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ACTA D.\ CONFERENCIA DA MES.\ DO SK ADO Ell 4, DE NOVEMBRO
DE 186'1.

PRESIDENCU. DO·SR. VISCONDE DE A.B1..E'l'É.

Compareceram ás onze horas e meia da manha AI1I~o.

05 Exms. Senadores Visconde de Abaeté, Pre- NQYelr~11;l'o 11.

sidente, ManoeI dos Santos Martins Vallasques,
e José Martins da Cruz Jobim, aquelle 1.° e este
2.° Secretario, e José de Araujo Ribeiro, Secre-
tario Supplente.

O Exm. Presidente declarou que eonvocáru a
Mesa para ft\zer-Ihe a seguinte exposição, e ped ir
a sua opinião li re. peito:

Que e11e Presidente julgava conveniente que se
ofllciasse ao Governo.

1.° Requisitando, na fôrma do parecer da Mesa
de 10 de Junho de 181)9 ôpprovado pelo. enado
em sessão de 20 do mesmo mez, a nomeação
<.Ie engenheiros, que façam o plano e orçamenlu
das obras, que devem ser acrescentadas no Pa~o

do Senado, comprehendendo não ó os compar
timentos, para onde hajam de ser mudado LI
Secretaria e o archivo, mas uindu outro., de que
careee o edificio.

2.° Reiterando o pedido de informacões ácercll
de diver os objectos, sobre os quaes· o Senado
tem de deliberar na proxirna sessão legislativa.

3.° Cornmunicando a noticia do falleciniento
do Senador pela Provincia de Mato Grosso o
Exm. João An tonio de Miranda, a qual lhe fora
participada em nome da sua ,iuva a Senhora
D. Anna Jansen 40 Paç.o de Miranda por Curta do
'1. 0 do l:orrente mez.
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DisculiLla i.I JUi.llel'iü de l'éHJa 1II1l1:\ LIas lJrup()~(a~.

resolveu a Mçsa que S \ oll1liia se ao GOYCl'l10 peln
mau ira indicada.

E para con, tal' se lavrou a presente acta. _.
"'iscondc de Abebclé, }'rcsillelltc. - Ju.~Ó J/u/'Iim
dn Cru: .!ovilll.-José de Jraujo Hiv 'iro.

ACTA 0,\ eOWERE'etA 0.\ MESA 00 EMOO E~I 18 OE SETE ~18110

DE IHti2.

J'HESIDEr\Cl.l DO 'H, nSCO:"iDE DE AIH.ICl'É.

A!~~g' Aos dezoito dias do mez de Setembro do unllu
Setemhro 18 do Nascimento de Nos o Sonhor Jesus Christo de

1862 reuniram-se cmumu das salas do Senado
o Presidente do Senado Exm. Visconde de Abaeté,
e os Exms. Senadores 2.° Secretario José Martins
ela Cruz Jobim, e 3.° Secretario Firmino Rodrigues
ilva, e José de Arüujo Hibeiro, Secretario sup-

l)lente. #

O Sr. l'resiLl nte declarou que lHwia cOnVOCi.HJu
n lesa para os seguinte fins:

,1. 0 Para deferir-se ao requerimento do Omcial
da Secrelaria Francisco de Assis 'egreiros Castro,
<Iue pede licença com venci menlos para ausentar
para fóra da cidade no intervallo da sessão:

2.° Para proPÔl" e decidir-se, si convém deitar
üIJaixo duas paredes divisorias, uma ua sala da
clltrada do Senado á esquerda, e a outra da sula
cm que eostuma descansar Sua Magcsladc o
Imperador, a qual separa-a de um pequeno quarto
no fundo, solicitando-se do l\lini 'lerio das Obras
Pu IJlicus os meios neccssa ['ios :

:1.0 rara P. ulver-sc, si convem qlle l'Jle rrc
..idenle, llnrd mais bl""YU 'ulu!;ào do.' ll\.'gocios,



deve J1cül' uutorisnuo pum prover sobro o que
fuI' da competencia da !\Iesa, dando-5e-Ihe oppor
tunamente conhecimento elo que fizer ene Pre
sidente.

E passando a Mesa a tomar em consideração
estes objectos, resolveu o seguinte:

Quanto ao requerimento do Ollieial da f;ecre
taria, que se concedesse a licenç.a pedida somente
ljüm o ordenado, e por seis mezes.

Quanto ás obras, que uppl'ovava a proposta nos
lermos, em qlle havia sido feita.

Quanto a autorisação vedida, que se concedia.
E para onstar se lavroll il presente ncla.

I 'isconde de Abcwtd, Presidentc.- José .Ilm·Uns
tlct C1'~I~ Jubim.-Fi'l'm.inú Rodrigues S'/lw.
.7os6 (le Arct·ujo l!ibci1'o .

• "1 li

AC'I'.\ lU COiW~flE\CIA D.\ MES.\ DO SE:'iADO EM IS D~; JULIH:I
DE i8G5.

I'IlESlDENClA. DO Slt. nsCO, DE DE AB.\ETÉ.

Achara m-se pr:csentes os SI' '. Senadores Viscon de
de Abaet6, Jobim, ltodrigues Silva, e Araujo Ri
beiro.

O Sr. I'residenlc expôz:
« Que tendo vagado o lugar de Olicial Maior da

Secretaria do Senado, pelo fallccimento do Conse~

1hoiro Geraldo Leite Ba ·tos, que O exercia, julgava
necessario e urgente nomear-se lima pessoa que o
substituisse, ll.tó que o Senado, logo que se reu
nisse, deliberasse sobre n proposta, que lhe deve
ser presente:

« Que a hypothese CJue occorria não estava pre
vista pelo Regimento, o qual não desigllava qual a

,\uno.
18üa

J [Ilho 1 .



-6-

pessoa, que no: impcdilllenlo~, e mcno ailJua nLl
falta do Omeial Maior, occonida no intervallo das
sessões, devia substitlLil-o :

« Qne além disto, por deliheração do Senado
de 9 de Setembro de 1\ 861, u ~lesa estava autorisada
para reformar o Regimento da Secretaria, e para
executar qualquer reforma, que não se l'eferisse
á creação de novos lugares, e fi fiugmento de ven
'cimentos, pelo que entendia que ainda no caso
de es.istir alguma disposição, que pudesse regu
lar a hypothese occorrente, a ~lesa tinha o direito
de alteraI-a, corno julgasse conveniente ao melhor
serviço da Secretaria:

« Que fundado nesta' consiueraçõcs, e tendo em
vista o melhor scrvico (la Secretaria do Senado,
lernbnna para OfI]ciaÚlaior, o Sr. Angelo TiloillêlZ
do Amaral, que, sf'gunrl0 a sua opinião, reunia
as condições de intelligencia reconhecida, longa
pratica de negocios de Secretarias, e scrriços fei tos
ao paiz, e devia merecer a plena confiança dos
membros da Mesa, cumprindo que o nomeado
elltl'ÚSSe desde logo no excrcicio de suas funcções:

« Que assim como lembrava este nome, aceitaria
de bom grado outro qualquer, que fosse lembrado
pelos sens coHegas, uma vez que estivesse nas
mesmas ou em melhores condições; por quanto
a indicação que tinha feito cru, bem que muito
reflectida, inteiramente espontanea, e não havia
nella outro fim, que não fosse o religioso desempe
nbo de deveres officines, e o melhor serviço do
Senado. »

Entrando a proposta em dicussão, foi ella appro
\ada pelo voto unanime dos membros presentes.

E para constar lavrou-se a ]1rese-nte aela por
todos assignada.- Visconda de Abaeté, Presiden
te. ~[?il'lnino Rodrigues Silva, ::J.O SecretarIO, ser
vindo de 1.0.-José ~[a?'tinS'da Cr"l6Z Jobim, 2.° Se
creturio.-José df7 Araujo Ribei?'o.
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ACT,\ DA COl'iFERE~CIA DA MESA DO ,ENADO EM 4'2 DE SETEl1BRO
DE 1863.

PllEciLD&J'iUA DO :SI\. rIS Oi.'iDE DE A.OA.ETÉ,

A·'s onze hora. da man hã acharam- e pre enles .~l1no.

os, rs. Senadores Visconde de AbaeLé, Jobim, Ho- Sei i:~I~~O l~.
drj~ues Silva, e Araujo Ribeiro.

Aberta a conferencia, o Sr. Presidenle expuz:
« Que o Senado desde alguns annos al10plára

·omo regra invariavel autorisar 11 Mesa, anles de
finda uma sessão, para contraelar a publicação dos
debates, e a impressão dos annaes da outra, que se
lhe cleye segllir, d signnndo-se pelo aono, a que
pertence:

« Que, de accordo com os precedentes, o Senado
por deliberação de 26 dê Agosto de 1186~ autorisára
a Mesa para cOIllrüétaI', sob as eondições que jul
gasse mais vantajosas, a publicaç.ão dos debates é
a impressão das annaes da sessão de ,1863:

« Que, enl virtude da autorisação concedida, a
~Iesa celebl'ára cm 20 do Abril de 1863 um contracto
com a empl'eza do Correio Mercantil, obrigando
e esta, medianle diversas condições que se estipu

laram, apublicar o debales, e a imprimirosannaes,
e as aclas do Senado) durante a sessão de 1863:

Que este contraclo, que devia . ubsistir por
tempo de quatro mezes, e o mais que decorresse até
o encerraQl('uto da sessão) tiyera apenas principio
de execução, deixando de vigorar nO dia 12 de
Maio daquelle anno, cm que o Decreto, qne dissol
vcn a Camara dos Sr . Depu tados, yeio por terillO
á. . e. são do Seoado:

« Que, atlenta a couyenieElcia de celebrar-se
OutlJO contracto para a publicação dos debales e
impr.essão dos UIliflaes do' Senado na sessão, que tem
lIe abTiT-Se]10 1.° de Janeiro de '1864, era neces
sal'ÍO LOJn[u'-SC la este respeito a d lihrnção {we



Anuo.
1863

Olllltbro 31.
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parecesse mais acertada, e maio conforme ao prn
sarnento, e aos precedentes tIo enado:

« Qne era este o objecto que a Mesa, tinha de
onsiderill', c para cuja decisão fOra convocada. )}

Passando a occupar-se da materia, e Onda a
discu são, reso\,e11 D. Mesa por unanimidade de
votos:

1.° Que se fação os aUlluncios do estylo, .convi
dando-se a emprezas dos jornaes, qne qlllzerem
encarregar-se da publicação dos debates, e da
impre süo dos annae do Senado n'as duas se ,ões
!le '(86.4-, n npl'esental' para esse fim a suas pro
postas até o ultimo do mez de Outubro proximo:

2.° Que desta deliberação, e de qualquer con
tracto, que em virlu le della hajn de celebrar-se,
a Mesa dê conhecimento ao enado, logo que elle
se reunir.

E para constar lavrou-se a presente ucla. - ris
conelc de A.baeté, Presidente - Fil'mino llodrig1.lCs
Silvet, 3.° Secretario, servindo de l.o.-.7osé Mar
tins ela Cl'W: ,TnlJ'iJll., 2.° Scrretal'io.-,Tnsé dc/{m1ljn
llibeú·o.

• •• I

,\CT\ D,\ CONFEREl':f.1 \ DA ~IES.\ DO.I\ 'AI)O 1m ~( DE oun BllO
DE 18fi~.

rIlESIDE:\CI.\. DO '. R. YI.-'CO:\DE DE ABXETÉ.

A's onze horas da manllü compareceram os ,r .
Senadores membros da Mesa, Vis"ondc ele Abaet<.\
Rodrigues SilvJ, e ~ra!.Jjo Ribeiro.

Aberta n conferencia, foram lidas a seguinte·
carta e proposta elos S1's. MUDiz Barreto, Mendes
Cumpos l\: Companhia, relativas á publicação dos
debates do Senado nas duus sessões de 1864.,
para o que tinha-se eom untecedencia manda ]0
fazer annlll1rios nos Jornnes (la CÔrte. '
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« llIm. e E.. m. SI'. -Temos a honra de uepôr
« nas müos ele V. Ex. a proposta inclusa para a
« publicaçno dos trübalhos do Senado.

« Deus Guarde a Y. EX.-Rio de Janeiro, 17
cc de Outubro de '18ü3.-lllm. e Exm. Sr. Visconde
( cle A.büeté, Digno Presidente do Senado.-De
« V. Ex. Respeitadores attentos .illtmiz Barreto,
({ Mendes G(unpns & Companhia. )}

cc Propôll1os publicar, no Correio Jfercantil, os
c( trabalho do Senado, e fazer as publicações dos
« aunacs, etc. sob as condicães do nltimo contra~

« cto.-Rio cle Janeiro, 47 de Outubro de 1863,
« Muniz Ba'l'1'(;lo, Mendes Ccunpos & Companhia. )}

,endo discutida esta proposta, c não tendo
sido apre eotada outra alguma, resolvcu a Mesa
qlle fosse accita a dos Srs. Muniz Barreto, Mendes
Campos & Companhia, celebrando-se eom enes
o contracto do estylo.

Foram presentes á Mesa as contas da receita e
de peza do afre do Senado, lançadas no respe
cU vo li Vl'0, desde o dia em que ns havia prestado
o fallecido Oflicial-duior Con elheiro Geraldo Leite
Bastos até o dia '16 de Julho ~m que falleceu.

Ex.aminadu us ditas contas, a Mesa resolveu
l1pproval-as, maudando fazer carga ao actuul
Ofllcial-Maior Angelo Thomnz do Amurai do saldo
existente de qu.atro contos 9uinhentos e vinte sele
mil dZb::enfos c quarenta I'eis.

O SI'. Pre idente cxpoz, que lendo-se comprado
ultimamente ulguns moyeis novos, e adorno
para diversa salas do eclificio do Senado, pa
recia·lhe conveniente que se vendessem os moveis
antigo, que não fo sem mui necessarios.

A Mesu upprovolL esta proposta, autorisando
a venda do moveis de:"'n cessarios', pelos qUiles (
se devia procurar obter o melhor preço possivel.

E pOL' nada muís haver 11 tt'atilr-se, deu-se por
finda a conferencia, de que para con tal' lavrou
,'O a pr sen le acta. -1 risconde de Abaelé, l'l'e
idcnte.-/I'irmino l?odr'igues ,Ç·ilvQ., 1.° Secretario

illtcl'ino.-José dr, A'I'(wjo Ilibei/'o .
. ...
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Anno.
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Maio '27.
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ALTA DA CONFRIlE '~I \ D.\ m: .\ !lO SEXADO [lI i DE NOn'iBIW
DE ·ISG~.

I'RESlDE~ L\ DO :n. nsco. 'DE DE AIlAETf:.

Aberta li cúnferenciu ús onze hora, da manJúi,
achando-se presentes os Srs. Qenac10res membros
da l\iesa, Visconde de Abaeté. li'il'mino fiorlrigues
SiJvi;l, José l\lürLins da Cruz Jobim, c José de
Aruujo Ribeiro, foi lido o Regulamento para ()
servico da Sccl'etilrin, Arcbivo, BilJlioLheca, 8a]üo,
Porta: Galerias, e Tribunas do Senado, organi·
sado em virtude ele dcliberaeno tlc te. de 9 de
Setembro de HH31 , c depois de disClltil-o mi
nuciosamente, como já o bavia. feito em outras
conferencias, resolveu a l'lesa momlal-o imprimir,
e pôr em execução no dia ·13 de Dezembro pro
ximo.

E nada mais havendo li trattH" den-se por finda
a conferencia, da qual, para constar, lavrou-se
esta actuo - Visconde ele Abaeté, }'rcsic!ente.
FÍ?'mino flodrig16es Silva, 3,· Secretario.-Jos6
j[al'lins (la Cru.:; Job'iJn,-José de A1'(Wo'O Ribeiro.

_040---

AC'f.\ DA COWEnE~CI.\ DA ME~A DO SE .\DO E~l 27 DE mIo
D;~ UÜh..

PRE'IDEXCI.\. DO SII. Yl:3COI\DE DE All.\ETÉ.

A's onze horas e meia da manhã, achanuo-se
presentes os Srs. Visconde ele Abaete, Mafra, Fer
reira renno, c Trixcil'u de Sonzn, ahria-se u con
l"t\ren ·ia.
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Sr. Pro i(lonto fez a seguinte eXlJosl~iJo:

Que em sessão de 'I iS de Janeiro deste anno
o euado tinha approvado o seguinte requeri
mento:

« Os enadores êbaixo assignados pedem ao
« Senado licença, e approvação pura maúdar col
« locar em uma das salas perl-encenles á Secretaria
( o relrato do fullecido C0l1se1heiro Geraldo Leite
« Bastos, que foi Oilleial Maior da Secretaria do
« Senado, como demonslraeiio dos seus bons ser
( Yiços na qualidade de cidadão e de empregado
« publico.

« raço do Senado, em !) de Janeiro de 1864.
« Silveira da ilIotUt.-José da Silva llIa{rct.
« J isconde de Sapucahy.- .D/arque:! de Caxias.
« Visconde de Abaeté.- D. Manoel de Assis Jl[as
( CC(,rei~has.- José Pedro Dias de Carvalho. »

Que o retrato, a que se refere o requerimento,
ti}1l1il sido depostú na Secretaria do Senado por
ordem dos assignatarios do mesmo requerimento,
e nestas circllmstancias competia á Mesa dar as
providencias adequadas para levar-se a effeito a
deliberação do Senado de '15 de Janeiro:

Que lhe parecia que o modo mais conveniente
de execular esta deliberação era designar-se o dia
trinta do corrente mez pejas quatro horas da tarde
para inaugurar-se o retralo, por ser esse dia o
decimo oitavo anniyersario da nomeucão do [al
lecido Conselheiro Geraldo Leite Bastos para o
lugar de Oflicial !\laior da Secrelaria:

Que a inauguração fosse na sala da Secretaria,
fJu~ serve provisoriamente de Gabinete do actual
Oflicial Maior, não havendo outra, que se preste
a isto, com as prop01:ções e a decencia indispen
saveis:

Que para assistir a este acto sejam convidados
o aliciaI-Maior e Ofliciucs da Secretaria, e os em
pregados do Senado:

Que do auto du inauguração se lavre o compe
tente termo.
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Esla (':x.posi~5.o, depois de disGutilla, roi appro
"ada.

E para constar lavrou-se a presente ada, quo
,'ui nssignllda pelos membros riu MCSil.- riscoude
de Abaclé, Presidente.- José dCL S'iLVCL .Mafra, 'I."
Secretario.-llerwlano FC1'1'cira 1!c11na, 2.° Secre
tario, vencido.- Manoel Tei:rcira (/e SO'll:U, 3."

('crelario.

ACTA D.\. CONFERET\CIA D.\ ~IE A no SEI':ADO E3! j(l DE J[i\f[{l
DE 18li&.

j'RESLDENCU DO Sl\. nSCO;\DE DE AB.ArTÉ.

AnrlO. A's lres c meia horas da tarde abria-se n coo-
I~Gj

Junho 10. ferencia, achando-se presentes os Srs, Visconde
de Abaeté, Mafra, Ferreira l)eIlna, Teixeira de
Souza e Almeida e Albuquerque.

O Sr. Presidente expôz o seguinte:
({ Que o Senado, tendo approvado cm ses ão de

hoje com uma emenda o parecer da Mesa n.O 22
datado do dia 7, resolvera conceder dispensa cl o
serviço com o ordenado de 800#000 annuaes ao
correio José Francisco Barboza, provendo-se o
lugar em pessoa idonea:

-« Que em virtude da ultima parte desta deli.be
fação, e na fórma do arL. 5." do Regulamento rIe
4[) de Dezembl'o de 486'3, propunha, para ser pro
vido naquelle lugar, a Antonio Lopes Guerra, nêl
tural da cidade do Rio de Janeiro, com trint ai c SC1:S

annos de edude, e com a idoneidade neccssal'ia
para preencher salisfi:.\ctoriamente o emprego,
como constava dos documcnto , com quc instruíra
uma sua pe1ieJio;
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« ()!Il~ OS vCllcimentos do Iligai' dcvitlo Sl:l' o::; de
signadus (lO curl'ci() do Senado na lnbelln, a q!le se
l'd'ere o arl. 2~ do cilauo HeguJameoto, a saber,
. 'isc:entos mil réis como ordenado e igual quantia
COlIJO gl'ülilicaçào:

« Que a l'esoluljão que a ~Iesa houvcsssc de tomar
devia, anles de executür-se, ser sujeila ú appro
VuÇ,''dO do Senado, que se acha reunido. l

Esla fJl'Oposla, clJlr,ll1clo em discussão, foi ap
provnda por unanimidudc de volos.

E para conslar lavrou-se a pre'5enle acla.
l'iscontlc de Abal'fé, f'residenle.- ,Jns(: da Siha
llla/i'a, '1. 0 8ecreli1l'io.-llcrculano Ferre'ira I'cnna,
:2. o Secrelario.- Manoel Tâ.rcLm de SlJu:::n, .L o

Secretürio.- F'I'cdcriw de Almeida. c Albuqu.crquc,
4.° Secrelario.

ACl'.\ DA CO~FEnEi':C[A D.\ m:s,\ DO SE:'i,\DO E.\1 30 DE JUJl:1I0
DE 18M.

PIlESlDENCU. DO SR. nSCü:'iDE DE .\D.'..ETÉ.

A's fluas horas da tarde, abrio-se a con~ rcn
cia, achando-se ]Jresenles os 81's. Visconde ue
Abaeté, Mafra, Ferreira Penna, Teixeira de Souza,
e Almeida e Albuquerque.

O Sr. Presidente cxpôz o seguinte:
« Que o Senado, tendo em sessüo de hoje ap

provado cm ultima discu são o parecer da Mesa
n. O 24 datado do dia 22, resolvêra eonccder ao
Dr. Francisco de As is Negreiros Ca. lro, n exo
neração que pedira do lugar de Omeial da 8e
Gretal'ia, e mandar que o lugar que clle exercia,
c devia considerar- e cxlinclo, fo 'se sub lilllido
pelo modo pl'escriplo no nrl. (33 dú Hcgulamcnlo
de 11) ele Dezembro ele 1863 :

Anno.
186 I

Junho 30.
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~ 011(', ue uceoruo com o cilado artigo, era livre à
l\lesa sllb titllir o lugar extincto por qualquer
düquelles, a que se refere o art. 1.°, Capitulo 'I.·,
Secçúo 1.a do mencionado Regulamento:

« Que a elle Presidente pllrecia preferivel preen
cher-se um dos dous lugares de Amanuense,
creados pelo Regulamento, e a cada um dos
qllaes corresponde, confÚrnle a respectiva Tabella,
o vencimento annllal de 900$000, sendo 600$000
de ordenado, e 300$000 ae gratificação:

« Que, pror.edcndo- e assim, far-se-hia desde já
annualmente, na verba do' rencimentos do em
pregados da Ser,l'etariu em effcctivo serviço, uma
<.liminuição de despeza na importancia de 900fiOOO:

« Que esta diminuição consistia na diifcrença
entre a quantia de 2:000fiOOO que percebia o
Olicial exonerado a pedido, e a de 90U,~000, que
compele ao AmUlluense que fór nomeado, com
li addição de 200#000 que accresce actualmente aos
vencimentos do correio do Senado:

« Que, attendendo ao principio de economia,
a que nas actuaes eircumstancias não podia deixar
de ligar summa importancia, propunha para o
lugar de Amanuense da Secretaria com o venci
mento annual de 900$000, na fórma designada
na Tabella annexa ao Regulamento de 15 de
Dezembro de 1863, a Alonso Carneiro Pestana
de Aguiar:

« Que o individuo proposto era natural da
Villa do Araxá na Provincia de Minas Geraes, tinha
de cdade vinte doi6S annos, e mostrára possuir as
habilitações, CJue o art. 6." daquelle Regulamento
exige para bom desempenho das funcções do em
prego, juntando como prova a um requerimento
que fizera, lido e remettido Ó. Mesa em sessão
de 22 do corrente mcz, dous attestados passados
pelos Srs. João Baptista Calogeras, e José Ber
nardo FaJletli, que foram Directores de um Col
legio estabelecido em Petropolis, que o peticio
nario fl'eqnenlál'a desde o anno de 1851 até o
dr, 'I GO, com applicação c aproveitamento nos
estudos, e bom c louvuvcl proceder:
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« Que á deliberação, que a Mesa hOllve'se de
lornar, devia, llOS lermos <lo art. 5.° do citado
Regulamento, ser sujeila, anles de execular- e,
á approvação do Senado, que se aClla\a reu
nicloo »

E la proposta, sendo disculida, foi approvada
por unanimidade de volos.

