permitidas cópias por reprografia. 

 

3.6. Descrição do nível abordado: Relatórios e Sinopses dos Trabalhos  da 

Câmara dos Deputados de Minas, contendo correspondências recebidas e 

expedidas, ofícios, requerimentos, representações, telegramas, cartas, 

pareceres de comissões, projetos enviados pela Câmara dos Deputados ao 

Senado e leis aprovadas pelo Senado. 
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3.7. Corpo do inventário 

 

Coleção relatórios e sinopses dos trabalhos  da Câmara dos 

Deputados do Estado de Minas Gerais 

Notação do 
arranjo Título do volume Período de 

abrangência 

C.04 / x – 001 Conformidade com o art.68 – reg. Interno em 31/12 1891 
C.04 / x – 002 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 

Deputados do Estado de Minas Gerais referentes ao 
Período de 22/07/1892 a 27/07/1893 

1893 

C.04 / x – 003 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais referentes à 1ª 
sessão ordinária da 2ª legislatura 

1895 

C.04 / x – 004 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais referentes à 2ª 
sessão ordinária da 2ª legislatura do Congresso 
mineiro 

1896 

C.04 / x – 005 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais referentes à 3ª 
sessão ordinária da 3ª legislatura 

1901 

C.04 / x – 006 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 4ª 
sessão ordinária da 3ª legislatura  

1902 

C.04 / x – 007 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 1ª 
sessão ordinária da 4ª legislatura  

1903 

C.04 / x – 008 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 3ª 
sessão ordinária da 4ª legislatura  

1905 

C.04 / x – 009 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 3ª 
sessão ordinária da 5ª legislatura  

1909 

C.04 / x – 010 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 4ª 
sessão ordinária da 5ª legislatura  

1910 

C.04 / x – 011 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 1ª 
sessão ordinária da 6ª legislatura  

1911 



 9 

C.04 / x – 012 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 4ª 
sessão ordinária da 6ª legislatura  

1911-1914 

C.04 / x – 013 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 2ª 
sessão ordinária da 6ª legislatura do Congresso 
mineiro 

1912 

C.04 / x – 014 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 4ª 
sessão ordinária da 7ª legislatura do Congresso 
mineiro 

1915-1918 

C.04 / x – 015 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 2ª 
sessão ordinária da 7ª legislatura do Congresso 
mineiro 

1916 

C.04 / x – 016 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 3ª 
sessão ordinária da 7ª legislatura do Congresso 
mineiro 

1917 

C.04 / x – 017 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 1ª 
sessão ordinária da 8ª legislatura do Congresso 
mineiro 

1919 

C.04 / x – 018 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 
sessão ordinária da 8ª legislatura  

1919-1922 

C.04 / x – 019 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 3ª 
sessão ordinária da 8ª legislatura  

1921 

C.04 / x – 020 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 1ª 
sessão ordinária da 9ª legislatura  

1923 

C.04 / x – 021 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 2ª 
sessão ordinária da 9ª legislatura  

1924 

C.04 / x – 022 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 3ª 
sessão ordinária da 9ª legislatura do Congresso 
mineiro 

1925 
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C.04 / x – 023 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes 4ª 
sessão ordinária e ext. da 9ª legislatura 

1926 

C.04 / x – 024 Relatórios e sinopse dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gerais Referentes à 2ª 
sessão ordinária e ext. da 10ª legislatura  

1928 

 