E pam constar, lavI'Ou-se a presenle oncta.
1 'isconde de Abaelé, Presidenle.-José da Silva
Jla{ra, 1.° Secretario. -lhl'cul(tno Ferreira Penna,
20° Secretario o~!lI(tnoel Teixeim de SOUZCb, 3.° Se
cl'etario.- Prederico de AllJwidlt e llbu'1ue?'que,
4. 0° Secrctürio.

- ,......

AC1'.\ DA CO~FErrENCL\ DA MESo\ D:l SE~ADO E1I 50 DE SETEllllrrO
DI<: i864.

PRESIDENCL\. DO sn o VI CO.'lDE DE ABAETÉ-.

A's onze hora da manhã, aeharam-se presentes A:~:~J'
os S1's. Visconde de Abaeté, Herculano Ferreira SetemlJro 300

Penna, e Manoel Teixeira de Sonzü, faltando com
cau a participada o Sr. José l\Jaria da Silva Pa-
ranhos.

O Sr. Presidente len dOI.S omcios, datados oe
24. e 29, em que os emprezarios da publicüeão
dos debates, Muniz Barreto, Menrtes Campos· \.Y.
Companhia representam que nüo podem concluie
a referida publicação, por não terem alguns S1's.
Senadores entregado os discursos que receberam
para corrigir, e pedem que se lhes mande pagar
o qne se lhes dever, cnlbora não hajam tambem
concluido a impres. üo das aelas.

Re. olvclI- oe ll1i.lndür elTectuêll' o pagamento; e
:rllilnlo li il1lprrssiio elo Jiscursos:
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II." Que se cspere alé o dia 10 de Olllubro pro
ximo futuro pelos discursos, que os oradores
ainda não tiverem entregue.

2.° Que a falta dos discursos na sua inlegra
poderá ser sllpprida, sómente nos annaes, pelos
e.'tractos pl]blicados no Jornal do Commcrcio,
sem alteraçào alguma, se os oradores autorLmrem
li ernpreza pam mandaI-os inserir.

3." Que do dia ·11 de Outubro proximo fuluro
em diante deverá a empreza fazer publicar no
Correio 1I1crcantil e passar para os annaes por
ol'lJem chronologica os discursos que forem en
tregues até o dia 10, e mencionar no fim do
appenrlice os que deixarem de ser publicados por
n.io haver a empreza recebido a tempo os mesmos
discmsos, nem autorização dos oradores para
servi r-se dos extractos.

4,.0 Que estas resol1lções sejam communicadas
aos 81's. Senadores, a qucm possa interessar o
sell conhecimento.

O Sr. Presidente leu o seguinte Memorandum,
que dirigiu. com carta dütada de :28, aos 81'S'.
Ministros da Fazenda c da Agricultura, e ao Pre
sidente do Conselho.

Uemorantlum.

« O parecer da Mesa n.O 2G de 30 de Julho
llltimo, que o Senado approvou cm sessão de
30 de Agosto. e que foi romettido por cópia ao
Ministel'ios dJ Fazenda, e da Agricnllura, Coo1
mercio e Obras Publica com oflicio do Sr. 1.°
Secretario, datado de 21 do corrente mez, contém,
entre outras, 11 seguinte conclusão:

« Que se exponha ao Governo 11 conveniencia
« cle não alienar por qualquer titulo que seja,
« mas de conservür, a fim de terem o destino,
« para que foram comprados, os terrenos per·
« tencentes áquclla chacara (a do Conde dos Arcos
« em qlle está co1locado actllalmente o raÇo elo
{{ Senado) de qn aill(ln nftQ dispôz por titulo de
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afor mento a particular ,esperando o Senado
( que o Governo mandará proceder á demarcação
« dos ditos terrenos, na qual se compreenderá
« o que foi cedido ao Minislerio da Gllerra para
« picadeiro, e cocheiras, o qual logo que seja.
« passiveI, deverá. ser restituido ao Se.nado »

E' evidente que esta conclusão presuppõe e
reconhecimento de direitos, por parte do Senado,
ao edificio, em que eUe celebra as suas sessões,
bem com-o aos terrenos adjacentes.

Nas sessões de1 O, 1<1, e 12 de Agosto ultimo,
em que o parac-er d<'ll\Iesa teve primeira discussão•

. falluram sobre a materia os S1'S. Senadores Ferraz,
Visconde de Abaeté, Ferreira Penna, Silveira da.
Motta, Visconde de Jequitinhonha, e Dantas, e
póde dizer-se aífoutumente que os direitos, a que
se allude, ficaram estabelecidos por um modo
luminoso e incontestavel.

Posto que não fosse necessario, podia a questão
esclarecer-se, e desenvolver-se ainda mai , quando
o parecer entrou em.2.a discussão no dia 30 do
mesmo mez.

Não aconteceu porém assim por uma feliz
cITcumstancia, que mais uma vez veio demonstrar
a sabedoria e bom senso pratico, que distinguem o
Senado.

Não houve quem se oppozesse ao pa.recer, e
a faUa de impugnação dispensou u defeza.
passando quasi unanimemente as conelu ões do
mesmo parecer sem a pompa de um debate
prévio, que alias não poderia alterar o res~ltüclo

da 'Votação.
A escola academica, se por ventura conl<'l

sectarios naquella Augusta enmara, quiz nesse
dia, como em outros, fazer um sacrificio, ou antes
uma cortezia á boa escola parlamentar, que no
interesse do systcma repl'esentatiyo condelDua o
imperio abusivo, ou apenas ostentoso da palavra
humana.

Convindo porém deixar bem definidos, e fixados
os direitos do Senado ao edificio e terrenos, de
que se trata, parece que, fóra do parlamento,

a
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não póde haver occusião mais azada do que esta
para fazêl-o. .

Releva pois aproveitaI-a.
Quér os escriptores de direito administrativo

francez, quér as Leis e Regulamentos da França,
discriminam os bens do dominio publico dos
bens do dominio do Estado.

A respeito dos primeiros d'Argentré, citado por
Gaudry diz o seguinte:

ln usu publico sunt qure cuique patent ad usum
requo jure cum reliquo populo ....

Hujus generis sunt basilicre, fora, theatra, de
amblllationes, quibus omnibus quilibet de populo
utilur.

Arespeito dos segundos, a definição de dominio
do Estado é:

Conforme LaferriM'e, aquelle de que o Estado,
representado pelos poderes constituidos, goza
'Como simples parlicular exclusivamente, e por
tílulo de propriedade.

Conforme Gaud1'y, aquelle que pertence ao
Estado, considerado como individuo) e por tílulo
de propriedade particular.

Já se v8 que as duas definições não differem
entre si, exprimindo ambas a mesma idéa precisa
mente.

De accordo com os mesmos escriptores, e com
a mesma legislação sam correntes os seguintes
principios :

1.° O Estado póde adquirir por titulo oneroso,
ou por titulo gratuito:

2. 0 Os actos de compra, no inte esse do domínio
do Estado, referem-se ordinariamente a algum
dos grandes serviços publicos:

3. o Perlence aos Ministros determinar a necessi
duele das acquisições, cada um no seu Minis
terio, e fixar ° preco e as condições da compra,
a menos que a núcessidade não seja determinada,
e as condições não sejam fixudas por um Decreto:

4.. 0 A transmissão faz-se ú adminislração dos
domínios:
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t),O o E tado e o unico proprielario, ainda que
o imrylOvel seja apropriado ( a:ífccté) a um serviço
e:lpeClil1.

Applicando esles pl'incipios á hypolhese que
se ofl'erece, é manifesto:

1.° Que o Eslado adquiria a chacara do Conde
dos AL'COS por titulo oneroso, qual foi o da compra
cffecluada em 8 de Marco de -1825:

2.° Que o serviço, a qu'e foi apropriada aquella
chacara, na qual devia levantar-se a casa dos
Senadores para ncHa reunir-se a Asscmbléa Geral,
c celebrarem as suas sessões as duas Camaras
Legislativas, ou pelo menos o Senado, não podia
ser nem mais urgente, nem de maior importancia
politica:

3.° Que a necessidade da compra foi determi
nada, e as condições do conlracto fixadas pela
Carta Imperial de !23 de Outubro de 1824:

4,0 Que u transmissão, ou incorporação do pre
dia no dominio do Estado, ou nos proprios na
cionaes fez-se por accordão da Mesa da Corôa da
extincta Casa da Supplicação de 9 de Julho de
1825.

Posto que, segundo um dos principias estabe
lecidos, o Estado conlinúa a ser o unico proprie
tario do imJnovel apropriado a um serviço es
pecial, é certo comtudo que o immovel ex-vi desta
condição fica sujeito a regras e pTescripções, que
tem por fim proteger e garantir o serviço, a que
elle é destinado, e que limitam como consequencia
necessariü os direitos do proprietario.

Esta lhese funda-se na autoridade dos mais
abalisados escriptores de Direito Administrativo.

Entre outros citaremos os seguintes:
Pracl-ier Fodel'é, que na sua obra - Précis du

droit administratif - diz:
Os bens do Estado sam pela mór parle apro

priados ( affectós) ao serviço das diversas admi
nistrações gemes em virtude de decretos do chefe
do Estado ...

Eslas i:ldminislra~ões regem por i mesma os
bens:
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°Glwl'les de Rock, que na SUll obra - L adm [
nistration de la France - escreve:

O dominio do Estado acha-se sob a direccãa
da administração dos domínios; mas não perlén
cem á competencia desta os bens. ou e lauelc
cimentos occupados pelos outros Mini terios.

Quando porções do dominio do Estado, deo ti
nadas, ou apropriadas a um uso especial, tor
nam-se inu teis para esse destino, recabem en lfio
50b a direcção da administração dos dominios.

As porcões do dominio do Estado, não empre
gadas em· um uso publico qualquer, devem, Ú
excepção das matas, ser arrendadas ou aforada :

La{e1Tícl'e, o qual no seu - Cours théoriquc
ct pratique de droil public et administratif - diz
o seguinte:

L'adminisLration générale de l'État se compo. c
de différents Ministeres et services auxquel cloi
vent être afYectés los immeubles dont ils ont
besoin: aussi le domaine de 1Élat cst iI reparti
entre les diverses branches du pOllvoir moins-]o
forêts et uo certuin nombre de propriétós isolés.

Cette aifeclation d'uo immeuble à un service
administratif se faisait avant 180\ par ordonnancc
ou déerél: elle consLituait un acte c1'udminis-'
tration et non d'aliénatioD.

Mais la loi de fmance du 15 Mai 18ijO a porl '
uu grave changemcnt à eette pratique adminis
1ralive.

L'article 4 statue - qll'a l'avenir l'affectalion
d'no ímmeuble natiollal à un service public no
pourra être fai te que par une loi-; et dépuiR
1851 plusieurs lois ont élé renelucs pour ces sorles
d'aífectation, même lorsqu'elles sont qualifióes à
titre provisoire ou temporaire.

Gau-d-ry, com o qual poremos lermo ÓS cilações:
Este distincto e criptor ele Direito admini tra

li"o na sua moderna e c:cellente obra - T1'ail.é
rln domaine - exprime-se nos seguintes termos:

Lorsflue le contrat d'acquisition a étó r vêlll
c1 louL le formalil)s nece 'sait'c pOlir saisir
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l'1.hat tl'lIlle pl'opriété definitive, ct lJue cel im
meulJle est destiné à qllelque service special, Ta
mi sioll des agents du dornaine est remplie, et
ils n'ont plus à s immiscer dans l'adminislrution
de l'immeuble; le service pour le quell'acqllition
íl eu lieu en est chargé eJiclusivemcnt, ainsi fIlie
dos fl'üis. d'entretien, d'umélionltion, et des con
trjblltion , s'il y a ]ieu.

Duo le ca ou l'immcuble dcyiendrait üwtil
au service pom le quel ii a été ac luis, iI seraít
remi au domainc.

De tudo quanto precode, resultam logicamente
os seguintes corollarios :

4.° Qnc o Senado tem direito ú posse, uso, e
administração dos ediucios, e terrenos, que for
mavam a antiga chacara do Conde dos Arcos, e
flue por escriptul'ü publica de 8 de Março de -18%
foram comprados, parEI ter um destino e pecia],
cm virtude da Carta Imperial de 20 de -Outubro
de 48:H que, attenta a época em que foi expe
pedida, deve considerar-se com u força de um
acto legislativo.

2.° Que a este direito do Senado corresponde,
por parte do Governo, a obrigação correlatiya de
manter o Senado na posse, uso, e administração
dos mesmos edificios e terrenos, de núo dis
tralül-os para "fins diversos, nem por aforamento,
nem por qualquer outro modo, e de restituir
opportunamenle os que estiverem na condições
de ser restituídos sem prejuizo do serviço pu
blico, ou oITensa de direitos de particulares,
adquiridos bona [ide

Gabinete da Presidencia do Senado, cm 28 de
Setembro de 186.í-.

E pura constar lavrou-se a presen~e acla.
T'1'sconde de Abaeté, Presidente.-Al"anoel Teixcim
de SOlb:::a, 3.°, servindo de 4.° Secretarío.-fler
clllcmo fi'crrcira Pcnna" 2.° Secretario.

_1'1.



ACTA D.\ CONFEIlE~CI.\ DA ~IESA DO SEMDO Ell 51 DE O TUnnO
DE {86~.

rIlESlDE~CU .. DO SR. VISCOtiDE DE ABAETÉ.

A{1~~' A's onze horas da manhã, presentes os Srs.
Outubro ~l. Visconde de Abaeté, Ferreira Pennu, Teixeira de

Souza, e Paranhos, o Sr. Presidente apresentou
a seguinte reclamação da empreza do C01'?'eio
lJlercantil sobre o pagamento do preço do seu con
tracto pela publicação dos trabalhos do Senado
nas sessões do corrente anno.

« Illm. e Exm. Sr. 'iscande de Abaeté Presi
dente do Senado.

« A empreza do Correio lJIercantil contraclou
com o Senado a publicação dos trabalhos das
sessões de 1864.

« Na HJ.a condição do contracto, aonde se marca
o quantum mensal, diz-se -fazendo-se a conta desde
o dia seguinte ao da abertura da Assembléa Geral,
até aquelle em que terminal' a publicação diaria do
CO/Teio Mercantil, de conformidade com a condi~

ção 2. a •

« Na condição 2.a le-se:-Esta publicaçiio será
feita no termo mais breve possivel, pcrmittindo
se unicamente a demora até ao terceiro dia depois
de cuda sessão.

« Está pois claro, pela letra e espirito das duas
condições em referencia, que a conta deve ser
feita desde o dia seguinte ao da abertura da Assem
bléa Geral até aquelle, em que expiram os tres
dias decorridos depois della fechada, época em
que se presume estar a publicação terminada,
cessando desde cn tão a responsabi lidade pecu
niaria do Senado para com os emprezarios.

« O omcio dirigido pela Secretaria do Senado
ao Elm. Sr. Ministro do Impel'io, mandou pagur á
mpr 'za sómente a cornpaDsaç,uo pela publicuc;ilo
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dos trnbalhos dos oilo dias, decorridos de 5 a
42 de Setembro, da prorogação da Assembléa Geral,
deixando de mencionar-se os lres dias especifl~

cados no conh'acto.
« E' nestes termos que os emprezarios vem reve

rentemente peraute V. Ex. ped ir-lhe justiça, para
que lhes mande pagar os tres dias de publicação em
questão.-Deus Guarde a V. EX.-Rio de Janeiro,
3 de Outubro de '186.i.-IlIm. e Exm. Sr. Visconde
de Abaeté Digno Presidente do Senado. -M~b1ÚZ
Dan'eto, lIiendes Campos & Companhia. »

Discutida u materia, resolveu-se pelos votos de
tres Senhores presentes que se deferisse a recla
mação; emandou-se pagar os tres dias de toleran
cia, que a condição 2.a concede para a publica
ção depois do termo das sessões, vista a disposi
ção da condi~ão 12.a do contracto, devendo este
pagamento effectuar-se, logo que sejam entregues
todos os exemplares dos Annaes e das Actas, a cuja
impressão se obrigou a mesfl1a empreza.

O Sr. P1'esidente votou que não devia autorizar
se o pagamento, por parecer-lhe que os reclaman·,
tes não tem a elle direito: 1.° porque a condição
íl.a concede á empreza corno favor a demora de
tres dia3 na publicação dos debates, e é principio
de direito que ninguem tira lucro da mora: 2."
porque a referencia que se faz na condição 42.a

nas palavras- de conformidade com a condição
2.u-não póde alterar a estipulação do artigo que é
-que a empreza receba a quantia de cinco contos e
oitocentos mil réis.-

Esta referencia não significa que a empreza tenha
o direito de receber por mez mais do que cinco con
tos e oitocentos mil réis, mas sómente que a mora
de tres dias na public(J(;ão dOR debates não a pre
judicará no fim da sessão, assim como não a preju
dica no principio.

3." Porque em todos os contractos anteriores cele
brados com a empreza do C01"reio Rim'cantil inseri
ram-se iden ticas clausulas, e a elllpreza foi paga só
mento até o dia om que terminaram as sessões Le
gislativas, nno tendo feito reclama~5o alguma, como
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consta das informaçúes da Secretaria, q u [uram
presentes á Mesa.

O Sr. Presidente expõz outrosim que aprovei
tava esta conferenciu para dar conhecimento aMesa
ne uma carta que Linha dil'igido, em IOde J UlllO
de 1864, ao Sr. Conselheiro Zacarias de Góes e
Vasconcellos, que sendo Presidente do Conselho e
i'lIinistro da Justiça, o consulLára a respeito de
uma questão relativa á formula de se sanccionu
rem as Leis e Resoluções da Assembléa Geral.

A carta foi a seguinte:
« Caltêle em 10 de Jt11ho de 1864.-Illm. e

Exm. Sr. -Satisfuzendo á recomme!ldaeão de V.
Ex., vou expôr em poucas palavras ·u mi nha
opinião áccrca do modo prutico, por que deve
negar-se, ou dar-se a Sancção aos Decretos e
Resoluções da Assembléa Geral.

« Pal'(~ce-me que o meio de resolver bem a
questão está no acerto da intelligencia que se
der aos arts. 64.·, 66 e 68 da Constituição.

« Segundo os arts. 64 e 68 ha duas formulas
distinctas, e ambas constiLucionaes, lima para
o caso de negar-se a Sancção, e a outra para
o caso de dar-se.

« A primeira, que se acha prescripta no art. 64,
é - O Imperador quer meditar sobre o Projecto
de Lei para a seu tempo se resolver.

« A segnnda, que se lê no al't. 68, 'Vem a ser
O Imperador Consente.

« Com esta formula, acrescenta o art. 68, o
Projecto da Assembléa Geral fica sanccionado, e
nos termos de ser promulgado como Lei do Im
perio.

Consultei os precedentes do Senado, e vi que
a primeira formula foi observada nos Avisos de
'11) de Outubro, e 13, e 15 de Novembro de
4827, e deixou deoser no de 31 de Agosto de
1828, em que o respectivo .Ministro se exprimio
nos seguintes termos: -Sua Magestade o Im
perado!' não houve por bem sanccionar a Reso
lução da Assembléu Geral Legi~luliyu do 1. o do
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conentu, que declura esLar no gozo dos direitos
de cidadão Brasileiro o Coronel Joaquim Ignacio
de Lima.

« No segundo caso -é maior o numero dos Avisos~

em que a formula con ti tucional deixou de se'!.'
textualmen te reproduzida.

« Vi diversos AVisos expedidos, durante as ses
sões Legislativas de 1826, '1827, 1828, e '1829.

« Em uns diz-se-O Imperador ·consente.
Em outros - O Imperador tem sanccionado.

« Encontrei um, em que o Ministro declara uni
camente que remette os autographos da Assembléa
Geral assignados por Sua Magestüde Imperial.

« Da exposição, que precede, resulta que a for
mula constitucionul, a que me tenho referido,
tem sido escripta, quér na 1.', quér na 2. a hy
polhese, não nos Projectos de Lei, mas sim nos
Avisos de communicação dirigidos ao Senado
sob a assignatura do respectivo Ministro.

« Não me parece regular esta pratica, posto que
seguida invariavelmente pelo Governo desde
1826.

« O art. 66 da Constituição diz expressamente
o seguinte:

« O Imperador dará ou negará li Sancção ell~

~( cctda DeC1'eto dentro de um mez depois que
« lhe fóI' apresentado. )}

« Portanto tenho por evidente que não é nos
Avisos, mas sim nos Decretos que deve escre
ver-se a formula constitucional, por meio da
qual se dá, ou se nega a Sancção aos Decretos
e Resoluções da Assembléa Geral.

« Acrescentarei que a formula deve escrever-se
ob a assignatura, ou rubrica do Imperador.

« Enteado assim, porque o acto de sanccionar
os Decretos -e Resolucões ela Assembléa Geral.
sendo pelo art. 10:1 "da Constituição urna das
prerogativas do Poder Moderador que, conforme
Q arte 98, é delegado privativamente ao Impe
rador, não dcye ser exerc'do sob a simples as-

4
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ignaturu do i\Iiuistl'o escripta lJQS AYi o, cm
que se transmitle íÍs Camaras a formula consLi
tucional da Sancção, ou não Sancção das Lei .

« Na Inglaterra, segundo diz Bluck tone no
L. 1.·, Cap. 2.° dos seus Commental'ios, a Sancção
real dá-se por dous modo .

Ou o Hei vai cm pessõa á Care' ra dos Lord ,
l'eveslido das in ignias da realeza, e, lido os ti
tulos das Leis que passaram nas duas Cama.ras,
a resposta que dá é pronunciado em francez·nor
mando pelo Secretario do parlamento (the clerc)
ou o assentimento do Bei é darlo por meio de
cartas patentes, selladas com o grande sello, e
assignadas pelo punho real.

« Isto prova a importancia do acto, c a solcm
nidade, com que deve praticar-se.

« Pronunciando-me por este modo. 'reio que
não deverei mere er a censura de innovador,
que POl' vezes se me tem feito.

« Não faço mais do (toe condescender com a
vontade de V. Ex., qne quiz ouvir-me ácerca
ue uma questão que, talvez como outras muitas,
nunca fOi bem estudada. .

« Enunciei, corno me cumpria, o meu pensa
mento com franqueza, e lealdade.

« Permitta ,. Ex. que conclua estas breves re
flexões com os protestos da subida estima, e
consideração com qoe sou - De V. Ex. - Illm. e
Exm. Sr. Zacarias de Gócs e Vasconcellos, Pre
sidente do Conselho de .Iinistros, 1\1 inislro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça.
Collega e attencioso Venerador. - Visconde de
Abaeté. )}

Foi tambem presente 11m requerimento dos
Officiaes da Secretaria .10sé ManoeI Ferreira, Ma
noeI Maria de Figuerõa Nabuco de Araujo, Can
dido José de Araojo Viana, e Pedro Anlonio de
Oliveira, e do Amanuensc Alonso Carneiro Pes·
tana de Aguiar, pedindo o arbilram nto de mna
gratificação, que melhore os seus vencimentos, alé
que o Rennrlo os llngmente ronvenienlemenle.
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Resolveu-se indeferir a pretencão, por não se
jlllgar a Mesa competente para autorizar tal
dcspeza.

E para constar lavrou-se a presente acta.
resconde de A.baeté, Presidente. -Berculano Fm'
?'eim Penna, 2. o Secretario. -lIlanoel Teixeira de
Sou;;a, 3.°, servindo de '1. 0 Secretario.

ACT.\ D1 CO FEnENCf.\ DA MESA DO ENAf)O E.U lO DE DEZE~IDRO

DE 1861•.

PRE~IDE;'iCU. Da sn. n CO::\"DE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, achando-se presentes
os membros da Mesa o Sr. Senador Visconde
de Abaeté, Presidente, e os Srs. Teixeira de Souza,
servindo de '1.° Secretario, e Ferreira Penna, ~.o

Secretario, abria-se a conferencia.
O SI'. '1. 0 Secretario leu o seguinte oflicio, que

lhe foi dirigido pelo Sr. Omciai-Maior da Secre~

turia do Senado:
« Illm. Exm. Sr. -Os amcines desta Secretaria,

e pl'incipalmenle os Offir-.illes Manoel Maria de
Figueirôn NabllCO de AI'aujo, e Candido José de
Araujo Vianil, têem prestado servico exlraordi
nario, de que Y. Ex. esl~ ao acto, cuja remu
neração é previsla e pcrmi llida pelo respectivo
R alllamento nos arts. 23 e 56; à1Iim - , por
tanto, a solicitar de V. Ex. que proponha á lUesa
uma gratificação para cada um delles; parecen
do-me justo que ao Oíficial Manoel Maria de Fi
gueirõa Nabuco de Araujo, não se dê menos de
4.00$000.

« Deus Guarde a V. EX.-Secrelaria do Senado, 7
de Dezembro de 1864.-lIlm. e Exm. Sr. Manoel
Teixeira de Souza t 1.0 Secretario do Senado. - O
Oillcial-Maior, A11[113lo Thoma:: elo Á11laml. »

Anno.
1861

Dezembro 10.
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rYerrninada a leitura, o Sr. Presidente d'isse qrr ~

autorizado pelos arts. 23 e 56 do Regulamento de
15 de Dezembro de 1863, entendia ser do seu
dever propôr uma gFatiificação, dada por uma só
vez, a favor dos Officiaes da Secretaria Manoet
Maria dç Figueirôa Nabuco de Aral1'jo, e Candid(}
José de Araujo Viana. .

Justificando a proposta, declaroll o Sr. Presi
dente que o primeiro destes Officiaes, desde ()
começo da sessão de 1864:, e durante o tempo que
depois tem decorrido, lem prestado, e continua
a prestar efiicaz co-adjuvação 0.0 trabal1Jo. que se
emprehendeu de arrecadar" colligir, e classificar
os livros, documentos, e papeis, que desde o anno
de 18~6 existem amontoados no Archivo sem c 
pecie alguma de Ü'rdem, nem de-segurança-. para
o que tem vindo á Secretaria com assiduidade, e
muitos dias de manhã, e á tarde, e o segundo
foi por elle Presidente encarregado de diversos.
serviços do Senado, a que applica o tempo que.
lhe sobra do da Secretaria,. e que tem satisfeito.
com zelo e intelligencia.

Pelo que, sendo estes serviços ex:tf'aordinarios,
parecia-lhe que ao primeiro, M-anobl Maria de Fi~

gueirôa Nabuco de Araujo, devia conceder-se, na
fórma já indicada, isto é, por uma só vez a grati
ficação de 300$000, c ao segundo, Candido José
de Araujo Viana, a de 120S000.

Esta proposta, sendo discuLi<da, f'Di a final appro:
vada,. votando a favor QS 51's. Viscon.de de Abaeté"
a Teixeira de Souza, c contra o Sr. Ferreira,
Penna.

O mesmo Sr. Presidente expõe; o seguinte:
« 1.° Que existindo na Côrte unicamente '3 11 Srs.

Senadores, como constava da relação que apre
sentou, podendo alguns delles ficar impedidos,
e convindo que, por falta de numero para formal~

casa, não deixe de abrir-se a sessão da Assembléa
Geral no dia designado na Constituição, pare
(;ia-lhe que, de conformidade com o que se pra
ticáJ.:u em. 186.3, dev.eria dirigir-se uma cil'cu1m~
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lIaS :sr. enadores que residem nas Provincias,
ponderando-lhes o que fica exposto, a fim de que
S8. EEx.. pos am apreciar a communicação, e á
vista delld, resolver o que tiverem por mais
acertado:

« 2.° Que, tendo de di cutir-se no Senado na
sessão legislativa de 1865 a Proposição da (a
mara dos S1's. Deputados, relativa á autorização
dos estudos technicos e outros necessarios á de
terminação dos desen volvirnentos mais u teis das
actuaes estradas de f 1'1'0 para o interior do Im
perio, e sendo esta questão uma daquellas, a que
se prendem tanto na actualidacle, como no futuro
interesses da mais elevada importancia para o
paiz, parecia-Ibe que, como tributo de respeito
á opinião e meio de consultaI-a, convinha com
pilar, publicar e distribuir com alguma antici
pação todo::; os documentos, pareceres, opiniões
e esclarecimentos, que tiverem relaçãocomaquelJe
objecto, sendo este trabalho precedido ele uma
breve exposição. »

Discutida separadamente cada uma das pro
postas, farão ambas unanimemente approvadas.

O Sr. Presidente passou aos membros da Mesa
duas minutas de Pareceres, para serem por erIes
examinadas.

Um dos pareceres é relativo ii Proposta do
Governo que existe adiada no Senado desde 1830.
creando no Arsenal da Marinha uma classe de
carpinteiros denominada - 1.oS Carpinteiros de
numero ~ e o outro á questão do processo e
destino, que devem ter os artigos que o Sena
do separa, para formarem Projectos distinctos,
das Proposições que a Cumara dos Deputado
envia.

O mesmo Sr. Presidente informou a Me a de
ter mandado fazer a Collecção, que já estava im
pressa, dos pareceres da Mesa das duas sessões
legislativas de 186.1, incluidas as preparatorias,
e propôz que a collecção e distribuis e, tanto
quanto fosse passiveI, como u dos Annaes ..
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E tu ultima proposta foi approvada.
Levanlou-se a conferencia á uma hora da larde,
E para constar lavrou- e a presenle acta.-

"Visconde de Abacté, Presidente. -Hcrc·ulano F61'
?'cim Pcnnct, 2.· Secretario.-illanoel Teixeira de
Sou::a, 3.·, servindo de ·1.· 'ecrelario.

ACTA D.\ CONI~ERE\CIA D.\ MESA DO SEMDO EM '50 DE DEZE~IBH(}

D~~ i 81\4.

PIlE. JDE:;CU DO SR. VI. co~mE DE ATI.tETÉ.

Al~~~f' A' onze horas da manhã, achando-se pre enles
pczcmbro 30. os membros da 1\1esa os Srs. Senadores Visconde

de Abacté, Presidente, Manoel Teixeira de Souza,
senindo de 1.° Secretario, e Herculano Ferreira
renDa, 2.· Secretario, abrio-se a conferencia.

O Sr. rresidenle expõz o seguinle:
« Que na fórma do Parecer da Mesa n.· 27

de 19 de Agosto, approvado pelo Senado em
sessão de 2 de Setembro, propunha que se fi
zessem os annuncios do eslylo com o fim de
conyjdar as emprezas dos Jornaes da Côrl~, que
quizerem encarregar-se da publicação dos de
bales, e impressão dos aanaes e actas da sessão
Legislativa do Senado do fuluro anno de 1865,
para apresentar as propostas que lhes convier,
obrigando-se os emprezarios, al~m das oulras
condições que se estipularem, a ter dous redac
tores que assistam ás discussões para redigirem
os discursos á visla das nolas deeifradas pelos
tachigraphos, e a mandar imprimir as actas nos
Aanaes, e não em separado, devendo taes pro
;postas ser dirigidas até o ultimo de Janeiro
proximo fuluro em carta fechada ao Official-Maio\'
da Secretaria do Senado. »
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E~ta proposta, sendo discutida, foi unanime
mente approvada.

O mesmo Sr. Presidente informou a Mesa de
que tinha recebido os dous officios, que abaixo
se transcrevem, do Director do Arthivo Publico,
ambos com a data de 23 do correnle, pedindo-se,
no 11.° uma cópia aulhenlica do Acto da Abdicaçft.o
do Senhor D. Pedro I a fim de sel' guardada na
quella Repartição, e no 2.° a collecção dos Annaes
do Senado nus duas ses ões do corrente anno,
bem como nos poucos dias da do anno pas ado
para ter igual de lino, e declat'Ou o mesmo Sr.
Presidente que tinha mandado responder pelo
Oillcial- laior da Secrelaria, quanto ao '1.0 oillcio,
flue a requisição sómenle poderá ser tomada na
consideração que merecer, se fór dirigida ao Sr.
4.° Secretario do Senado pelo 1'1ioisterjo do Impe
rio, a, quanto ao segundo, que o Sr. Director do
Archivo póde, querendo, entender-se com o Oill
cial-Maior da Secretaria do Senado, a quem com
pete, segundo as ordens em vigor, salisfazer ao
que solicita, logo que li colLecção, a que se refere,
c liver impressa, o que ainda se não eifectuou.
I Os omcio de que faz menção e ta acta sam os
seguintes: .

« 2.n Secção. - Ria de Janeiro. - Archivo Publico
do Imperio, em 22 de Dezembro de 1864.

« IlJm. e Exm. Sr .-Constando-me que na Se
cretaria da Camara dos Srs. Senadores existe o
original do Acto de Abdicação do Senhor D.
Pedro I, vou togar a V. Ex. que se digne de
expedir suas ordens para que ao Archivo Publico
seja enviada uma cópia aulhentica do referidü
Acto, a fim de ser guardada nesta Repartição, na
fórma de seu Regulamento. Cllm este motivo apro
veito a oportunidade para reiterar a V. Ex. os
protestos de minha mais alta estima, e distincta
consideração.

« Deus Guarde a V. EX.-Illm. e Exm. Sr. Vis
conde de Abaeté, Presidente do Senado.--O Direc
tor, .AntO?t07o Pereim Pinto,»
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( 2. 3 Secciío.-Rio de Janciro.-Arehivo Publico
do Imperió, em 22 de Dezembro de '1864.

« mm. e Rxm. Sr.-R0e-0 u V. Ex. que se digne
de expedir suas ordens á Secretaria da Camara
dos Srs. Senadores para que seja rernettidu ao
Archivo Publico a colleccão dos arrnaes do Se~

nado nas duas sessões do corrente anno, bem
como nos poucos dias da do anno passado. Com
este motivo aproveito a oportunidade para reiterar
a V. Ex. os protestos de minha mais alta estima,
c dislincta consideração.

« Dens Guarde a V. EX.-IlIm. e Exm. Sr. Vis
conde de Abaeté, Presidente do Senado.-O Direc
tor, Antonio Pereira Pinto. »

Levantou-se a conferencia a 1 hora da tarde.
E pura constar lavrou-se a presente acta.

Visconde de Abaeté, Presidente.-Re1'c'ulano Fer
1'eira Penna, 2.° Secretario.-Rfanoel Teixei1'{(, de
SOU;;{(" 3.° servindo de '1.° Secretario.

ACTA DA CONFERENCII\ DA AIES.\ DO SENADO E~I i6 DE JANEIRO
DE i865.

PRESIDENCI DO SR. VISCO mE DE ABAE'rÉ.

Anno. A's onze horas da manhã compareceram os Srs.
13n~~ lG. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente, Manoel

Teixeira de Souza, 3.° Secretario, servindo de 1.°,
e Herculano Ferreira Penna, 2.° Secretario.

Aberta a conferencia, leu-se o seguinte ameio do
Sr. Ministro da Agricultura, Commerci6 e Obras
Publicas:
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« j' .• '\.-1. a Secção.-Dircctoria das Obrafi Pu
blicas e avegação.-Rio de Janeiro, ~Iini teria
dos N gocios da Agricultura, Cornmercio e Obras !<l
Pllbli às cm 2 de Janeiro de (' 6:j. D

« 111m e EXU1. SI'. Tendo nesta data autorizado o
Inspector Geral interino da Obra Publica para
manclar proceder á eolIocaçUo de combustores de
gaz, e de Ull1íl penna d'agua no edil1cio do Paco
do cnado de conformidade com o areamento de
i!):236!~039, organizado de accorclo corn V. EX.
11 lo engenheiro ajudante do 1. o disLricto, as im
o communico a Y. Ex. para o devido conheci
nento.

« Renovo a V. Ex. os prote to de minha dis
tíncla consideração e estima.

( Oells Guarde li Y. Ex. (assignado) J. AfarceJneZes
dr] Oliveira e Sei .-Sr ..1.0 Secretario da Cnmara dos
81's. Senadore::;.

Ue olveu n !\lesa, que se respondesse que a j\Iesa
agradecia a prompticlão, com que S. Ex. annuil'a il
Slla requisi 5.0.

Leu-se o seguinte omcio do om ial Maior da
Secretaria.

« Illm e Exm. Sr. - Entrego a Y. Ex. cm
cumprimento do art. 26 § 6.· do Regulamen
to de 13 de Dezembro, de 1863, a fim de ser
presente á Mesa, o areamento da despeza da Ca
mara dos Srs. Senadores, e 1'e pectiva Secreta
ria para o exerci cio de ,1866 a 1 67.

« Deus Guarde a V. Ex. Secretaria do Senado, 3\
de Dezembro de 1864.- Illm. e Exm. Sr. ManoeI
Teixeira de Souza, '1. 0 Secretario do Senado.-O
officiall\Iaior Angelo Thomaz do Al1wral. »
F' Tendo examinado as diíferentes verbas deste
areamento, cuja somma total é de rs.273:6508,
resolveu a Mesa approval-o, para ser remeLlido
no Ministerio do Imperio.

Leu-se esL'ouLro omcio do mesmo Omcial Maior.
« lllm. c Exm. Sr.-Cumpro o disposto no

alt. 26 ~ '\0 do Regulamento de 15 de Dezembro
de 186:1, cnl['rgnndo n V. Ex., a fim de crrlU

.~
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presentes iÍ. Me a, n. contas ue minha receila
e despeza, COll10 the omciro da quanlias rece
bidas para as despezas da casa, desde qne fui
nomeado Omcia} Maior da Secretaria cm 18 de
Julho de 1863 até esta data.

~ A receita foi de 18:560$000, e provem de
4:5278240, saldo da conta do meu antecessor;
de 13:600$000 entregues pelo Thesouro Nacional
para ólS despezas ordinarias da -Secretaria, extra
ordinarias e eventnaes nos exercicios de 1863
18M, e 1864 -11805; e de 433$020 de jurm;, que
estas quantias venceram até 7 de Outubro proximo
passado, conforme o documento de receita junto
sob n.O 1.

« A despeza foi de 15:0329260, c cou ta do do
cumentos juntos de 11 .• ' 1 a 27.

« OElaldo é, portanto, de 3:5~2i~000.

« Em 7 de Outubro o dinheiro, qlle se achava
na casa bancaria de Mauá Mnc-Gregor l~ Com
panhia, foi dalli retirado por ordem do Exm.
Presidente, e recolhido no dia 10 ao nanco do
Brasil" do qual recebi uma letra ao portador a
tres mezes de prazo, na importancia de 3:6 I0$878,
incluidos 44$578 de juros, e menos 39700 de sello
da letra.

« Algumas despezas mais foram fcitas no anno
que hoje finda, e o seu pagamento já está com
petentemente autorizado; deixaram porém, de
ser escripturadas, porque os interessados não
compareceram para receber a sua importancia.

« Deus Guarde a V. EX.-Secretaria do Senado, 31
de Dezembro de 1864.-Illm e Exm. Sr. 3.· SeCl'e
tario do Senado. -O Oficial Maior, Angelo Tho
maz do Amaral. )}

Finda esta leitura, declarou o Sr. Presidente que
a despeza feita, e incluida nas presentes contas,
com a compra de mobilia e outros objectos para
ornamento das salas do Paço do Senado fôra por
eUe determinada em virtude da autorização con
cedida pela Mesa em conferencia de 18 de Setem
bro de 1862, srgllnclo se v\'\ rln. nctn respectivi'l, rIo
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. que julgaVil dever uilr conhecimento ii !\lesa actual,
bem como de haver ultimamenle encommendado
quatro jarras, e duas mesas para serem collocadlls
na sala do Imperador, na dos Senadores (sala aZ'l.~l)

e na sala artta?'ella.
Depois dos convenientes exames resolveu a Mesa

approvar as contas da receita e despeza a cargo do
Official !\I.aior até 3'1 de Dezembro de '1864, corno
consla do lermo lavrado no livro competente; con
firmar a deliberação que tom~u o Sr. Presidente de
mandar passar para o Banco do Brasil a quantia
destinada ás despezas do Senado, que se achava
depositada no Banco .Jauá Mac-Gregor & Compa
nhia; e finalmente autorizar a compra das jarras e
mesas encommendadas por S. Ex.

O me·smo Sr. Presidente apresentou para exami
nar-se a minuta de um parecer da Mesa, relativo
á proposição da Camara dos Srs. Deputados, autori
zando o Governo para entrar em ajustes com a
sociedade Montravel, Silveira & Companhia.

Nada mais havendo a resol~er, levantou-se a
conferencia à uma hora da tarde, e para constar la
vrou-se a presente acta. - Yisconde de Abaeté,
Presidente - Herculano Ferreü'a Penna, 2.0 Secre
tario.-1I'Ionoel Teixeim de So'wm, 3,' servindo de
1 .o Secretario.

- ...

ACTA D.\ COl\FERE~CIA D1 ~IESA DO SENADO 1m U DE JANEIRO
DE i865.

PRESIDENMCIA DO SR. VISCONDE DE .ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, comparecendo os Srs.
Senadores Visconde de Abaeté, Presidente, Teixeira
de Souza, 3. U Secretario, servindo de 1. o, e Fer
reira reuna 2. o Secretario, abrio-se a rOllfe
rencia.

Anno.
18G5

Janeiro 24.
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Letl-so, o approvou- c 11 uclu da confel'tlH:ia
anlecedente.

Resolveu- e que o saldo de réis 3:622S200, qlJl)
se -verificou ex.istir em 31 de Dezembro proximo
passado, e fôra retirado do Banco do Brasil cm
10 de Janeiro corrente, fo se recolhido provi
soriamente ao cofre, do qne trala o nrl. 58 do
Hegulamento de iJ(j de Dezembro <.le 1863, vj 'lu
estarem ainda por pagar algumas conlas do UlUlO
findo.

Discutiram-se, para serem opportunamente pl'O
enles ao Senado, os seguinles parecere tla

Mesa.
1.o Sobre o projecto da Cumara dos Deputados,

flue. autoriza o Governo para entrar ,em ajllslcs
com a sociedade i\lonlravel, Silveiro & c.n

~. o Sobre os precedentes do Senado nos caso,
cm que tem separado, para formar projectos
dislinctos, artigos, ou disposições de proposições
enviadas pela Camara dos S1's. Deputados.

Foram appro,'ados com diversas alleraçõe·.
Apresentou-se, para ser examinada, a minula

de um parecer relativo ó proposição da Carnal'U
uos Srs. Deputados, creando uma nova Freguezia
no lugar denorninado-l\Iataporcos- desmem
brada das do Engenho Yelho, e Santa Anna, e
outra com a invocação de Nossa Senhora da
Conceição, desmembrada Lla de S. Joüo Bapli la
da Lagôa.

Levantou-se a essão á lima hora ua larLlo, e
para constar lavrou-se a preseute acta-Visconde
lle iibaeté, Presidenlc.-IlC1'clllano Ji'c7'7'eim Pcnnct,
2." Secretario. -.lIlcmocl Tc ixei7'a, de Sou;m, 3. o
'crvindo de 1. o Secretario.
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.\CT.\ 1>.\ CO:WE!\E~Cll D.\ ME .\ DO E;i:\DO EJI ~ UE FEYEI1EIIIO
DE 18G5.

A's UllZe huras da Hli.\llhú, tcnuo cOllll'ürceido
os 81's. 'enadores "is 'onde rle AlJucté, Pro 'i
dente, Teixeiru de Souza, :J •• Secretario, servindo
de 1.·, e Ferreira Penn<1, 2. o Secretario, abrio-se
a conferencia.

Leu- e, c approyou-SC a acta da couferendü
antecedente.

O Sr. rresidente disse quo o objecto desta
conferencia era abrir, e cOllsidcnu' as propo tas.
que por yentnru existissem na Secretaria rela
tivas á -publicação dos debutes, e uimpressão dos
Annne.~ e. Adas do Senado na futuru se ão le
gislativa de 186D, para o que e tinham feito os
nnnuIlC'ios do e trio no Joroaes <.la Corte. tendu
findado no dia 31 de Jall iro proximo passado
o prazo, que e havia fixado.

Tendo iLformado o Official-maior que nem
uma propo ta havia na Secretaria acerca claque]1
ohjecto, 1'0 olveu a Mesa - que se fizessem novos
ailnuncios, como o primeiro, declarando-se
que as propostas deveró.õ ser apresentadas até o
ullimo dia do mez de l\lllrço futuro.

Approvou-se, para ser OppOl'tuoalllcnte ]H'C
sento ao Senado, o parecer da l\Iesa relalivo ú
Proposição da Camara dos Srs. Depulados, crean
do duas freguezias nova, uma em l\1atapol'co I

c outra eom a invocarão de No sa Senhora da
Conceição em S. João'Baptista da Lagàa.

Apl' . cniou-se, para cr examinada, a mitluta
de um parecer, ou relataria áccrca da rropo
&içào da Camara dos 81'S. Deputado', autorizando
'0 Goveruo pnra mandar pro cd l' aos estudo,

hnicüs, e oulros, que forem nec@t'siu'io: ti

Anil.).
lJiU5

Fcn:re,ro a.
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detcrntimwuo dos Liescnvolrimeutus mUl' uteis
das actuaés estrurla:; fie ferro para o interior
do Imperio. E para cou .tal' lavrou-se u presente
acta.- Visconde de Abaeté, Presidente .-Hercu
lano Pen'eira Penna, 2. o Secretario. - ltfanoel
Teixeira de Souza" 3. ° Secretario, servindo de I . o

--....-

ACTA IlA CONFlíREXCU D.\ ~JES.\ DO SJr'lADO Ell 13 DE IIEYEHEIHO
DE f865.

PRESlDENcrA DO SR. rI. CO:'\DE DE AIJAETÉ.

~~~lt A's onze horas da manhã, comparecendo o
Fcrercil'o J3. Srs. Sp-nadores Visconde de Abaeté, Presiaente,

Teixeira de Souza, 3.° Secretario, servindo de
1.·, e Herculano Ferreira Penna, 2.° Secretario,
abri o-se a conferencia.

Approvou-se a acta da anterior conferencia.
Approvou-se Coom diversas alterações o parecer da

Mesa relativo á proposição da eamara dos Srs, De
putados, autorisando o Governo para mandar
proceder aos estudos technicos e outros, que forem
necessarios á detcrminacão dos desenvolvimentos
mais uleis das actuaes' estradas de ferro para
o interior do Imperio.

Apresentaram-se, e depois de discutidos foram
approvados, tres pareceres da Mesa sobre as
seguintes proposicões da eamara dos Srs. De
putados, autorisaIÍdo o Governo:

1.a Para conceder licença por dezoito mezes com
todos os vencimentos ao Desembargador da Re
lação do Rio de Janeiro José Ferreira Souto .

.2.a Para admittir o estudante Gustavo do Rego
Macedo a fazer exame das materias preparatorias,
que tiver estudado cm Paris a fim de matricular-se
na Escola Ccu(.ral da Côrte.
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3. 3 para conceder um anno de licenca com todo~

os seus vencimentos ao DesernbaTgadôr honorario
André Cursino Pinto Chichorro da Gama.

E pum cou. tal' lavrou-se a presente acta.
r-isconde . de Abaeté, Presidente.- Herculano
Ferreira Pen nn, 2. o Secrelario. -llra,n·ocl T~ixcira

de , ollza, 3. 0 servindo de _1. 0 eCl'ctario.

ACTA I)A r.Ol\FEnR~CI.\ D\ ~IESA DO SEMOO ElI 5 DE ABRIL
DE 186:i

PRESIDENCIA DO R. Yl"C:O~DE DE AJU.ETÉ.

A's onze horas ela manhã, comparecendo os
S1's. Senadores Yisconde de Abaet6, Presidente,
Ferreira Penna, 2.· Secretario, e Teixeira de Souza,
::l •• Secretario, ervindo de 1.°, abri o-se a con
ferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia
antecedente.

Leu-se o seguinte officio, e propo ta feita pela
empreza do Correio Mercantil para a publicação
dos debutes do Senado, e dos aonaes, e actas
da sessão de 1865.

« Illm. e Exm. Sr.-Junta achará V. Ex. a
proposta que offerecemos para a publica<;;ão dos
debales do Senado, annaes, etc. da sessáo de 1865.

« Deus Guarde a V. Ex.-Uio de Janeiro, 30
de Março de ·18G5.- Illm. e Exrn. Sr. Conselheiro
Angelo Thoma7. do Amaral, Digno Official-Maior
da Secretaria do Senado.-De V. Ex. muito res
peitadores e criados, !ffuniz Ba1'reto, .~rendes

Campos & Companhia. »
« A empreza do C01'reio "!e'rcantil propõe-se a

publicar os debates do Senado, e a fazer a im
pressão dos anllaes da sessão de 1~65, aceitando
as novi.sim:l.'s ('ondi~,õp.S rxnradns na rleelartl~i\o

Anno.
IRI\:>

AUl'il s.
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elo 1.° dcJaneiro pl'oximo passado, aI "l1ll1aqllel\i\S
que de accordo se estipularem, pela mesma
. ommn, por que accüarllm o contracto das sessões
anteriores,

« Rio de.Janeiro, 30 de ~Inrço ue 18G~.-Jruni~

Barreto, MeneZes Campos & Companhia. )}
Entrando a propo ta em di cus fio, o Sr. Fer

reira Pennamandou á Mesa a seguinte indica(io:
« Proponho que antes'de qualquer deliberação

obre li proposta npresenlada pela Empreza do
COJ'reio Mercantil omcie-se em nome da Me. a
ao Mini lerio da Fazenda, para qIJe haja de
informar, i a Aclmioislra<;:uo da Typoaraphia
Nacional póue ser encarregada de fazer pn
blicar os uebales do Senado no Diario Oflicial,
e em avulso os annaes e actas, pela muneira
e sob as condições estipuladas no ultimo con
tracto ua refL'rida empreza, com o addilamento
approvado pelo Senado em sessão de 2 de Se
tembro de '1864.; pedindo-se-lhe outrosim que
envie à. Mesa um calculo de toda a despeza,
que se deverá fazer 01\1 estes trabalhos. Paço
do Senado, 3 ue Abril cle 1865. - rlcrwlcL/1o
Herrcú'a Penna. })

O Sr. Yisconde de Abnet60ffereceu a segl1intcs
emendas:

« Em lugar das palavras - pode ser encul'
reoada - diga-se-póde prestar-se, etc.

« Depois das pulavras-actas-diga-se pela
mesma consignação mensal de G:800$OOO, ou
por menor quantia, além da outras condicões,
eLe. até as palüvl'as- 2 de Setembro de iJ 86"4..
Salva a reduccão ~V'isconde de Abaeté. »

Po ta a votôs a indi.caçüo, foi approvada com
as emendas orrerecidas, pelas quues votou além
do seu auLor o Sr. Senador Teixeira de Souza.

Levantou-se a conferencia ao meio (lia. E para
constar lavrou-se a pre ente acta. - Visconde eZ(~

Abaelé, Presidente. -Jlel'oulano Ferre'ira Pcnt~a,
2. o Recretario. -Manoel Tei,f(lú'a. Ile So u::m. , 3.·
servindo de 1. o Secretario.
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ACTA D.\ CONFERENCIA DA MESA DO SENADO EM 17 DE ABRIL
DE 186i>'

rnESIDEi'\CLl DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, tendo comparecido
os 81's. 8enadores Visconde de Abaeté, Presidente,
Ferreira Penna, 2.° Secretario, e Teixeira de Souza,
3.° Secretario, servindo de 1.°, abrio-se a con
ferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia ante~

cedente.
Leu-se o seguinte officio do Sr. Ministro da Fa

zenda..-dirigido ao Sr. 1.0 Secretario:
« 1.a Secção.-Ministerio dos Negocios da Fa~

zenda.-Rio de Janeiro, 11 de Abril. de 1865.
« IIlm. e Exm. Sr. -Em resposta ao oflicio de

V. Ex. de 3 do corrente, em que me pede lhe
declare, si a Administração da Typographia Na
cional póde prestar-se a mandar publicar em
avulso o~ annaes e actas do Senado, e no Dia1'io
0/licial os debates da mesma Camara, commu
mco.a V Ex. que, em vista das informações
dadas pelo Director dr} referida folha e Adminis
trador daquelle estabelecimento, não póde ainda
neste anno a mesma Typographia encarregar-se
da publicação desses trabalhos, porque falta-lhe
o necessario pessoal, e não dispõe de uma ma
china e utensilios para esse fim apropriados.

« Deus Guarde a V. EX.-Carlos Carneiro de
Campos.-Sr. Secretario da Camara do Senado. »

Em consequencia da declaracão contida no om
cio supra, passou a Mesa a tomai' cm consideracão,
e a discutir a proposta feita pela empreza· do
Corrcio Mercantil, lida na conferencia do dia 3
do corrente mez, c lançada na respectiva acta.
com a carta, que a acompanha.

6

Anno.
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Finda a di cussão, resolveu a Me a:
~.o Que a proposta fosse aceita com as seguinles

modificações:
Condição 2. 0 adc1itiva.-Pura-o fim de conse

gui r-se a exactidão, que é inJi pen avel na pu
blicação de. que acima se trata, os proprietal'ios
do Correio lifercantü se obrigam a ler dou, Re
dactores, que assistirão ás discussõe para redi
girem os discursos a vista dus notas decifrada
pelos tachigraphos, sendo depois submetlidos ao
exame dos Oradores na fórma da condiç,ão 4. a •

Condição 9. a - redija-se nos seguintes lermos:
- Além dos annaes, os emprezarios e obrigam
a dar lambem uma colJecção das uetas, taes como
forem redigidas pela Mesa, e approvaelas pelo
Senado em ntlmero ele quinhentos exemplares .
. Esta collecção será impressa no ullimo vo]umfl
elos annaes, do qual formará llm appendice.
• Condição 1'(. a - redija-se nos seguintes ter
mos:

Pela falta da enlrega dos llDnae , e das acla'
nos prazos designados na condição 5.·, incor
l'el'áõ os emprezurios na mulLa de quatro mil réis

. por cada dia de demora, e por qualquer outra falta
de cumprimento das condições do contracto na
de vinte a cem mil réis.

Estas multas serão imposlas por deliberação da
Me a, (} qual ouvirá prirn6iramenteo emprezario',
julgando procedentes ou não as razões de defeza,
qII e allegarem.

Na condição 10.U
- a palavra atctque t sub li

tua-se por offensa.
A condição 12.a - redija-se assim:
'Por todos os trabalhos aci ma cspecificadQs os

emprezarios receberão no Thesouro Nacional a.
quantia mensal de cinco contos e oitocentos mil
réis, fazendo-se a conta desde o dia seguinle ao dd
abertura da Assembléa Geral alé aqucHe, em que
terminarem as suas sessões, permi tlindo-sc todavia
pa publicação a rl:!esma demora de tres dias, a que
se refere a cond-t;áo 9.. a• .
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2. a Que e désse conhecimento de tas modifi
C8ljÕC' aos emprezarios para saber-se, si as admit
tem ou não, e que para este fim seja convidado
fJuem os represente para comparecer no dia de
umanhã.

Discu tio-se, eapp1'Ovou-se com diversas emendas,
I ara ser opportunamente presente ao Senado, o
parecer da .iesa relativo a uma proposta do Go
verno, convertida em Projecto de Lei pela Camara
do: S1's. Deputados, creando rio Arsenal de Ma
rinha uma classe de carpinteiros denominada
})rimeiros Carpinteiros do numero.

Levantou-se a conferencia á uma hora da tarde.
E para constar lavrou-se a presente acta. 

'isconrie de Abaeté, Presidente.-Herculano Fm'
?'eira Pcnnr)" 2.° Secretario.-Jlanoel Teixeira, de
Souza, 3.·, servindo de 1.° Secretario.

II'

ACTA DA COXFERE~CIA D.\ nmSA DO SENADO E~f 19 DE ABRIL
DE i865.

PRESIDENCU. DO fi. rI CO 'DE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, achando-se pre
sentes os Srs, Senadores Visconde de Abaeté,
Presidente, Herculano Ferreira Penna, 2·· Se
cretario, e Manoel Teixeira de Souza, 3. o Secre
tario, servindo de 1.·, abrio-se a conferencia

Leu-se, e approvou-se a acla da conferencía
anlecedente.

Tendo comparecido o Sr. Antonio José Mende
Campos, como repre entante de Muniz Barreto,
Mendes Campos & C. a, proprieLarios da empreza
p.o Corre-io illcrca,ntü, para detlarar, si a empreza.

Anno
1805

AlJril19
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aceílava OU não as base constantes oa mínuta
de contracto, de que se lhe havia enviado copia,
passou a tratar-se desta materia, e lendo sido
feitas e approvadas diversas alterações, que se
consideraram Decessarias ou convenientes, con
cordou-se em celebrar o contracto, que fica lan
çado no livro competente a folhas duas -rerso.

Levantou-se a conferencia ás duas horas da
tarde, e para constar lavrou-se a presente acta.
- Visconde de Aba"oté, Presidente.-Herwlano Fer
~'eira Penna, z. o Secretario. - ~Ianoel Teiuira
ele Souza, 3. o, servindo de I . o Secretario .

....

ACTA DA CONFERENCl.\ DA MESA DO SENADO EM 25 DE ABRIL
DE !86ií.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, tendo comparecido
os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presi
dente,· Herculano Ferreira Penna, 2. o Secretario,
e Manoel Teixeira de Souza, 3. o Secretario, ser
vindo de 1. o, abrio-se a conferencia.

Apresentaram-se os dons seguintes pareceres:
1. o Sobre o contracto celebrado pela Mesa

com a empreza do Correio lIfercantü relativo á
publicação dos debates, e impressão dos annaes,
e actas do Senado, durante a Sessão Legislativa
de -4865.

2. o Sobre a despeza feita com a publicação
dos trabalhos do Senado desde o anno de 1826
até o de IBM inclusivamente.

Entrando em discussão separadamente cada
um desses pareceres, foram ambos approvados,
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o primeiro unüniuiernente. e o segundo pelos
valas dos 81's. 'isconde de Abaeté, e Teixeira
de Souza, declarando o Sr. Ferreira Pcnna que
não lhe parecia regular o modo como foram
requisitadas, e communicadas á Mesa as iufor
moções do Thesolll'o sobre as uespezas feitas
com a publicação dos debates do Senado.

Levantou-se a conferencia á uma hora da tarde.
e para constar lavrou-se n presente acta.-Yis
conde de Abaeté, Pre idente. -Herculano Ferreira
Pemw, 2. o Secretario.-JTcLnoel Teixeira ele S01.LZa,
3.·, servindo de '1.·Secretario.

• I'e.

ACTA DA CONFERE~CIA DA ~IES.\ DJ SEN.\DO E~I 2 DE mIO
DE 4865.

PRESIDEIíCIA DO SR. VI 'CO~DE DE ABAETÉ.

Ao meio dia, estando presentes os Srs. Vis
conde de Abaeté, Presidente, José da Silva
Mafra, Herculano Ferreira Pcnna, e Manoel Tei
xeira de Souza 'I . o, 2. o, e 3. o Secretarios, abrio-se
a conferencia.

Leu-se, e approvou-se li. acta da conferencia
an teceden te.

Apresentou-se a minuta de um parecer, ou
relatorio da :Mesa, exponclo o processo que teve,
c o estado em que ficou no Senado, no cncer
·ramento da Ássembléa Geral em 12 de Setembro
de 18640, a Proposta do Poder Executivo, con
vertida em projecto de decreto pela Camara dos
81's. Deputados, fixando a despeza e orçando a
receita geral do Imperio para o exercicio de
1861- a 1865.

Anno.
1865

Maio ~
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Entrando em disell. ilo a maleria, foi üppro,ado
o relutaria com algumas emendas pam ser op
portunamente levado ao conl1eciinento do Senado.

Levantou-se a sessão a uma hora da tarde, e
para con tal' la, rau-se a presente acta. - V'isconde
de Abacté, Presidente. -José da Silva ~{arra, 1.0

Secretario. -Jl[ctnoel Tei;ccim dc Souza, 3. o Se
cretario.

ACTA DA COWEIlE 'CU D.\ ms.\ 00 SEiUDO EM {fi DE MAIO
DE i865.

PRESLDE~CIA DO SR. n.co:'\DE DE ABAETÉ.

\~~. A's l1ez horas da munhã, achando-se presentes
Maio 16. OS Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,

José da Silva Mafra, Herullllwo Ferreira Penna,
e Manoel Teixeira de Souza, 1.·, ,.2.0, e 3.· Sec're
tarjos, é o Sr. Tbomaz Pompêo de Souza. Brasil,
senindo de 4. 0 Secretario, ubrio-:c a cOllferon
da.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia
antecedente.

O Sr. Presidente expôz que tinha convocado a
eonferencia de hoje para informar os membros
tia Mesa de que a cmpreza do Corrcio Afercantil,
em cumprimento da condição 2. a do contracto
celebrado com a Mesa no dia -19 de Abril do cor
rente anno, tinha mandado apresentar a elle Pre
sidente os Srs. Luiz Ronorio Vieira Souto e Ber
nardo Gomes Braga, dizendo que seriam estes os
~ous redactores, de que trata aquellu condição,
liO caso de serem ii.ceitos 'pela Mesa.
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. Resolveu-se declarar que a 1I1esa ficava inlci
rada.

Le"mLou-sc 11 conferencia ás dez horas e meia,
e para constar lavrou-se a pre ente acta. - ris
conde de Abaeté, Pro idente. -José da Silvai Ma
(ra, 1.0 Secretario. -;1[anoel Teixeira de Souza,
3.° ccreLario.

II'

ACTA nA COiWERENCI.\ DA ~IESA DO SEXADO E~I 2Q Di: J LnO
DE IGa:;.

rnE rDJ~:'ica DO sn. rI. CO~DE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, lendo comparecido
os 81's. Senadores Visconde de Abaclé, Presidente,
José da Silva Mafra, e .lanoeI Teixeira de Souza,
1.°, e 3.° Secretarias, e Antonio Luiz Dantas de
Barro Leite, servindo de á·,O Secretario, abria-se
a conferencia.

Leu-se, c approyou-SC a acLa da conferencia
antecedente.

O Sr. Presidente deu á Mesa conhecimento dos
seguintes omcios elo Capitão de Engenheiros Con
rado Jacob de Nierneyer, que tem estado en-ear
regado das obras do Senado.

« ~.o De 21 de Maio, remeltendo uma exposição
das obras que se haviam feito no pavimento terreo
do Senado, para se transferir para ahi a Secre
taria, Archivo, e Bibliotheca do Senado.

« 2,° De 15 de Julho, remettendo com diversos
documenlo justitlcutivos a conta da ele peza feita
com o encanamE'nto da agua e gaz para o @dificio
do Senado. »

Annn
1865
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Do primeiro ficon:l Mesa int Ír<l(ln, c qunnto
no segundo, rc,olreu que se officiasse ao Governo,
solicitando o pagamento da conta apresentada,

Em seguida expôz o Sr. Presidente a necessi
dade de continuarem algumas obras no pavimento
tel'reo, não só para reparar as ruinas, em que ficou
a péu'te que não linha sino aproveitada pal'a Se
cretaria, Archivo, e Bibliothccll, mas tambem por
que ainda faltavam lugar e comparlimento pam
salas de ommissões e outro trabalhos, hJvenclo-se
já procedido á planta e orçamento clestas obras;
c bem assim informou a Mesa de que lhe cons
tava que o tecto e fórro da entrada do edificio
do Senauo ameaçavam abater, e convinha evitar
este acontecimento,

Hesolveu a Mesa que se ofikiasse ao Governo
pelo Minislerio da Agl'Ícullura, Commercio e Obras
l'ublicas, expondo a conveniencia das obras, e
reparos indicados, e solicitando a expedição das
ordens para esle fim indispensaveis.

Levantou-se a sessão depois do meio dia, e para
constar mandou-se lavrar a presenle acla.- Vis
(;Onde de Abaeté, Presidente.-José da Silva Mafra,
1,° Secretario.-./I'lanoel Te'iroeira de Sou~a, 3. 0 Se
crctario.-Alhlonio L'l.ti:t Dantas de Barros Leite •

.... .

ACTA DA CONFEREi\CIA DA JIESA DO SENADO EM 5i DE AGOSTO
DE i865.

PRESIDE~CIA DO SR. VISCONDE DE ,t\lJ.\.ETÉ.

A's onze horas da manhã, tendo comparecido
os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,
Herculano Ferreira Penna, 2.° SeCretario, e Antonio
Luiz Dantas de Barros Leile, servindo de 4.° Se
crelario, abri o-se i1 conferencia.
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Leu-se, e approvou-se a acta da ultima confe
rencia.

O Sr. Presidente declarou que tinha convocado
a Mesa para expôr-Ihe:

« ·t.o Que, tendo mandado proceder á organi
zação do Al'chivo d? Senado, reconhecera pelas
buscas, que se havIam dado, a falta de alguns
documentos e papeis, que deviam existir na Se
cretaria, e por isso parecia-lhe indispensavel que,
no intuito de evitar a continuação de tal extravio,
se tomasse a medida de mandar encadernar todos
os documentos, e papeis pertencentes ao Archivo
depois de separados, e .classificados methodica
mente segundo a sua natureza e objecto, forman
do-se collecções distinctas com indices explica
tivos:

« 2.° Que nas buseas, que se haviam dado, appa
recêra um maço fechado e lacrado com o seguinte
rotulo :-Lim"o das Actas das Sessões Secretas do
Senado, e mais papeis ás mesmas concernentes,
fechado, e lacrado pm" miJn 2.0 Sec1'eta1'io abaixo
assignado. Rio de Jalwü'o, 2,1 de Julho de 1856,
lI/anoel dos Santos lIfartihs Vallasques. »

Vendo-se pelo rotulo que a ultima sessão secreta
do Senado fôra celebrada no mez deJulho de1856,
isto é, ha mais de nove annos, e outras em annos
muito anteriores ao de 1856, devendo crêr-se que
com o decurso do tempo, e mudança de circums
tancias tenham desapparecido as considerações de
ordem, e interesse publico, que podessem ter
aconselhado o segredo em um Governo de publi
cidade e discnssão, e convindo neste caso que
aquelle maço occupe um lugar proprio no Archivo,
que se está organizando, elle Presidente propunha
que se abrisse, e que depois de examinado se
fizesse um circumstanciado relatorio de tudo,
quanto ene contivesse, para ser opportullamente
presente ao Senado, a fim de resolver o que lhe
parecesse acertado.

Entrando em discussão separadamente cada umll.
das propostas, foram ambas approvadas, proce

'1
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'l:lendo-se em cgoida á abertura do maço, a que se
refere a segunda proposta, o qual foi entregue ao
'SI'. Presidente para o fim de examinai-o, e de fazer
4} conveniente relalOl'io.
. Nada mais havendo a lratar, levanlou-se a con
ferencia li uma bol'U da tarde.

E para constar lavrou-se a presenle acla.
·Yisconde de Abaeté, Presidenle,.- HerwletJl,o Fc/'
Teira Penna, 2.° Secretario.- Antonio Luiz Danlas
de Bwt'/'os Leite.

ACTA J)A CONFERENCIA DA ME8;\ 00 SENADO E11 i9 DE OUTUBRO
DE j865.

rnUlDENCIA. DO sn. vrSCONDE DE ADAETÉ.

,,~~. A's onze horas da manhã,' lendo comparecido
OUlIu.lJ.ro 19'. os Sr8-. senadores Visconde de Abaeté, Presidente,

Herculano l?erreira Penna r 2.°Secretario, e Antonio
Luiz Danlas de Barros Leite, servindo de 4-.0 Secre
tario, abrio-se a conferencia.

Leu-so r e approvou-se a acta da ultima confe
l'encia.

Leu-se o seguinle oficio do Sr. Minish'o da Fa-
zenda.

« N.· 4·.- 2.a Secção.- Ministerio dos Negocios
da Fazenda.- Rio de Janeiro H de Outubro
de 186i>.-llIm. e Exm. Sr.-Rog.o d. V. Ex. se
sirva providenciar para que seja desoccupada
com a possivel brevidade a .parte do edificio do
Senado, que tem de selO demolida em virtude do
plano da. nova casa da Moeda, vislo que, con-
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forme representa o Engenheiro Fiscal das res
peclivas ooras, toma-se llgora necesstti':ia essa
demolj~ão, a fim de poder-se fechar Lodo o ter
reno da meSllla casa.

« Deus Guarde a V. Ex.- Jow Pedro Dias de
Clbrva.lho. - AS. Ex. o Sr. ~,u S~relario do
Senado. »

A Mesa ficou inteirada. e resolveu que se res
pondesse que dia dará toda a pressa ás obras. que
se estam fazendo no pavimento tcrreo do edificio
do Senado, e logo que estas esliverem concluidas,
e para eUe fôr transferido o archivo, ~ participará
a S. Ex.. para poder dispor, como lhe parecer,
da parte do edificio do Senado, que tem de ser
demolida cm virtude do pla.no da nova casa da
da Moeda.

Leu-se mais o seguinte requerimenLo de Eduardo
Antonio de Padua, Continuo do Paço do Senado.
servindo de Porteiro da Secretaria.

« Augustos e DigrlÍssimos Senhores Represen-
tantes da Nação. .

« Eduardo Antonio de Padua, C<lntinuo do Paço
do SeRado, servindo quasi etrectivamente de
Archivista e Porteiro da Secretaria, residindo
llil cerca de quatorze annos no respectivo edi
ficio, afim de poder melltOr acudir ao serviço.
tendo de mudar-se para se poder eoncluir as
obras de embellezamento do mesmo edificio.
vem respeitosamente pedir aos AUgllS'toS e Dignis
simos Senhores Reprcscntantes da Nação que,
httendendo aos serviços pelo supplicanle pres
tados, e á convcnieucia de se ultimarem aquelles
trabalhos, se sirvam marcar-lhe uma gratificação
para ajuda do aluguel da casa, que o supplicante
tem de occupar.

« Amodicidade dos vencimentos do supplicante,
que é casado e pai de filhos, leva-o a submissa
mente reclamar dos Augustos e Dignissimos Se·
nhores Representantes da Nação este acto de
pquidade, attentas as ponderosas razões já men
oionadas, e ainda corroboradas pela praxe se-
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guida em todas as Secretarias de Estado de
dar-se uma gratificação para aluguel de casa
aos Porteiros.

« E conscio da bondade dos Augustes e Dignis
simos Senhores Representantes da Nação, o sup
plicante pede favOl'Uyel deferimento.-E. R.l\1.~

Ed1.la1'do Antonio de Padua.-l\io, U. deOutubro.
de 1865. »

A :Mesa resolveu que, até que o Senado tome
outra qualquer deliberação, se arbitrasse ao Por
teiro da Secretaria a quantia de quarenta mil réis
por mez para pagamento do aluguel de uma casa
proxima ao Paço do Senado, na qual resida, cm
quanto não for possivel dar-lhe moradia neste
mesmo edificio, por cuja guarda e asseio conti
nuará todavia a ser respol1savel nu fórma das
ordens em vigor.

O Sr. l?residente informou que, tendo appare
cido em os n.os 279, ~8'1 e 282 do Correio ~ferca·ntil

publicações expressamente prohibidas pela con':
dição 12.a do contracto, que u Mesa celebrára com
os proprietarios daquelle jornal em 19 de Abril
de 1865, recommendára ao Official Maior da Se
cretaria que lhes declarasse que tal infracção do
contracto seria levada ao conhecimento da Mesa
na conferencia, que estava convocada para hoje,
a fim de resolver-se o que parecesse acertado de
conformidacle com a mesmo contracto, e que ten
do-se dirigido em data de 16 do corrente mez
aos proprietarios do jornal o officio, a que nlludia,
e de que fez a leitura, sujeitava a questão ao examei
e apreciacão da Mesa.

Entranáo·a materia em discussão, o Sr. Ferreira
Penna prapoz o adiamento até a primeira confe
rencia. e assim se venceu.

A :Mesa resolveu que na noite do dia dn chegada
a esta Côrte ae Sua Magestllde o Imperador, e dos
Princi~es Seus Augustos Genros, e nas duas se
guintes se i1Jumine a frente do edindo do Senado
em demonstração de regozijo, e que pelo mesmo
motivo a Secretaria esteja fechada no dia da
chegada, e nos dous seguintes.
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Nada mais havendo a tratar, levantou-se a
conferencia ú. urna hora da tal'dc.

E para constar lavrou-se a presente acla.
l'isconde de Abaeté. llresidente.- Herculano Fer
1'cira. Penna, 2.° 8ecl'cturio.-Antonio Lui.: Dallta$
dc Barros Leite,

ACTA D.\ COl\FERE!'\CIA DA 51ESA DO SENADO, UI 26 DE Ol1l'nr.o
DE 1865.

PRESIDENcrA. DO SR. yrSCONDE DE ABAETÉ.

A's onze horas dJ manhã, achando-se presen tcs Am~'
os Srs. Visconde de Abaelé, Presidente, Hercu- OutulJl'o 26.

lano Ferreira Penna, 2.° Secretario. e Antonio Luiz
Danlas de Barros Leite, servindo de i.O Secretario,
abrio-se a conferencia.

Leu-se, e approyou-se a acta da ullima confe
rencia.

Passou-se a tratar da questão, que ficára adiada
na anlerior conferencia, sobre uma correspon
dencia, e tres sonetos publicivios nos n. oS 2'79,
28·1 e 282 do C01'rCio Mercantil de 13, 15 e '16
do corrente mez de Outubro com a assignatura
-Free Opinion- e depois de repelir-se a sua lei
tura, os 81'S. Ferreira Penna e Dantas. observando
que estas publicações, si contém injurias. e 01'
fensas pessoaes, não se referem todavia a qual
quer 'dos membros das Camaras Legislativas tam
clara e directamente, como seria necessario para
julgar-se violada a condição 1~Vl, parte 2. a , do
contracto de 19 de Abril do corrente anno, foram
de parecer que a Mesa nenhuma deliberação devia.
tornar sobre o assumpto.
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o Sr. Presidente foi de voto que se devia propôr
ao Senado, logo que estivesse reunido, a rescisão
do contracto na fôrma da condição 15.a parte 1.a

do mesmo contracto.
Nada mais havendo a tratar, levantou-se a con

ferencia ao meio dia, e para cOQstar lavrou-se a
presente acta.-Yisconde de Abaclé, Presidente.
llcrculano Ferreira Penna, 2.° Secrctario.- An
tonio L'lt'iz Danlas de Barros Leitc.

ACTA DA COIWERENCIt\ DA aIES.\ DO SEiUDO Eal ~ t DE
DEZEllBnO DE 181iJ.

I'RESlDE~CL\. DO SR. nscoNDE DE ABAETÉ.

AI~~5l' A's onze horas da m1nhã, tendo comparecido
DczcmlJ~o 21. os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,

Herculano Ferreira Penna, ~.o Secretario, e An
tonio Luiz Dantas de Barros Leite, Secretario sup
plente, abrio-se a conferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia an~
tccedente

Leu-se um parecer, em que se dá conta de
alguns trabalhos já concluidos relativos á orga
nisacão do Archivo do Senado com dous indices,
que óSr. Presidente mandára imprimir para serem
distribuidos opportunamente com o mesmo pa
recer, sendo um desses indices dos autographos
das FaHas do Throno desde 1826 até 1864-, e o
outro clos autographos dos Decretos e Resoluções
da Assembléa Geral, que o Senado tem dirigido
á Sancção Imperial desde 1~26 até 1865.

Entrando o Parecer em discussão, o Sr. ~.o Se
.cretario requereu o adiamento por oi.to dias, o
qual foi approvado.
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Seguio-se a leHura dos seguintes requerimentos:
1.· Do Dr. Joaquim Francisco Alves Branco Moniz

Barreto, liquidante da firma Moniz Barreto, !\Iendes
Campos & Comp. a, que dirigia a empreza do
Correio }fercantil, pedindo que se lhe mande
pagar fi importancia do que venceu pela publi
cação dos debates do Senado do dia 7 de Julho
do corrente anno, visto não ter sido contemplada
a quota correspondente a este dia no omcio, que
para pagamento da subvenção do ullimo mez da
sessão fôra dirigido ao Thesouro.

2.° Do officiaI da Secretaria José l\ianoeI Fer
'feira, e outro do Amanuense Alonso Carneiro Pes
tana de Aguiar, pedindo que em attenção aos
exiguos vencimentos, qlle percebem, se lhes mande
abonar uma gratificação mensal,

Entrando em discussão estes requerimentos, re
solveu a Mesa, quanto ao primeiro, que se man
dasse pagar ao supplicante a quantia requerida,
olliciando-se para esse fim ao Sr. Mi·nistro do Im
perio, e quanto aos outros, que os requerimelltos
fossem a informar ao Sr. Officiul-muior da Se
cretaria.
. E por nada mais haver a tratar, levantou-se a
conferencia a uma hora, lavrando-se para constar
a presente acta.- Visconde do Aoaeté, Presidente.
---Berculano Fert'cü'a Penna, 2.· SecI'etario.-An
tonio Luiz Dantas de Barros Leile~

ACTA. Dl COlWER.ENCIA DA MESA DO SENADO EM 28 DE DEZRMBRO
DE i8lili.

PRESIDENCI,\, DO S1\.. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, IIcbando-se presentes AfleJ•

os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente, DezCJ~g~()O ~
:Ferreira Penna, 2.0' Secretario, e Dantus, Secre-
tario supplente, abrio-se a conferencia.
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Leu-se, e ap-provou-se a acta da conferencia an~

tccedellle.
O Sr. 2.° Secretario informo\l que, lendo veri

ficado pel'J registro da correspondcncia com o
1\1 ioistcrio do Imperio que por omcios de 7 de
.Juuho e 7 de JuUlO do coneote an'no já se tinha
mandado pagal' a Moniz Barreto, l\lendes Campos
_l.~ Comp., proprietarios do Correio lJlcl'cantit, 11
quantia de 11 contos e seiscentos mil réis pela
publicação dos trabalhos do Senado nos dous
mezes yencidos naquella ullima data, começando
do dia 7 de Maio posterior ao da installação da
Assembléa Geral segundo a condição 114..a do con
tracto de 19 de Abril de 1865, e contando-se 31
dias por mez conforme a pratica estabelecida, e
por outro omcio de 9 de Novembro ultimo a
-quantia de 187H006, cOrl'espondente ao dia 8 de
Julho, em que leve lugar o adiamento da sessão
legislativa, julgára do seu devel' sobr'estar, até
nova deliberação da Mesa, na expedição do omcio
concernente ao pagamento do dia 7 de Julho re
-clamado porJoaquim Francisco Alves Branco Moniz
Barreto como liquidante daquella firma, no reque..
rimento, a que se refere a acta da ultima confe
rencia.

A' vista desta informação resolveu a Mesa que
ficasse sem efi'eito a deliberação que havia to
mado sobre o pagamento reclamado.

Entrou em discussão a minuta apresentada pelo
Sr. Presidente do parecer concernente á organiza
ção do Archivo do Senado, e ficou ainda adiada.

O Sr. Presidente offereceu á consideraçãG da
)lesa as minutas de dous Outl'OS pareceres, o pri
meiro enumerando em uma labella demonstrativa
diversas proposiç.ões enviadlls ao Senado pela
Camara dos Deputados, que estam prejudicadas
ou prevenidas pela legislllçãCl em vigor, ou outros
actos; e o segnndo, expondo a deliberação que
tomou fi l\1esa em conferencia de 19 de Outubro

.' de 18@B de conceder ao Porteiro da Secretaria a
quantia mensal de quarenta milréis para aluguel
de UDla casa. .
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Foram ambas approvadas, resolvendo-se porém
pelos votos dos Srs. Ferreira Penna e' Dantas que
não se imprimissem antes de serem presentes
ao Senado.

Foram presentes com informação do Official
Maior os reque~imentos do Official e do Ama
nuense da Secretaria José Manoel Ferreira, e Alonso
Carneil'o Pestana de Aguiar, pedindo augmento
ele seus actuacs vencimentos.

Resolveu-se declarar-lhes que devem requáer
ao Senado. .

Omesmo despacho se deu a outro requerimento,
que tambem foi presente, dos Porteiros, Continuos,
Guardas e Correio, pedindo uma gratificação.

Entretanto resolveu-se, sendo de voto contrario.
o Sr. Ferreira Penna, conceder por uma só vez
na fórma da parte Z.a do art. 56 do Regulamento
de 15 de Dezembro de 1863 a gratificação de 300$
ao Officiul da Secretaria Manoel Maria de Figueirôa
Nabuco me Araujo, a de 120$000 a cada um dos
Officiaes José Manoel Ferreira, Candido José de
Araujo Vianna e Pedro Antonio de Oliveira, e a de
60$000 ao Amanuense Alouso Carneiro Pestana de
Aguiar, como retribuição dos serviços extraordi
narios, qne tem prestado no intervallo das sessões.

Nada mais havendo a tratar-se, encerrou-se a con
ferencia a uma hora da tarde.-Visconde de Abaeté,
Presidente. -Herc~~lano Ferreira Penna, 2.· Se
cretario.-Antonio Luiz Danta.s de Barros Leite.

.....
ACTA D.\ CONFERENCIA DÁ MESA DO SENAD) E~I 4 D3 JANEIRO

DE I 66.

PRESIDENCrA .00 SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, achando-se presentes
os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,
Fel'l'eil'a Penna, 2." Secretario, e DanLas, Secre-
tario ,llpplentc, ubrio-se. u conferencia. '

s

Anuo.
1866

Janeiro 4-.



teu-se, c approyou-. eu acta da conferencia anle
cedente.

Foi apresentado pelo 001cial-Maior da Secre
taria, segundo a di posiçi:ío do art. 20 § 6.° do
Regulamento de 'ir) de Dezembro de 1863, e appro
vado pela !\lesa com algumas alterações para ser
remettido ao Ministerio do Imperio, o orçamento
dns despezas ordioarias e evcnluaes do Senado
no futuro exercicio de H~67-'18G8.

'Foram lambem apresentaLla ,segundo a dispo
sição elo § 10 do supracitado arligo, e approvada ,
como consta do lermo la.vrado ti fi. Odo li 1'0 compe
tente, as contas da receita c despeza ti cargo do
mesmo 001cial-l\laior, pertencentes ao anno findo
em 3·\ ele Dezembro de 1800.

tCl1-se um requerimento do Continno Eduardo
Antonio de Pactua, pedindo que, altento o effectivo
serviço que tem -prestado no Archivo, se lhe faça
extensiva a deliberação tomada na conferencia
anterior, sobre a concessão de gratificações aos
Officiaes da Secretaria.

l1esolveu-se, sendo de voto contrario o Sr. l?er
reira Penna, conceder tambem ao supplicanle, por
llma só \lez, a gratificação de oilenla mil réis.

teu-se, e foi indeferido, um requerimento do
Guardas da Secretaria, Frederico Augusto Pereira
!la Cunha, e Joaquim José Pinto de Abreu, pe
dindo egualmente a concessão de gratificações por
serviços exlraordinarios, que ullcgam havei' pres
tado no interval10 das sessões.

A's duas horas da tarde, nada mais havendo
a tratar-se, encerrou-se fi conferencia. - YisCClnde
de Abaeté, Presidente.-IlerC'lllctno Fen'eira Penna,
2.° Secretario, -Antonio Luiz Dcmlas de Barros
Le'/,(,6.
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AC'f.\ 0.\ CllN(i'JmE °C1.\ DA lIK ,\ DO K~![)O IIll 8 DE FE\'EREIRO
DE 18tiG .

."" -l'HESIDE:'iCa DO SR. rI Cü7'\DE DE J.B.\ETE.

AO, onze horas da manhã, tendo compareci'do
os 81's. Senadores Visconde de Abueté, l'residente,
Herculano Ferreirll Peuna, 2.° Secretario, e'Anto
nio tuiz Danlas de l3arros Leite, Secretario sup
plante, at rio-se a conferencia.

Leu-se, e ai provou-se a acta da conferencia
an teceuen te °

O ~r. Presiucnte expô" á Me a que, havendo
o Decreto de 8 d Julho de -\ 65 ndiatlo a As
scmbléa &eral para o dia .1 de Março de 1866,
c cahindo este dia em um Domingo em que, rOIl·
forme a regra estabelecida pelo Senado desde '1826,
não ba sessão, convinha decidir, si, isto nâo
obstante, t.1everiu nesse dia proceder-se á chamada,
e haver sessão no caso de eoncorrer numero
sllfficiente de Srs. Senadores.

Depo:s de algumas oDscrvaç.õe ,re olyeu a Mesa,
sobre proposta do Sr. Pre idente, que a que tão
ficasse adiada para a seguinte conferencia.

Expoz mais o r. Presidente que julgava indis
pensavel a compra de algumas estantes para se
guardarem com egurança e a::.seio os livros,
papeis do Senado, e bem assim de alguns mo
"eis pura as salüs do pavimento inferiol', e neste
sentido, e para este fim propunha a autorização
da despeza neces aria na fórma da egunda parte
do art. 56 do Regnlamento de 1i> de Dezembro
de 1863.

Hesolveu-sc autorizar n de peza.
ada mais havendo u tratar, levantou-se a con

ferencia á uma hora da tarde) do que P&ra constar
lavrou-se a presente acta. - 1 isconde de Aba.eté,
Presidente. -He1'C'ulebno Ferreira Penna, 2.° Seere
tario.-Antonio L1.ti~ DantC/s de 8a·1'1'os Leite.

~.•.--

Anno.
18Go

FCl'ereiro s.
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D.\ CONFERENCIA DA ~JESA DO SENADO ElI'O I.· DE lL\nçO
DE 18M.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE AR\ETÉ.

A's onze horas da manhã, achando-se presentes
os STS. Visconde de Abaeté, Presidente, .José da
Silva Mafra, 1. 0 Secretario, Herclllano Ferreira
Penna, 2.· Secretario, e Antonio Luiz Dantas de
Burros Leite, Secretario supplente, abrio-se a
conferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da antecedente con-
ferencia .
. Sobre a questão proposta pelo Sr. Presidente na
conferencia de 8 de Fevereiro, resolveu-se qlle no
dia 4 de Março, que é domingo, não deve haver
sessão do Senado, nem chamada, mas sim no
dia5.

Foi 'assignada a minuta do Parecer n.· 40, pelos
Srs. Presidente, Ferreira Penna (com voto se
parado), e Dantas, (com restricções).

Nada mais havendo a tratar, levantou-se a sessão
á uma hora da tarde.-V'isconde de Abaeté, Pre
sidente.-José daSilw Mafra, 1.0 Secretario.
He1'culano Fe1"reÍ1'a Perma, 2. 0 Secretario. - An-
tonio Luiz Dantas de Barros Leite. .

_.e ..

ACTA DA CO~FERENCIA DA ~IESA DO SENADO EM 50 DE ABRIL
DE {SOu.

PRESlDENCIA DO sn. VISCONDE DE ABAETQ

A's duas horas da tarde, achando-se presentes
os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,
Mafra, Ferreira Penna, Teixeira de Souza, e Al
meida e Albuquerque, 1.·,2.·,3,0 e 4.· Secretarios,
abrio-se a conferencia.
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Leu-se, c foi approvada a acta da conferencia
antecedente.

Abria-se urna proposta da empreza do Correio
J11m'cant'il, que contém as condições, com que ella
pretende encarregar-se da publicação dos debates,
c impressão das actas, e annaes do Senado, du
rante a actual sessão legislativa, tendo informado o
Omcial-Maior da Secretaria ser esta a unica pro
posta, que lhe fôra dirigid'l até hoje, em que
terminára o prazo dos annuncios, que se fizeram
com o fim de convidar as emprezas dos jornlles
para apresentar as propostas, que lhes conviesse
relativamente a publicação, e impressão dos tra
balhos do Senado.

Depois de examinada, e discutida a proposta,
resolveu a Mesa:

'1. o Que a proposta não podia. ser aceita, visto
como contrariava todas as bases, que o Senado
estabelecêra, e com que limitára os poderes, que
de1egára na Mesa para. contractar, quando por
deliberação de 26 de Abril ultimo tinha appro·
vado o parecer da Mesa n. O 46 datado de H..

2. 0 Que a proposta fosse levada ao conhecimento
do Senado, expondo a Mesa a sua opinião ácerca
das condições, que julgava no caso de aceitar
se, e daquellas que lhe parecia não estarem no
mesmo caso.

3.° Que no parecer, que se apresentasse, a opi
nião da Mesa fosse esclarecida, e justificada com
as razões, que se tinham o:fferecido na confe
rencia pura fundamentar as resoluções da Mesa.

Nada mais havendo a tratar-se, levantou-se a
conferencia ás tres horas da tarde.- Visconde de
Abaeté, Presidente.-José da SÜVCf, ll{afra, 1.° Se
cretario .- Herculano F'er?"eira Penna. -./Ifanoel
Teixeira de Souza, 3.° Secretario.-Fl'ede1'ico de
Almeida e Albuque?'q'll8, .{" o Secretario.
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ACr.\ D.\. CONH:fiEnCI.\. DA. ~IE ',\ DO E~,\DO Ell 51 DE JL:LUO
DE 1866.

l'nE IDE:'iCl.\. DO tlH. n~CO:'íDE DE All.i.ETÉ.

A's dez lloras da manhfi, achando-se pre~entc.

os Srs. Senadores Visconde de Abuelé, Presidente,
Mafra, 1.· Secretario, Ferreira Fonna, 2.· Secre
tario, Teixeira do Souza, 3.· Seeretal'io, e Almrida
e. Albuquerque, 4·." Secretario, abrio-. (' a ronfe
rencill.

Lielaaacta da conferonciu utlle~cdcnle, foi nppro
vada.

O Sr. Pro idenlç expoz o eguínte:
Quo tinha de dar urcyomcnlc pura ordem do

dia o projecto elo Sr. Senador Silveirn da Molta
com outro que, como emenda, offel'ecêra a Com-o
missão de Fazeuda de accordo com o aulor do
primeiro, contendo medidas relalivas ao Banco
do Brasil, e tendentes ü lornar mais rcglllür, e
monos ruíno o o estado da circulacão monetaria :
c quo por i 50 parecia-lhe que a i"mportancia, o
'Irgencia da materia, que ia ser sujeita á di 
cussão, e volação do Sonado, e que desde muito
tempo prendia a attcnção, o excitava iI ancie
(lade do publico, exigia que o Senado, com o
fim de abreviar qualquer resolução, que houver
de tomar, prorogasse por mais lima hora as ses·
~ões clíal'ias, emqllanto não se votar sobre o re
ferido projecto, como já se tem feilo em outras
circumstancias menos graves do que as actllaes,
c em objectos menos importantes, concluindo que
nesse sentido, e para esse fim fosse o Senado
consultado.

Feitas algumas observações, a proposta foi una
nimemente npprovada.

E para constar iavrou-se a presente acta.-Vis
conde d(~ Abaeté, Presidflnte.-José da Stlva Met{n!J,
'J .• Secretario.~HC1·culano Ferre'Íra Penna, 2.° Se
cretario.- jJlanoel Tei.xei1'f1, de Souza, 3.'> SCCl'C
tario.-l"I'ederico de Atlne'ida c Albu'llterrrUC, q.. n Se
cretario.

-"-
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AC'I'A 0,\ CO:'iFKRENCI.\ D,\ MESA DO SRNADO E~I i I DE AGOSTO
DE i866.

l'nE IDENCL\. DO . R. n CONDE DE .\.nAETÉ.

A':,; dez hora da manhã, achando-se presentes
o Srs. Senadores Visconde de Abneté, Presidente,
Mafra, i.· Secretario, Ferreira renna, 2.· Secre
tario, Teixeira de Souza, 3.· Secretario, e Almeida
c Albuquerque, 4,.· Secretario, abria-se a con
ferencia.

Leu- e, c approvoll-sC a neta ela conferencia an
tecedrnte, vencendo-se que nüo se propuzesse a
prorogaçi'io da sessões por mais uma hora, effi
quanto não se visse pelo correr da discussão
que a medida era indispensavel para votar-se
com tempo sobre o Projecto relativo ao Banco
do llra ii, e ao meio circulante.

Leu-se um oficio. dirigido ao Sr. 1.· Secretario
do Senado, no qual o Official-Maior da Secreta
ria lhe participa que no dia antecedente havia
fallecido o Official da mesma Secretaria José Ma
noel Ferreira, tendo de edade sessenta e nove
annos, e de serviço do ~enado quarenta, e mais
ires mezes c quatorze dH1S.

A 1\1 esa recebeu fi parlicipaç,ão com pezar.
Em seguida o "1'. Presidente expôz,
« Que a Mesa sabia tanLo como elle que era

indispensavel, e urgente o preenchimento do
lugar, que acabava de vagar, sendo sem duvida
de mais o expediente, e outros trabulhos da Se
cretari.'l, e por YCnLlll'l1 de menos o nnmero dos
Ofllciaes existenles.

« Que, uttclldcndo a estas con idel'a~óes, pro
punha, na fórma do art. ;'; .• do H.egulamento de
'\;j de Dezembro de 1868 para preencher o refe
rido lugar, vago pelo fallccimento elo q'llC- o exer
cia, tlO SI'. .rilS~ Anlon io Pi rnen ta Bllrno, hacha reI

Anno,
1866

Agosto 11.
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formado em sciencíns juridicas e ociaes pela
Faculdade de S. Paulo com exercício de Advo
gado nesLa CôrLe, e que já servia como Secre
tario do Governo nas Provincias de SanLa Catha
rina e do Hío de Janeiro:

« Que., explicando, e completando a propOf t 1
cumpria-lhe declm'ar que a experiencia tinha-o
convencido da necessidade de alLerar-se o Regu
lamento da Secretaria na parte, em que estabelece
duas categorias de Officiaes de Secretaria-p1'i
?neil'os e segundos-parecenL1o-1he que todos os
Officiaes devem ser eguaes em categoria, e ven
cimentos com a dellominacão de Officiaes de Se
cretaria, percebendo cada úrn delles de ordenado
um conto e duzentos mil 1'éis, e de gratillcação
oitocentos mil réis, o que em nada augmenta a
despeza, que actualmente se faz com este ser
viço:

« Que por estes motivos indicava que se pro
puzesse ao Senado a alteração do art. 1.· do Re
gulamento de 15 de Dezembro de 1863 na parte
sómente, que se refere aos Officiaes da Secretaria,
continuando porém a subsistir a classe de Ama
nuenses.

Entrando successivamente em discussão as duas
propostas, foram ambas approvadas.

Nada mais havendo a tratar-se, deu-se por finda
a conferencia, da qual, para constar, se mandou
lavrar a presente acta.-Visconde de Abaeté, Presi
dente.-José da Silva Mafra, 1.0 Secretario.-Her
culano FC1'1'eiJ'a Perma, 2.· Secretario.- Manoel
Teixeira de Souza, 3." Secretario.-Frederico de
Almeida e AlbuquerqZte, 4.. 0 Secretario .

.....
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.\CTA DA CONFERENCIA. DA MESA DO SENADO EM 20 DE AGOSTO
DE i866.

PRESIDENCL\. DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's dez horas dd manhã, achando-se presentes
os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,
José da Silva Mafra. 1.° Secretario, Herculano
Ferreira 'Penna, 2. 0 Secretario, Frederico de Al
meida e Albuquerque, como 3.° Secretario, e
Thomaz Pompeu de Souza Brasil. s... rvindo de 4.°
Secretario, abrio-se a conferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia an
tecedente.

Apresentou-se um requerimento, dirigido ú
Mesa em 27 de Abril de ~ 865, em que os Offi
ciaes e Amanuense da Secretaria do Senado pe
dem augmento dos seus vencimentos, allegando a
escassez dos que percebem, e a disparidade delles
com os que percebem os Officiaes das Secretarias
de Estado, e da Camara dos Srs. Deputados.

Entrando em discussão a materia do reque
rimento, depois de muitas observações, venceu-se
que se propuzesse ao Senado:

'1.0 Oaugmento de vinte pOl' centono ordenado,
a que tem direito os Officiaes, e Amanuenses da
Secretaria, e mais empregados do Senado con
forme a tabella segunda annexa ao Regulamento
de 15 de Dezembro de 1865, a qual ficará intei
ramelHe em vigor:

2. 0 ·Que se confira aos Officiaes e Amanuenses da
Secretaria, e mais empregados desta Camara, que
completarem vinte annos de bom e eifectivo ser
viço prestado no Senado, e continuarem a servir,° direito de obterem, sob proposta da Mesa com
approvação do Senado, um augmento nos seus
vencimentos, o quaf será' gmdual ou de cinco
em cinco annos na razífo de cinco p01' cento por
cada 'vez.

Anno.
18G6

Agosto 20.
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3.° Que este augmento não possa ser conside
rado, nem no todo, nem" em parte, na aposen
tação, ou dispensa do serviço, que possam obter
os que gozarem deste beneficio.

4.° Que o parecer da Mesa sobre o requerimento
,los supplicantes seja levado ao conhecimento do
Senado com uma exposição motivada.

E nada mais havendo a tratar, deu-se por finda
a conferencia, da qual, para constar, mandou la
vrar-se a presente acta.-Visconde de Abaetê, Pre
sidente.-José da Silva Mafra, 1.° Secretario.
Herculano Fm'1'eiraPenna, 2.o Secretario.-Thomaz
Pompeu de Souza B'rasil, servindo de 3.° Secreta
rio.-Frederico de Almeida e Albuqu,erqne, 4.° Sp
cretario.

- ....

ACTA DA CONFERENCIA DA MESA DO SENADO EM 30 DE AGOSTO
DE 1866.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ. .

~~~t A' dez horas da manhã, achando-se presentes
Agosto soo os Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,

José da Silva Mafra, 1.° Secretario, Herculano Fer
reira Penna, 2.0 Secretario, Frederico de Almeida
e Albuquerque, como 3.° Secretario, e Thomaz
Pom,peu de Souza Brasil, como 4·.° Secretario, abri0
se a conferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia an
tecedente.

O Sr. Presidente disse:
1.° Que tinha convocado "a Mesa para expôr-lhe

que a empreza do CotTeio llfercantil estava, desde
algum tempo, em atrazo a respeito da publicação
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das sessões, vendo-se que no COfrc'io llfcrcanl'íl
de hoje a sessão, que apparece publicada, é a de
20 de Agosto, quando aliás deveria ser a de 25,
e que isto succedia, não obsLante âlgumas recla
mações feitas na tribuna, e perante a Mesa por
alguns Srs. Senadores.

'2 .• Que nestes termos parecia-lhe que a Mesa,
na fórma da condição dccima quarta do con
tracto de quatorze de Maio do corrente anno ce
lebrado com o emprezario do Con'cio lIfcrcantil,
não podia deixar de intervir, a fim de que o con
tracto não conLinuasse a ser transgredido em uma
das suas mais imporLantes condições, sendo este
o motivo, por que submetLia a sua exposicão ao
conhecimento, e deliberação da :Mesa. •

Passou a discutir-se a proposta, que acabava de
fazer-se, e Lendo-se reconhecido que a condição
1m'ceira do contracto de quatone de Maio do cor
rente anno não permitte na publicação dos de
bates do Senado demora alguma além da manhã
do quirito dia depois de cada sessão, e que":>-&.
condição decima segunda estabelec.e a multa, em
que incorre o emprezario pela falta de cumpri
mento do contracto no caso de que se trata, re
solveu a Mesa:

Que o emprezario fosse ouvido para allegar as
razões da demora, que tem havido na publicação
dos debates do Senado, sendo-lhe para esLe fim
dirigido officio pelo Official Maior da Secretaria
do Senado.

E nadamais havendo a tratar, levantou-se a con
ferencia, da qual, para constar, lavrou-se a pre
sente acta.-Viscon(Ze de Abaeté, Presidente.-José
da Silva Mafra, 1.° Secretario.-F1'edet'ico de Al
meida e Albuquerque, 4-.0 Secretario.- Thomaz
Pompeou de Souza B1'asil, servindo de 3.° Secre
tario..-HC1'culano }·er1'cira Penna" 2.· Secretario .

....
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ACTA DA CONFERENCIA DA MESA DO SENADO E~I t DE SETEMBRO
DE t866.

PRESIDENCU DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

Âl~~g' A' uma hora depois do meio dia, achando-se
Setembro 1. presentes os Srs. Senadores Visconde de Abaeté,

Presidente, Herculano Ferreira Penna, 2.° Secre
tario, Frederico de Almeida e Albuquerque, como
3.° Secretario, e Thomaz Pompeu de Souza Brasil,
como 4.° Secretario, abrio-se a conferencia.

Leu-se, e appro'Vou-se a acta da conferencia an
tecedente.

O Sr. Presidente disse que o objecto da con
ferencia de hoje era deliberar sobre a proposta,
que tinha sido apresentada na conferencia do dia
30 de Agosto relativa ao atrazo, em que estava a
publicação dos debates do Senado oom transgres
são da condicão tcrceim do contracto celebrado
em quatO?'ze de Maio do corrente anno entre a
Mesa e a empreza do C01TCio lIfercantil.

Leu-se o seguinte offi.cio com a data de hoje
assignado pelo Sr. João Carlos de Souza Ferreira
por parte do Sr. Joaquim Francisco Alves Branco
Muniz Barreto, e dirigido ao Official-Maior da
Secretaria do Senado, no qual se allegam as ra
zões da demora, ou atrazo da publioação dos
debates. .

« Illm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de accusp.r
a recepção do offieio de V. Ex. com data de
30 de Agosto proximo findo. Em resposta cum
pre-me dizer a V. Ex., a fim de que se digne
communicar ao Exm. Sr. Senador 1.° Secretario,
quaes as razões, por que tem havido alguma de
mora, ultimamente, na publicação dos trabalhos
do Senado.

« O contracto entre a Mesa do Senado e a em
preza do Correio Mm'cantil permitte a demora
da publicação dos trabalhos até cinco dias depois
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ue cada sessão, só quando os oradores não res
luem á Typographia as notas tachigraphicas com
petentemente corrigidas. Entretanto algumas vezes
espaço esse prazo, obrigado pelo respeito, e con
sideração, a que tem direito os membros do Se
nado.

{< Com effeito, muitos Srs. Senadores, sobrecar
regados de trabalhos importantes e urgentes,
não podendo corrigir seus discursos com a bre
vidade indispensavel, excedem o prazo mar
cado, e disto dá prova o facto de ter-me sido
entregue hontem 31 de Agosto o discurso pro
ferido pelo Sr. Senador T. Oltoni na sessão de
22 do mesmo mez, e publicado na folha de hoje.

« Conheço que o restricto dever da empreza
seria publicar os trabalhos de cada sessão, logo
que findasse o prazo; uma ou outra vez, porém,
excede-;-se em um ou dous dias esse prazo para
não se importunar demais os S1's. Senadores.

« Accresce uma consideração, que peço licença
para apresentar.

« Resolvendo publicar os seus importantes tra
balhos, o Senado quiz sem duvida que elles fossem
devidamente apreciados pelo paiz.

« Para que essa apreciação seja justa, parece
indispensavel que as sessões se publiquem or
dinariamente completas, e só por excepção com
falta de discursos.

« Concluindo, direi a V. Ex. que a demora vai
ser reparada, e que espero que a l\lesa do Se
nado se dignará relevHr a falta, atLendendo aos
motivos allegados.

« Deus Guarde a V. Ex.-Escriptorio da empreza
do Correio 1I1m'cantil em o 1.° de Setembro de
1866.-111m. e EXID. Sr, Angelo Thornaz do Ama
ral, Dignissimo Official Maior da Secretaria do
Senado.- Pelo Sr. Dr. Joaquim Francisco Alves
Branco Muniz Barreto, - João Carlos de Souza
Fm'reÍ1'a. »

Entrando em discussão a proposta com o of
ficio, depois de diversas observações que se fi
zeram, deu-se a discussão por finda.
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v ::;1'. Presidente pôz a materia a votos pelo
seguinte modo:

1.· Si a Mesa julgava procedentes as razões al
legadas para justificar a demora da publicação?

Venceu-se que não contra o voto do Sr. 2.· Se
Cl'ctario Herculano Ferreira Penna, que as consi
derou procedentes.

2.° O quantum de multa, que deveria applicar
se pela falta commettida na fórma da condição
áecima quarta, que estabelece o minimo de vinte
mil 'rMs, e o maximo de cem?

Venceu-se pelos mesmos tres votos que a multa
fosse de vinte mil1'éis.

E nada mais 'havendo a tratar, levantou-se a
conferencia á uma hora e trinta e cinco minutos
da tarde, mandando-se, para constar, lavrar a pre
sente acta.-Visconde de Abaeté, Presidente. -H.
Fe1'rei~'a Penna, 2.· Secretario. - Frede1'ico de Al
meida e Albuquerque, 4.· Secretario. - Thomaz
Pompeu de Souza Bmsil, servindo de 3.°Secretario .

...

ACTA DA CONFERENCIA DA MESA DO SENADO E~i GDE SETEMBRO
DE 1866.

PRESIDENCU DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

Afs~g' A's duas horas da tarde, achando-se presentcs
Setembro G. OS Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente,

Herculano Ferreira Penna, 2.° Secretario, Fre
derico de Almeida e Albuquerque, como 3.° Se
cretario, e Tbomaz Pompeu de Souza Brasil, como
4- •• Secretario, abrio-se a oonferenoia.

Leu-se, e approvou-se' a acta da oonferencia
antecedente.
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o Sr. Presidente disse:
1.· Que tinha convocado a Mesa para expôr-Ihe

que no Correio Mercantil n.°246 de cinco do cor
rente mez se havia publicedo uma carta, e uma
correspondencia, assignadas por J. B. Vianna
Drummond, que contém oífensas pessoaes á um
dos membros do Senado.

2.° Que nestes termos parecia-lhe que, á vista
das condições decima primeira e decima seg~mda

do contracto celebrado com a empreza daquelle
jornal em quatorze de Maio do corrente anno,
a Mesa não podia deixar de intervir, sendo este
o motivo, por que submettia a exposição, que aca
bava de fazer, ao cOllhecimento, e deliberação da
Mesa.

Terminada a discussão, a que a proposta foi
sujeita, resolveu a Mesa:

Que o emprezario fosse ouvido para allegal' as
razões de defesa, que tenha a apresentar, sen
do-lhe para este fim dirigido oflicio pelo Offi
cial-Maior da Secretaria.

E nada mais havendo .a tratar, levantou-se a
conferencia ás duas horas e meia, e para constar
lavrou-se a presente acta.- Visconde de Abaeté,
Presidente.- Herculano Ferreira Penna, 2.° Se
cretario.-F1'ede1'ico de Almeida e Albuque'rque, 3.°
Secretario.- Thomaz Pompeu de Souza B1'asil,
como 4.° Secretario,

u.

ACTA D.\ CONFERENCIA D1 MESA DO SENADO Eftl i 1 DE SETEMBRO
DE i866.

PRESIDENCIA. DO .SR. VISCONQE DE AB.A.ETÉ.

A's dez horas da manhã, tendo comparecido os Ara~g'
Srs. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente, Setembro 11.
José da Silva Mafra, 1.° Secretario, Herculano Fer-
reira Penna, 2.° Secretario, Frederico de Almeida
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e Albuquerque, como 3.0 Secretario, e Thomaz
Pompeu de Souza Brasil, como .í. o Secretario.
abrio-se a conferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia
antecedente.

O Sr. Presidente disse que o objecto da con
ferencia de hoje era deliberar sobre a propo
sição, ou proposta, que tinha sido apresenta'da
na conferencia do dia 6 do corrente mez relativa
a um artigo, que contém offensas pessoaes a um
membro da Assembléa Geral, publicado no COtTeio
/rfe1'cantil n.O 2~6, de cinco do mesmo mez, c
assignado por J. B. Vianna Drummond.

Leu-se o seguinte officio com data de 10 do
corrente mez, asssignado pelo Sr. João Carlos de
Souza Ferreira por parte do Sr. Joaquim Fran
cisco Alves Branco Muniz Barreto, e dirigido ao
Official-Maior da Secretaria, no qual se allegam as
razões, por que a empreza admittio nas columnas
do Jornal a publicação do artigo.

« Illm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de accusar
a recepção do oflicio de V. Ex. de'6 do corrente,
no qual V. Ex. me communica que recebera
ordem do Sr. 1. o Secretario do Senado para
convidar-me a dar as razões, pelas quaes pu
bliquei no Correio Mercant'il de IS do corrente
uma correspondencia, contendo 0ffensa pessoal
ao Sr. Senador Theophilo Benedicto Otloni, á
vista da condicão decima pl'únei'ra do contracto
de 14 de Maiô do corrente anno.

« Em resposta peço a V. Ex. que se digne levar
ao conhecimento do Sr. 1.° Secretario do Senado
que permitti que se publicasse no COtTeio i!-fe1'
cant'il de 5 do corrente um artigo sob o titulo.
Ao Sr. Senador Theophilo Benedicto Ottoni,-e as
signado pelo Sr. João Baptista ViannaDrummond
á vista da condição 11.· do contracto de 14 de
Maio do corrente anno, o qual, prohibindo a
publicação n.o Correio i!-fercantil de artigos que
contenham offensa pessoal aos membros da As
sernbléa Geral, faz' a seguinte excepção: - salvo



o caso de d resa propria sob a firma de quem
tiver de defenLler- e.

« Deus Guarde a V. Ex:.- Escr1ptorio da Em
preza do Correio Uercantil em ·10 de Setembro
de ~ 8G6. - mm. e Exm. Sr Angelo Thomaz do
Amaral, uignissimo Oflicia! Maior da Secretaria
do Senado.- Pelo Sr. Dr. Joaquim Francisco
Alve Branco l\Illniz Darreto.- João Cal'los de
801l;;a Fe7Teira. »

Entrando em discussão a proposta com o omcio,
fizeram-se, entre oulras, a seguintes con ide
ru~ões :

~ •a Que a obrigação esti pulada na se,gunda parte
da condi'ção decima 111'inwim elo contracto cel'e
brado em q~batorze de !\Jaio deste anno enlre i.l
tesa elo Senado e a empl'eza do Correio lllercanl'il

é concebida nesles termos:
« Não poderá lamhem publicar artigo, ou cor=

i'espondencia, que contenha oft'engu pessoal n
qualquer dos membros da A.ssembléa Geral, salvo
{) caso de defesa propria sob a firma de quem
Liver de defender-se. )

2.'l Que, sendo necessario, parn admillir-se
defesa, que haja aggressão da parte do membro
da As embléa Geral, moslrava-se que não se dera
e ta condição essencial; por quanto o proprio au tOl'
do artigo o[fen ivo, sem articular offen 'a alguma,
que lhe fosse feita, d-eclara na carta cOJlwLinat01'ia,
que o prDcede, e que pai' elle foi dirigida ao
membro da Assembléa Geral, que lura no dis·curso
que se proferira na lribuna algumas acCll açõe ,
que varias pessoas inrol'mad{~s llcts il?Jtenções {to
oradO?' considuavwn a.lltlSivas ao auLor do arligo.

3." Que, nüo havendo o{fensil pessoal arliculada
no discurso do membro da A sembléa Geral, não
podenrlo erigir-se em prova ele oITcnsas a falta
de resposta á cal'ta com,/lúnatoria, e mcn~s ainda
prcscruLar intenções, era eviclentB que o artigo
publicado no Correio Mm'cantil n." :z!~G de cinco
do corrente mez, contendo oiTensas pessoa~s (~

um memJ)rn ela ~ssembléa Geral, l' lava comprc-
iO
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hendido nu regro, e não na excepção da segunda
parle da condição dccima primcü'a do contracto
de quatorze de Maio do corrente allDO.

Fundada nas considerações, que ficam expostas,
e tendo em vista a condição dec'i1na scgunda do
referido contracto, na qual se estipula que pela
falta da entrega dos :lnnues nos prazos que marca
a condição setima incorrerá o proponenle na multa
de q'uat1'o mil réis por cada dia de demora, e
pela falta de cumprimento de qualquer das outras
condições do contracto na de vinte a cem mil -réis,
resolveu a Mesa, pelos votos dos Srs. Presidente
Visconde de Abaeté, José da Sil va Mafra, 1.0 Se
cretario, e Thomaz Pompeu de Souza Brasil, ser
vindo de 4_.· Secretario:

Que a empreza do Cor1'eio 111m'cantil fosse mul
tada na quantia de cincoenta mil 1'éis.

OS 51'S. Herculano Ferreira Penna, 2. 0 Secretario.
e Frederico de Almeida e Albuquerque, servindo
de 3.· Secretario, foram de voto contrario, en
tendendo por diversas razões, que tambem expo
zeram, que o caso se acha comprehendido na
excepção da seg'unda parte da condição decima
primeira do contracto.

E, por nada mais haver a tratar-se. levanlou-se
a conferencia, do que, para constar, se mandou
lavrar a presente acta.- Visconde de Abaeté,
Presidente.-José da Silva Mafra, 'I. oSecretal'Ío.
Hm'culano F C1'rei1'a Penna, 2. o Secrc tario. 
Thomaz Pompeu de Souza Bmsil, servindo de 3. 0

Secretario.- F1'cdm'ico de Almeida c Albuquerque,
4. 0 Secretario.
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ACTA DA CONFERE 'CIA DA ~JESA. DO SENADO E~I 1 DE OUTUBRO
DE 1866

PRESIDENCTA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's dez horas e meia da manhã, tendo com
parecido os 81's. Senadores Visconde de Abaeté,
Presidente, José da Silva M.afra, -1.0 Secretario,
e Herculano Ferreira Penna, 2.° Secretario, abrio
se a Conferencia.

Leu-se, e upprovoll-se a acta da conferencia
anlecedente.

O Sr. Pre idente expôz o seguinte:
« Que, mezes ha, um dos membros d:l Com

missão directora da Exposição Nacional lhe ha
via manifestado verbalmente os desejos, que tinhll
a Commissão , de que a Mesa do Senado pudesse,
anles de abrir-se a exposicuo, mandar demolir,
como estava resolvido, a ·parte do edificio do
mesmo Senado, que servio em outro tempo de
Secretaria, fl'illlqueando-se assim uma entrada ao
publico, e aformoseando-se o lugar, mas que
llessa occasião elle Presidente, por diversos mo
tivos que declarou ao membro da Commissão,
e que só podiam ser attendidos pelo Governo, não
pôde annuir ao que se solicitára

« Que, sabendo depois disto que a Commissào
directora insistia na sua pretenr;ào, e parecen
do-lhe que, entendendo-se eom o Governo, po
deria, sem compromeltimento dos direitos, e 00
servi~o do Senado, prestar o concurso que se
reclamava elIl uma festa cousagrada ao culto do
trabalho, e da industria nacional, resolvêra di
rigir a S. Ex. o Sr. l'residente do Conselho, Mi
nistro da Fazenda, no dia 23 de Setembro, a
carta, que abaixo se transcreve:

« Pa7'ticula7'.-Sala da Presidencia elo Senado,
em 25 de Setembro de 1866.

lllm. e Exm. Sr.
«A Commissão directora da exposiçiio nacio

Hal, entendeu ser conveniente u demolição do
antigo edifit:io, cm q"e estava a SccrcLal'iu ,.do

Anno.
1866

OululJro I.
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Senado, e oliciLOll, llu lempo , que -e etl'ec
tuasse e ta obra, ruas por molivos, que expuz
verbalmenle u um dos membros ua Commi sào,
nüo me prê lei á req uisi~:ão.

Sabendo que a Commissão insiste na sua pre
tenção, julgo do meu dever declarar a V. Ex.
o moelo,. como me parece que a l\'1csa elo Se
nado poderá vir a este respeito a um accordo,
que satisfaça os desejos da Commissão, e po sa
salvar perante o Senado, a que tem de dar con
tas, a respon abilidade da Mesa.

« O Governo resolverá se convem no que pro
ponho,

« Do parecer da Mesa n,· 2() de 30 de Julho
ue 1864, publicado no tomo II.· da respe Liva
collecção a pag'ina 26-1, e· approvado pelo Se
nado em sessão de 30 de ~gosto do mesmo nnno,
consta que o Senado tem sido privado de todos
os terrenos, que formavam a anliga chueara do
Conde dos Arcos, que alias, em virlude da Carla
Imperial de 23 de OUlubro de '1824, foi comprada
para casa do Senado, do que se lavrou e crip
tura publica cm 8 de Mar·o de 1825,

«Avista destes dous importantes documenlos,
e de oulros muitos, que e acham juntos ao pa
recer, a que já me referi, é para mim incon
testavel que o Senado tem, sobre os edificios e
terrenos, que ainda restam, e que formavam'a
antiga chacara do Conde dos Arcos, a posse, o
lISO, e a administração.

« Esta these acha-se demonstrada no lrfemo1'l1Jn
dum com data de 2S de Se lembro de 18G4., que
opportunamente levei ao conhec.imenLo dos Srs.
Presidenle do Conselho, e Ministros da Fazenda,
e de Obras Publicas do Minislcrio de 31 de Ago to,
e de que envio a V. Ex.. uma cópia extrahida
da acta da conferencia da Mesa de 28 do refe
rido mez.

«Podendo acontecer que, demolido o anligo
edificio da: Secretaria, possam occorre.r d tlvielas
sobre a posse, uso, e administracão elo solo cor
respondente, a Mesa persuadir-so-ha c.om razão
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que lhe corre o dever de deixar bem definidos,
e estabelecidos os dil'citos do Senado,

« Quando verbalmente me enlendi com um dos
membros do Commissão directora da exposição
nacional' sobre a flemoli JlO, de que se trata,
observei-lhe que na p' rte torrea do edificio es
tava depositada grande quantidade de madeira,
e outros matcriaes, que suhiram de obras que
se tem feiLo no Senado, e que lhe pertencem,
e que era indi pensavel que tu do isso se remo
vesse, e guardasse ú custa, e sob responsabili
dade da me 'ma COllllrli 'são.

« Si a demolição, que se pr tenue, vier a effec
luar- e, é claro qlle ás madeiras, e oulros mu
teriaes, que já existelll, accrescerão os que tem
de sahir do edificio, que deve demolir-se, os
quaes, como os outros, deverão remover-se, c
depositar-se em lugar conveniente á custa, e sob
a responsabilidade da Commissão directora, ou
de quem se determinar.

« Assim, a proposta, que me parece dever ra
zoavelmente deduzir-se das observações, que
acabo de fazer, é ü spguinte:

« '1. 0 A demolição do erlil1cio occupado pela an
tiga Secretaria do Senado será feita sob a di
recção, e á custa do Goyerno.

« 2. o Todas as madeiras, e mai materiaes, que
sahirem deste edificio, bem corno os que já
existem depositados na parte terroa do me mo
edificio, e sahiram de diversa obras, que se
tem feito no Senado, serão conduzidos dalli para
outro lugar, ou edificio não pertencente ao Se
nado ú custa, e sob responsabilidade do Goyerno,
que os restituirá ao Senuelo, logo que forem
reclamados.

« 3. o O Senado serú mantido na posse, uso, e
administração do solo, ou terreno, em que e 
taya collocüdo ,o ediflcio demolido, e do te1'1'cno
dos fundos até o muro. que exi tia, e 6 pro
longamento, ou continuacão ele olllro, que H1l1da
existo, deyendo termil.lú no muro da casa da
moeda.
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« 4.. 0 O Governo mandará fechar a frente do
terreno acima designado por um gradil de ferro
sobre um muro de cantaria com um portão de
entrada lambem de ferro.

« Esta obra será feita, quando o Governo julgar
QPportuno, com lanto que fique concluida antes
do dia 3 de Maio de 1867.

« Convencido de que sam estes os meios de con
ciliar os inleresses do Senado, que me cumpre
zelar, principalmenle no inlervallo da sessão,
com os desejos por mais de uma V!?Z manifes
tados pela commissão direclora da exposição
naci~nal, apresso-me a sujeitaI-os ao exame, e
conSideração de V. Ex., de quem aguardo res
posla para poder convidar a Mesa do Senado,
a fim de que ella possa deliberar, como lhe pa
recer mais acertado.

« Tenho a honra de ser com il mais perfeita es
tima.-De V. EX.-Illm. e Exm Sr. Conselheiro
Zacarias de Góes e Vasconcel!os, Presidente do
Conselho, Ministro da Fazenda, ele., etc.--Collega
e atlencioso Venerador.-Visconde de Aba.eté.

« Que a esta carta seguio-se a de S. Ex. o Sr.
Presidenle do Conselho, Ministro da Fazenda em
data de 29 do mesmo mez, e no mesmo dia
a delle Presidente em resposla. »

Estas duas carlas sam as que tamlJem em se:-
guida se lranscrevem.

Carla do Sr. Presidenle do Conselho.
« mm. e Exm. Sr.
« Accusando a recepção da Carla de V. Ex. de

25 do correnle sobre a dernoliçllo da parle do
edificio do Senado junlo á nova casa da moeda,
devo declarar a V. Ex. que, cstnndo o l'mpl'io.
do Eslado, em que aclualment.e funcciona a Ca
mara dos 81's. Senadores com os terrenos an
nexos, destinado para o serviço do Senado, a
demolição não importa a mudança desse destino,
O qual continuara até ulterior resolução compe
lente, prevenindo a V. Ex. por osta Q(jcílsião de
que mandarei guardar dos mutcriacs da demo-
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li}io aquelles, que ainda puderem ter alguma
applicação, e bem assim, depois de encerrada a
exposição, fechar com um gradil o espaço entre
o predio, em que trabalha a Secretaria do Se
nado, e o muro da nova casa da moeda, até que,
mediante as formalidades legaes, se abra a rua
lateral ahi projectada, reservando-se então para a
servidão publica a parte para ella necessaria, e
ficando a ou tra parte para o edificio do Senado.

« Tenho a honra de ser com a mais perfeita
estima e consideracão. -De V. Ex. I\lm. e Exm.
Sr. Visconde de Abaeté, Conselheiro de Estado,
e Presiden te do Senado. -Altencioso Venerador e
Collega.-Zaca1"ias de Góese Vasconcellos.

Rio, 29 de Setembro de 1866.
Carta do Sr. Pl"esidente do Senado.
Pa1"ticula1". -Sala da Presidencia do Senado em

29 de Setembro de 1866.
Illm. e Exm. Sr.
Tenho a honra de accusar o recebimento da

Carta, que V. Ex. teve a bondade de dirigir-me
com a data de hoje em resposta á que escrevi
a V. Ex. no dia 25 ácerca da demolição da parte
do edificio do Senado jnnto á nova casa da moeda,
e:cumpre-me dizer a V. Ex. que passo immedia
tamente a convidar a Mesa do Senado para reu
nir-se no dia 1.0 do proximo futuro mez de Ou
tubro, a fim de delibel"ar sobre este objecto,
como lhe parecer conveniente, prevenindo a V. Ex.
de que me apressarei a levar nesse mesmo dia
ao conhecimento de V. Ex. o que ella resolver
na persuasão de que a resolução de accordo com
as declarações de V. Ex. satisfará os desejos da
commissão directora da exposição nacional.

« Aproveito a opportunidade para renovar a V.
Ex. as seguranças da perfeita estima, e subida
consideração, com que tenho a honra de ser.
De V. Fx. - Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Za
-carias de Góes e Vasconcellos, Presidente do Con
selho, Ministro daFazenda, etc., etc., etc.-~ollegü,
alteneioso Venerador. - Visconde de: Abacté.
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( Que ii vista desta exposição, e dos clocumonto~
que apresentava, o objecto ela conferencia era
1'e olv r sobre a com cnioncia, e opportunidade
ue se mandar demolir a parte do edincio do
Senado, aonde antigamente funccionava a Secre
taria, para o que a ~]esa estava autorizada desdo
4859, como constava do paree.er approvado em
sessão de 20 de Junho do referido nnno, que so
acha annexo sob n. o 11 ao Parecer da Me a
n. O ~6 de 30 de Julho de1864 publicado no 1.0
tomo da respecliva collecção a pagina 261. »

A materia entrou immediatameute em discussão,
e rechonhecendo-se que a Secretaria já foi re
movida do anligo edincio, e funcciona nas novas
accommodações, que se fizeram no pavimenlo
torreo, e confiando que o Governo continuará a
facilitar nos terreno, cujo uso, pos e, e adminis
tração pertencem a~ Senado, .as conslrucções, que
ainda sam necessanas ao serVIço, resolvel1 aMesa:

Que se respondesse a S. Ex. o Sr. Presidente
do Conselho, Ministro da Fazenda, que a Mesa
convem na demolição, de que se tI'ata, nos
termos da Carla por elle dirigida ao Sr. Presi
dente do Senado com a data de 29 do mez de
Setembro proximo passado.

E por nada mais havei' a ll'alar, levantou-se il
conferencia ao meio dia, do que para constar
lavrou-se a presenle 8cta.-Trisconde de Abaeté,
Presidente. -José da Silvct Mar/'a, 1 o Secretario.
- llct'wlGt/w FC1'l'cim Pennct, ~. o Secretario.

--
ACTA DA CONFERli'NCI,\ DA A1ESA DO ENADO EM H; UE

OUT finO DI( f 866,

PRESIDE CU DO SR. VISCONDE DE ABAE'fÉ,

Anno. A's onze horas da manhã, achando-se presen-
IMO Á

Olltulil'O llí. tes os Srs. Senadores Viscondo de Abaelu, Presi-
dente, .To (: da Silya 1\'Iafra, 1. o Secr'lnrio, e Her-
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CUl:lllO Feneira PeL1nu, 2.° Secretario, abrio-se a.
conferencia.

Leu-se, e approvou.-se a acla da conferencia
~nleced'CDle.

O Sr. Presidente informou que a deliberação,
'Que a Mesa tomára na conferencia do dia 1.°
«leste mez a respeito da demolição do edificio
do Senado pmximo á casa da moeda, em que
fllllccionúra a Secretaria do Senado, fôra com
municada 11 S. Ex. o Sr. rresidenle do Conse
lho, Ministro da FuzeRda, por carlas de 1 e 6
do referido mez, das qnaes fez a conveniente
leiLur.a, c que abaix.o se transcrevem ~

Primeira ca'l"ta .

.« Particular.-Sala da Pl'esiclencia do Senado,
cm 1 de Outubro de 1866.

mm. c Exm. Sr.
Em additamento li minha carta de 29 de Se

t mbro ui timo em respo ta á crue com a me ma
data tive a h.onra, de receber de V. Ex. ne se
mesmo dia, apresso-me u communicar a V. Ex.
que a Mesa em conferencia de hoje resolveu que
e respondesse a V. Ex. que ella convem na

demolição da parte do ediOcio do Renado, em
que l1ntigamente funecionou a Secretaria nos
termos da carta de V. Ex., a que acabo de re
ferir-me.

Opportunamente se lransmittirú a V. Ex. uma
'Cópia da acta desta conferencia.

Aproveito a opporlunidade pura renovar a V. Ex.
as seguranças da perfeita eslima, e subida consi
deraç,ão, com que Lenho a homu le ser-De V. Ex.
-mm. e Exm. Sr. COil elheiro Zacarias de Góes
e Vasconcel1os, Presidente do Conselho, Ministro
da. Fazenda, etc., etc., ele. atlcncioso venerador,
e QlIega.-Y1'scondc elc Abaelé.
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Seg1.f.ncla carla.

« Particulcw.-Sala da Presidencia do Senado,
em 6 de Outubro de 186G.

111m. e Exm. Sr.
Na minha carta do 1. o do corrente mez de

clarei a V. Ex. que opporlunumenle se trans
mittiria a V. Ex. uma cópia da acta da confe
rencia, que a Mesa celebrAra nesse dia, para
resol ver sobre a demoliçiío do an ligo edificio,
em que funccionava a Secretaria do Senado.

Tenho hoje a honra de enviar a V. Ex. a cópia,
a que acabo de referir-me.

Com a minha carta de 25 de Setembro pro
ximo passado remetti a V. Ex:. cópia do memo
?'andum de 28 de Setembro de 1864" que cm
tempo conveniente levei ao conhecimento do
Presidente do ConselIlO, e de alguns membros
do Gílbinete de 31 ele Agosto, sustentando o di
reito, ql:Ie tem o Senado á posse, uso, e admi
nistracão dos edificios destinados ao servico do
Senadô, e dos terrenos adjacentes, que áinda
restam, e bem assim á restituição de outros, de
que tem sido privado.

A pressa, com que foi preciso extrahir a cópia
do ltlemomnd'l61n, para o fim de não demorar a
resposta, que devia dar á carta de V. Ex, não
me deu tempo para examinar bem esse trabalho.

Por este motivo peço licença a V. Ex. paTa
substituir a primeira cópia pela que tenho agora
a honra de passar ás mãos de V. Ex., confe
rida pelo Official Maior da Secretaria.

Por ultimo tenho a honra de communicar a
V. Ex. que com a demolição do antigo edificio
da Secretaria, que já começou, e que se acha
3.diantada, uma parte da parede mestra do edi
ticio do Senado parallella ao muro da casa da
moeda offerece uma grande abertura na parte
superior.

E' urgente tapar-se esta abertura com uma pa
rede de pedra e cal, não só para evitar os es
tragos, que a chuva poderá causar a um dos
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saloes do Senado, mas tambem para que não se
tente por ahi algum roubo,

Já hontem mandei prevenir de tudo ao enge
nheiro, que por parle do Minislerio da Fazenda
eslá encarregado de inspeccionar a demolição do
ediflcio, mas como nie consta que ainda não se
tem feito cousa alguma no indicado sentido, di
rijo-me a V. Ex. para que se digne de dar as
providencias, que o caso reclama para. segurança
não só do edificio, conlO de muitos objectos
de valor, que neUe exislem,

Aproveito a opportunidade para renovar as
seguranças da perfeita estima, e subida consi
deração, com que lenho a honra de ser - De
V. EX.-I\lm. e Exm. Sr. Conselheiro Zacarias
de Góes e Vasconcellos, 'Presidente do Conselho,
Ministra da Fazenda, etc, etc., etc. Collega e
altencioso Venerador. - V'iscondo de Abaeté.

Declarou depois o Sr. Presidenle que' o objeclo
da conferencia de hoje era expor á Mesa a con
veniencia de se encommendarem da Europa al
guns livro. para dar começo ú creação de uma
livraria digna do cna o, designando-se as
obras, a que devia dar-se preferenpia; e apre
sentou uma lista dos livros, qne na sua opinião
mereciam essa preferencia, para ser vista e exa
minada antes de tomar-se qualqíler resolução
definiliva, acrescentando que, posto no orçamento
vigente não houvesse consignação especialmente
destinada para compra de livros, entendia que
era permittido applicar a este fim as sobras, que
devem deixar oulras verbas, como de eventuaes
e exlraord inarias,

Entrando a muteria em discussão, resolveu-se
que a sua decisão ficasse adiada até a primeira
conferencia, que deveria haver no dia 22 do
corrente.

E nada mais havendo a tratar-se, levantou-se a
conferencia ao meio dia, do que, para constar, se
mandou lavrar a presente acta.- Visconde de Abctc
té, Presidenle.-José da Silva ltIafra, 1.° Secreta
rio.-lIcrculcftno Ferrci1'a Penna, ~.o Secretario.

--..3_
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ACTA DA COIWERENCIA DA ME,'A DO ENADO MI 51 DE O[TlImo
DE 1800,

PRESLDEr-;CIA, DO ~ll. vrSCO~DE DE AB.\.ETÉ.

A's dez horas d manhã, achando-se pre enle
os Srs. Senador,es, Visconde de Abaelé, Presidente,
José da Silva l\'lafra, 1.° Secretario, e Herculan.o
Ferreira Penna, 2.° Secretario, abrio-se a confe
rencia.

Leu-se, e approvou-se a ada da conferencia
antecedente.

Passou a discutir-se a muler1a que fiuíra adiada
na mesma conferencia, que era determinar
quaes as obras que se deveriam com preferencia
mandar vir da Europa para a livraria do Se
nado.

Depois de diversas observações que se fizeram,
resolveu a l\lesa que a decis5.o ficasse ainda ad.iada,
a fim de indagar-se do preço de algumas obras
mendonadas na retação, que o Sr. Presidente
apresentAra ná conferencia de '1/). de Outubro,
examinando-se nessa occasião, se convirá antes
compraI-as em algumas elas lojas de livros desta
cidade, aonde se possam encontrar á venda.

Apresentou-se na fórma do art. 5·1 do Regu
lamento ele 15 de Dezembro d~ '1863 a cópia do
ponto do mez que hoje termina.

Nada mais ha~enelo a tratar, deu-se a confe
rencia por finda, elo que para constar lavrou-se
a presente acta.- Visconde de Jtbacté, Presidente.
-José da Silva IIfa{m, 1.° Secretario.-Jie1'lmlanO'
Ferreira Penna, 2.° Secretario.

an...
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ACTA D.\ CO:'iFEnENC\J\ DA MESA DO E~ADO EM 5 DE NO\ElJBRO
DE i8G6.

rnESlDENCl.l.. no SR. YISCO~DE DE AD.I..ETÉ.

A's dez horas da manhã achando-se presentes A;){J~'
os Srs. Senadores, Visconde de Ab'lCté, Presi- NoremlJro 5.
dente, José da Silva Mafra, '1. 0 Secretario, e Her-
culano Ferreira Penna, 2. o Secretario, abrio-se a
conferencia.

Leu-se, e approvou-se ü acta da conferencia
antecedente.

Passnndo a discutir-se a materia adiada na con
ferencia antecedente, resolveu a Mesa:

1.0 Que se comprassem na loja de livros de An
tonio Goncalves Gllimlu'ães & Comp., estabele
cidu na RllU do Sabão, as obras de que abaixo
se transcrevem os titulas pelos preços em que
se tinha convindo, e que se declaram;

2.° Que se mandassem vir da Europa por meio
da LegaçãQ do Brasil em Li sboa as obras, que
constam da relação, que tambem em seguida se
transcreve;

3.° Que a Mesa devia proseguir na acquisição
de outras obras, que lhe parecessem proprias
para a livraria do Senado, ou comprando-as
nas lojas de livros desta cidade, ou mandando-as
vir da Europa, na conformidade do que ella de
liberar em conferencia.



- 86-

Ouras compradas a Anton'io Gonralvcs G~bÍmcm7,es
& Comp.

,...

..~ ..
<J>

"=lo:; "=l,,; -<l:W ~<IÍ0< o;;:;TITULO DAS OBRAS. ","" "'c> o~
.. '" ~....J

",,-
",":;;;~ ~o 0:: 0

c>l:W ::>;.
z~ Z

jO,

rJ'osodin in vocnbulnriulU bilinguc, nucloJ'c B.
Pcl'c)"ra .......... , .......•......•......... 1 1 168000

Diclionllaire de l'Economic Poliliquc par
i\l:lI. Coquclin el Guillaull1in .............. :I 2' 248000

DiClionunirc Univcr cl du Commerce el de
la :'\al'if(alion ............................. 1 2 408000

DiClionnaire cncyclopé<liquc par Charlcs
Sniul-Lnurenl ... .. ..................... 1 1 1IiSOOJ

Dizionilrio itnlinno, e porloghese (le Jonquim
José da Cosla c Sá ........................ 1 2 408000
oyal Dicliollnry cnfrlish aud fl'cnch, :Ind
frcnch and english by Profcssors Flcming
and Tibbins ............................... :I 2 40,~000

Novo Diccionario da Lingua porlugu~zapor
Eduardo de Faria ......................... :I 2 328000

De pacho e Correspondcucia do Duque de ~

lM1rnID
Palmella publicados por J. J. dos Reis
Vasconcellos ........................... :I 3

DiscuJ'sos proferidos pelo Duque de Pal- (
melJa nas Camara LegislaLivas desde
183'~ a lé 18M.....•...•.••.•.•......•..• 1 3

Calepiuus scplem Jingu:lrum ............... 1 1 308000
ColJecção de TraladQ.':; de de iMO alé 1856 por

José FCl'I'eira Borges dc Caslro ............ 1 8 1ií8oo0
DicliOl1llnil'c Génél aI dc biographie el el'IJis-

loil'c paI' :MM. Dezobry el Bacllelet ....... 1 2 188000
Dicliannaire eles Dalcs par une SociéLé dc

S:wanls ................................... :I 2 2/iSooo
Diclionn~irc Général d'Adminislralion .....• :I 1 14,~OOO
Diccionario Bibliogl'nphico porlugucz por In-

nocencio Francisco ela Silva ...•..•... : .... i 7 3ií,~000
- - ---

Tolaes ........ iií 39 4228000
NB. I'agou- emajsa Guimar:ies&Comp. por

uma machina gl'avada para marcar as obras
da livraria do Senado..................... .... '.-" 20$000

---
<1428000
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Obrc/,s mandadas vir da E1.u'opa pela Legafão do
Bras'il em Lisboa.

Collecção de todas as leis portuguezas desde
o anno de 1821 inclusivamente até o de 1865
tambem inclusivamente.

Dila dos Regulamentos expedidos pelo Puder
Executivo, durante o mesmo espaço de tempo.

Quaesquer Reperlorio , que possa haver das
Leis e Regulamentos acima mencionados.

CoUecção dos Diarios das Côrtes Extraordina
rias, e Consliluinles da Nação Portuguezil.

Recommendou-se que a coUecção, lanto das
Leis, como dos Regulamentos, viesse já em meia
encadernação, e dividida em volumes, comprehen
dendo cada um delles um anno, como succede
com a collecção das leis brasileiras.

E nada mais havendo a tratar, deu-se por finda
a conferencia, do que, para constar, se lavrou a
presente acta.- Visconde de Abaeté, Presidente.
-José ela Silva Afa{1'a, 1.° Secretario.-Herc1.11ano
Ferreira Penna, 2.° Secretario .

.... -

ACTA I)A CONFERENCIA DA MESA DO SENADO E~I 50 DE NOVEMBRO
DE i8GG.

PREsIDE~crA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's onze horas da manhã, tendo comparecido Al~~g'
os S1's. Senadores Visconde de Abaeté, Presidente Novembro 30.

José da Silva Mafra, 1.° Secretario, e Herculano
Ferreira Penna, 2.° Secretario, abrio-se a con-
ferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta da conferencia
anlecedente.
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···-teu-se ó seguül~~ officio do Sr. Ministro da
Ag 'f<mHnru, Commereio e Obras Publicas:

« N." 20.-Directoria das Obras llubliclls e Na
vegnções.-'I:'I Scc~Ro.-Rio de Jnneiro, ~fjnis

terio dos Negocios da Agl'iculturu, Gommcrcio c
Obras Publicas, em 26 de Novembro de 1866.

« IlIm. e Ex. Sr.-Tenho a honra de rometler
a V. Ex. as avaliações inclusas, feitas pela Tm;
pecção Geral das Obras Publicas, dos matr.l'iaes
da parte do edificio dessa Camara, que foi demo
lida.

« Deus Guardo a V. EX.-M. P. de Souza Dantas.
- Sr. 1.0 Secreturio da Camara dos Srs. Se
nadores.

« C6pia.-:--1.o DisLricto da Inspecção Geral das
Obras PublIcas em 20 de Novembro de 18G6.

«I1rm Sr.-Tendo recebido ordem para re
mover com toda a urgencia o material, e entulho
proveniente da demolição da Secretaria do Se
nado, e para evitar demoras, não me foi possivel
inventariar, nem relacionar o material aprovei
tavel, e que fiz remover; além disso n&.o havia
lugar algum onde se os recolhesse em separado,
por cujo nlotívo eu reuni-os com os mais ma
teriaes provenientes de outros trabalhos, e assim
me é impossivel cumprit' o Aviso n.o 299 de 14
do corrente do Ministerio da Agricultura, Com
mereio e Obras fl~blicas, que ip.cluso envio a V. S.

« Por estimação, e attendendo a alguma madeira
boa, avaliei o material aproveitavel em duzentos
e cincoenta mil réis (250$000) quando principiei
a remocão.

« Deu·s Guarde a V. S.-Illm. Sr. Dr. Antonio
Maria de Oliveira Bulhões, Inspector Geral das
Obras Publieas. -O Engenheiro I Evaristo Xavie?'
da Veiga.-Conforme~_AnlonioJosé de Souza. »

Finda a leitura, observou, o Sr. Presidente que
da correspondencia mencionada nas actas das
conferencias da Mesa de ,\ e ~ õ de Outubro ul
t.imo entre elle e o Sr. Presidente do Conselho,
Ministro da Fazenda, via-se qlle os materiaes,
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de que tratl\ esle olicio, foram depositados com
o fim de serem restituidos ao Senado, quando
por ventura este os requisítasse; mas que, não
havendo tam cedo pos.s~bilidade de empregaI-os
em obras do Senado, e sendo os ditos materiaes
tàccis de se deteriorarem, e perderem, parecia-lhe:

1.. Que se devia responder ao Sr. Ministro da
Agricullura, solicitando de S. Ex. que mandasse
proceder á venda dos mesmos materiaes pelo
modo como entendesse mais conveniente, e que
se servisse mandar entregar o producto para ser
recolhido ao cofre do Senado, e applicado aos
fins que n Mesa julgasse de utilidade ao serviço
do mesmo:

2.· Que desta resposta se remetlesse uma cópia
ao Sr. Presidente do Conselho, Ministro da Fa
zenda, prevenindo assim a S. Ex. desta nova
deliberação da Mesa.

Depois de algumas obs~rvações, venceu-se que
se respondesse neste "enlido, contra o voto do
Sr. 2," Seoretario, por entender que o Senado
não podia dispÔr do pl'oducto da venda, o qual
devia ser recolhido ao 1'hesouro.

Apresentou-se, e foi approvada a folha do mez
corrente.

E por nada mais haver a tratar-se, deu-se por
finda a conferencia, do que, para constar, la
vrou-se a presente acta.- Visconde de Abaeté,
Presidente.-José ela Silva ltTa{m, 1.· Secretario.
-Berwla.no Ferreira [JenlUf" 2." Secretulio.

•••••
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ACTA DA COl\FERENCIA DA M~SA DO SENADO, E.H ~ 7 DE DE-
, ZE.\lBRO DE j SGG.

l'RESIDE~GLl DO SR. V;SCONDE DE .\THETÉ.

~~~60. A's dez horas compareceram os Sr . Senadores
Dezembro 17. Visconde de Abaeté, Presidente, José da ilra

!\lafra, '1.0 Secretario, e Herculano Ferreira Pénna,
2.· Secretario.
- Aberta a conferencia, leu-se, e approvou-se a
acta da conferencia antecedente.

O Sr. Presidente expôz que, em consequencia
da deliberaçiío tomada pela Mesa em conferen
cia de 30 de Novembro ultimo ácerca do officio
do Sr. Ministro da Agricultura, Commer~io e Obras
Publicas sobre os materiaes sahidos da parte do
edificio do Senado, que se demolia, proxima á
casa da Moeda, se havia expedido ao mesmo Mi
nistro a re&postll constante do omcio abaixo trans
cripto, e que ene l)resic1ente tinha dirigido ao
Sr. Presidente do Conselho, Ministro ela Fazenda,
a carta, que tambem em seguida se transere, e.

Disse mais o SI'. Presideute que em virtude de
requisição por elle feita ao Conselheiro Director
da Tornada de Contas tinha recebido, eapresentava
duas tabellas demonslraclivas, uma da despeza
eífectuada com a publicação dos debates do Se
nado nos annos de 18Gõ e 186G, e a outru da
importancia despendida desde Dezembro ue 1864
alé 26 de Outllbro de 1866 com a impressão na
typohraplJ,ia nacional dos projectos, e mais papeis
do Senado, acrescenlando que já accllsara o re~

cebimento, e que de ludo informava li Mesa para
seu conhecimento.

A Mesa ficou inteirada, e resolveu qlle toda u
correspondencia se lançasse na acla.
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Omeio do Sr. 1. o Secretario do Senado ao
S;'. Ministro das Obl'US Publicas.

« N. oH .-Paço do Senadb, em 10 de Dezembro de
1866.

« mm. e Exrn. Sr.-Fiz presente á Mesa dOo sena
do o omcio, que V. Ex. me dirigia com a data
de ~6 do mez proximo passado, remettendo. com
elle as avaliações, n~itil pela Inspecção Geral das
Obr.ls JJublicas, dos muteriaes da parte do edi
ficio desta Camara, que foi demoJid\l na impor
tantia (por estimativa) de duzentos e cincoenta
mil réis; e em resposta tenho á honra de lmtar-ao
conhecimento de V. Ex. que a Mesa, em conf'er~nciq.
de 30 do mesmo mez, resolveu que se soliCitasse
de V. Ex. u venda dos referidos male-riaes pelo
m)(lo como a V. Ex. melhor pareeesfe, é que o
producto da venda se mandaria receber, para ter
o déstino conveniente, logo que V. Ex. slrdignasse
prevenir -me de se ter effectuado a venda.

« DeLIS Guarde a V. Ex.- José da saw Afarm.
Sr. Manoel Pinlo dé Souza Dantas, Ministro e Se
cretnrio de Eslado dos Negocias da Agricultura,
Commcrcio e Obras Publicas.

« Carla do Sr. Presidente do' Senado ao Sr.
Presidente do Conselho, Ministro da Fazenda.

« Pc(,rlic'ulIJ.r.-Sala da Presidencia do Senado
em 10 ele Dezembro de 1866,

« IIIm. e Exrn. Sr.-Da correspondencia,que
tive com V. Ex. por cartas de 25 e 29 de Setembro,
e 1 e 6 de Outubro do corrente anno, vê-se que
de accordo com V. Ex. ficou assentado que as
madeiras, e mais müteriaes que sallissem elo edi
fieio demolido, em que fUDccionavu a Secretaria
desta Camara, bem como os que já existiam deposi
tados na parte terrea do mesmo edificio, e tinham
sahido de diverssas obras 8lltCl'iolmente feitas no
Senado, fossem dlllJi conduzidos para outro lu
gar, ou edil1oio não pertencente ao Senado á ousta,
e soh responsabilidade do Governo, que os res
tituiria a esta Camura, logo que fossem recla-
mados, .
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« bê conforinidade com este accol'llo, tendo S.
Ex. o Sr. Ministro da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, em omcio de 26 de Novembro ulli
mo, l'emettido ao 1.cSeeretario do Senado as avalia
ções dos referidos materiaes feitas pela Inspecção
Gerál das Obras Publicas na importancia (por es
timativa)de duzentos e e'incoentamil1'éis, convoquei
immediatamente a !'desa para tomar na devida con
sideração a materia deste officio, e agora tenho a
honra de participar a V. Ex. que a Mesa, em con
ferencia de 30 de Novembro ullimo, attendendo a
que não haverá tum cedo possibilidade de empre
gar em obras do Senado aqur.lles materiaes, que
aliás facimente ham de deteriorar-se, eperder-se,
resolveu que se solicitasse de S. Ex. a venda dos
mesmos materiaes pelo modo como a S. Ex. melhor
parecer, e que o producto da venda se mandaria
receber para ter o destino conveniente, logo que
S. Ex. se dignar de fazer saber que a venda está
etfectuada.

« Como esta deliberação altera a que consta da
minha anterior correspondencia com V. Ex., não
podia sem faltar ao meu devel' deixar de prevenil'
de tudo a V. Ex., conllando que V. Ex. reconhe
cerá o acerto, com que a Mesa acaba de proceder.

« Aproveito a opportunidade para reiterar as se
guranças da perfeita estima, e subida considera
ção, com que lenho a honra de ser.-De V. Ex.
IIIm. e Exm. SI'. Conselheiro Zacarias de Góes e
Yasconcellos, Presidente do Conselho, Mini tI'O da
l"azenda, etc., ele., etc. Collcga e attencioso Ve
nerador.- Tiscondc de Abaelé.

« Carta, do Sr. Presidente do Senado ao SI'.
Conselheiro Director de Tomada de Coutas.

« Pm'tiwla1'.-Gabinele da Presidencia do Sena
do em 20 de Outubro de 1866.
. « Ilhn. e Exm. Sr. Consellleiro.-Recordando a
V. Ex. um favol" que, não lla muito tempo, solicitei,
e que V. Ex. se dignou defazer·me com a bellevolen
cia, com que costuma proceder, peço licença para
f)olicilar nes~a acca ião ou tI'O de egual natureza.
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« Em '186:>, a peuido meu e por ordem de V.
Ex., um empregado do Tllesouro, o Sr. Luiz Maria
Epifanio ue Almeida, foi encarregado de verificar
a despeza que se havia feito, desde '1826 até 1864.
inclu ivamente, eom a publicação dos debates,
e impressão das actas e annaes do Senado, bem
como com a impressão na Typographia Nacional
ue projeclos.e oulros papeis pertencentes ao Se
nado, que para alli foram remettidos, durante
aquelle tempo.

« Do parecer da Mesa n.O 3~· de 28 de Abril d~
1865, instruido com as respeclivas lübellas com
probalorias, consta que a despeza~ a que acabo de
referir-me, importoo, salyo qualquer erro ou omis
sào, em 412: IiS 1H607 (quatrocentos e doze conlos
cento e cincoenta e um mil seiscentos e sele réis).

« Desde então alé o encerramento da sessão deste
nnno tem conlinuado a despeza com aquelles ser
viçus, isto é, com a publicação dos delJales do
Sellado, e impressão das actas e annaes, e com
a impressão na typograpbia nacional de T>rojectos
c outros papeis perlencentes ao Senado, que para
alli lem ido remctlidos.

« De ejo yerificar agora a importancia da de 
peza, que lem accrescido á primeira, e é para
conseguil-o que reeorro á bondade de Y. Ex.

« A de peza, que se fez no anno de ,18615 com
a publicação dos debates, e impressão das aclas
e annaes do Senado, é facil de conhecer- e,
porque deve ser egual ao algari mo dos pagamentos
feitos á empreza do Correio Me1'cantü, segundo o
contraclo de 19 de Abril do me mo anno.

« No mesmo caso está a despeza feita no cor
rente anno com identico servi~o, bavenllo sómente
duas obsenacões a fozer.

({ Aprimeü:a Óque, conforme o ulLimo con lraclo,
a empreza do C01Teio Mercantil foi di pen ada de
dar quinhentos exemplares da collecção das actas,
como era obrigada pelo contracto anterior, sendo
provavel que esta impressão tenha de ser feita op
pOl'tunamentena Typographia Nacional, e a segun
da "cm a ser (lue no pagamento ela ulLirnrl consignu-
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ção dtwC ler havido o desconto da quuutiu de seten
ta mil reis correspondente iÍ importancia de duas
multas impostas á empl'eza por infracções do con
tracto, uma de vinte mil reis, e a outra de cincoenta.

« Persuado-me que nem uma dillculdade ha~

verá tambem na verificação da despeza feiL na
Typographia Nacional com a impl'essão de PI'O
jectos. e outros papeis pertencente ao Spnado.

« Entretanto peço licença para dizer a Y. Ex.
que os papeis, que o Senado tem mandado im
primir nu Tspographia Nacional, podem dividir- e
em dilas classes.

« Pertencem áprimeira os projectos de lei, e de
resolução, os pareceres de diversas Commissões, e
alguns requerimentos, ou representações dirigidas
ao Senado, .

«Pertencem á segunda os pareceres da Mesa
do Senaelo, de que se Lem feito collecçúo, e C]ue
já comprehendem quatro tomos.

« Ora, eu despjaria quc se precisasse. e determi
nasse separadamente o algarislllo da despeza da
impressão com cada uma das dua elas es de papeis
que acabo de mencionar. porque convem-nlC salJcr
com exactidão, qual é o algarismo, que represenLa
o cnsto da impressão dos parecere da l\Ie a.

« ão sei, si existem já no Thesouro Lodos os
documentos nccessarios para Lil'ur-se l\ conLa, que
solicito; lllélS estou certo de que, si ni10 puder
ser Lirada desde já, V. Ex. ha de ter a bondade
de enviar-m'a, logo que puder fêlzel-o, declaran
do-se nella o Lempo que comprebendc.

« E' esLe o noyo favor que soliciLo, e espero
mereccr da bpnevolencia de V. Ex., aproveitando
a opportunidade para reiterar as seguranças da
perfeita estima, e subida cODsidel'açlio, eom que
tenho a honra de 501'.- De V. EX.-IlIm e Exm. SI'.
Conselheiro Antonio José de Bem.-Amigo e muito
altcncioso venerador. Visconde de Abaeté. »

Curtu do Sr. Con elheiro Director da Tomada de
ConLa ao Sr. Presidente do Senado.

« IIlm. e 'ExID. Sr. Visconde de Abueté.- Por
incommo<.10 cle sa.uc1c nuo pude em data anterior



participar a Y. Ex. que suas ordens cxpediuns
em carta de 20 de Outubl'O proximo passado oa
riam sido cumpddas desde 26 do mesmo mez.
Agora mesmo, para o fazer, recorro ao Sr. Luiz
Maria Epiphanio de Almeida organizador do tra
balho, o qual, entt'egando-o pessoalmen te il , . Ex.,
vai preparado para respouder a qualquer duvidf\
quo, por ventura, a leitura do dito trabalho possa
suscitar II Y. Ex.- Com todo o respeito ou.- De
Y, Ex. subdito obediente e obrigado criado, .4 Jl
1onio José de Bem-S. C. 4· de Dezembro de '1866. »

Omcio do Chefe de Secção o Sr. Luiz Maria Epi
phanio de Alm' ida ao Sr. Conselheiro Director da
Tornada ele Contas.

« Illm. e Ex.m. Sr. Conselheil'O.--Tcnho a honra
de apresentar a V. Ex., em cumprimento da re
quisiç~o de S. Ex. o Sr. V·isconde de Abaelé, as
duas JOclusas tabellas, em que demonstro, em
uma a despeza e:O.'cctuada com a publicação dos
debates, e na o~tra a importancia despendida com
a impressão na Typographia Nacional dos pro
jectos e mais papeis do Senado. Não me foi pos
sivel discriminar a importaneia despendida com
a publicação dos debates da que se e'f:i'ectuou com a
impressão dos annaes, por estar toda, sem duvida,
comprehendida na prestação ruen uI de5:800HOOO.
No Thesouro não consta que da ultima consignae1i.o
paga ú empreza do C01'rcio Merca·ntil se descon
tasse quanlia alguma correspondente li impor
tancia de multas: enlretanlo é possivel que na
Secretaria do Imperio, antes da expe(Jjção do Aviso
li Fazenda, se altende se a essa circumstancia.
Corre-me ~ dever ele ponderal' a V. Ex. que seri't
talvez conveniente lembrar a S. Ex. o Sr. Visconde
a necessidade de para o futuro ordenar que ao
Thesouro sejum remettidas as cópias dos con
tractos celebrados com os debates. Acha- e com
pl'ellendida na tabella das impressãe feitas na
Typographia Nacional uma despeza realizada em
Dezembro, por não o haver sielo no quadro que
anteriormente organi ei.
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« Posto qne desejasse cingir-me ii divi ão em
duas classes, como lembrou S. Ex. o Sr. Visconde,
comtudo nâo me foi possivel seguir li risca e sa
regra, por me parecer que as demais despezas
não estariam neIlas devidamente incluidas, e
assim resolvi-me a ex.tremaI-as da maneira que
se acham nas tabellas. Terminando, peço a Y. Ex.
se digne rogar a S. Ex. o Sr. Visconde de Abueté
a necessaria indulgencia para qualquer erro ou
omissão que a meu pezar uppareça neste trabalho.
- Rio de Janeiro em 26 de Outubro de 18Üü.
IIlrn. e Exm. Sr. Conselheiro Antonio José de Dem.
- O Chefe de Seccão do Thesouro.-L~úz nIa'rict
Epi{ctnio de Almeiêlct. »

'fnhclla dcmoDstrnth'a lIa 11eSllcza eRcctualla directo
mente pelo 'I'hcselll'o 0001 a IlUblicft('ào 110s llebatcs do
Scnado deslle t 865 até' hoje. •

,
I..,

§ ::o": ~ Despelu realizada.'" c- õ~ ""<:.> ::
:>- '" o- ~.:: oo"=: é3:=;.~ --=;:; "" - .....-'" ~ ~4~'" ~~ '"g E~

.c Parcial- Em sua to-o 5l <:.> '"
~

o~ .:::'" mente. talidade.jZ; """
1860 ;'\[lIni7. Barre-

to, lU. Cam-
Correiopos& Com)).

lIfercalltil. 0:800,~OOO .. -....... i2:3I,8H383
1866 ldmc......... " 0:8OOHOOO 1:bH2HtlO1

" .J oaqllim Fran,
ci ·co Alrcs
Branco MII-
niz Barrcto. » iS:8OO,COO 21l:HiSHliS2 3G:8iS8S0iSG

--
4!J:200$131l I

lUo dc .Jancil'o, 26 de Olltllbl'O dc 18G6.- O Chefe da ccção
do Thesouro, Ll/i~ Maria EpiFanio de A Imcil1a,
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Tauclla ila.~ llcspc.:::as efrccluailas pelo Thesow'o
desde De:emln'o de 1864 até hoje, com a im
p1'ensão na Typographia NCLcional ãos pr'Ojectos
e mctis ]Japcú pCTtenccntc.~ ci, Cama.ra dos 81's.
8ellrulo)'cs.

Projeclo, de Lei c de resolução, pareceres de
Commissões e requerjmenlo~ ou rcpresenta-
çêles. 2: 178$000

Parecere da Mesa. . 2:G581~400

Synopse dós objeclo,
pendentes de elelibc-
J~çdb. 2098400

Relação nominal c resi-
dencias. 13$300

E talislica elos objectos
lidos e discutidos. 4.,11$800

Actas ela sessves de 18"9,
'1860, e 186 J. .. 2:31>8$600

Indico dos üutogra-
phos etc. 2':60 I,~700

Frontespicio da collecçilo
dos aulographos.. ·11 r~900 10:443H t 00

Rio de Janeiro 26 de Oulubro de 1866.- Ochefe
rIe Secção elo Thesouro - LttiJ AI. Epi{am'o de
Almeida.

« Carla do Sr. Pre idenlo do Senado ao Sr. Con
elheiro lIireclor da Tomada de Contas.

« Pal'tic'1.dar. -Sula da Presidencia do Senado
cm 'II dq Dezembro de ~866.

« Tllm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de nccusar
recebida a curta de V. Ex. de 4 do corrente mez,
com a qual V. Ex. leve a bondade de remetter-me
o trabalho, que solicilei de V. Ex. em carta de 20
de Olllubro ullimo, feilo sob a direcção de V. Ex.
pf'lo C'hf'ff\ rir S('c~iio do :rhrsOllro o Sr. Luiz Maria

13
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Epifanio de Almeida, comprohendendo uua ta
bellas demonstrativas, uma du despeza effeoluu
da nos annos de 48G5 e '18GG com a publical.:ão
dos debates do Senado, e11 outra da importancia
despendida elesde Dezembro de 1864 até 26 de
Outubro de -1866 com a impressão nn Typographiu

acionül dos projectos, e mais papei do mesmo
Senado.

« Apreciando o esmero do trabalho, a qu me
refiro, e que opportunarnente Lerá de servir de
base a um parecer da Me a, que ha de ser pro en
te ao Senado na proxima sessão legisliltiva, cum
pro o grato dever de exprimir a Y. 'Ex. os meus
agradecimentos, pedindo a V. Ex. o obsequio de
transmi ttil-os da minha parte ao Sr. tuiz Maria
Epifanio de Almeida, cuja pericia e zelo no desem
penho do serviço, de que V. Ex. o encarregou,
corresponderam perfeitamente á justa confianç.a.
que V. Ex. ne1le deposita, corno já uma vez tÍvc
a satisfação de manifestar a Y. Ex. em carta de
n de Abril do anno proximo passado.

« Aproveito a opportunidade para reiterar a se
guranças da subida estima, e consideraçuo, com
que tenho ahonra de ser-De V. EX.-IIlm. e Exm.
Sr. Conselheiro Antonio José de Dem, Director Geral
da Tomada de Contas, etc., etc., etc.-O mais altell
cioso Venel'ador.- T'íscohde de Abaeté. »

E nada mais havendo a tratar, deu-se a conferen
cia por finda, do que para constar lavrou-se a
presente acta.-Vísconde de Abaeté, Presidente.
José da Silva, 1IIafra, 1.· Secretario.-J1enlllano
Pe1Tei'1'Ct Pcnnrt" 2,° Secretario.

_0-



AC1'1 D.\ CO;\PEfiENCIA D.i ~IESA 00 SEt'lADO EJI 20 DE DEZE.\IBRO
DE 1866.

pnE.'IDE.~CI1. DO SR. YISCOXDE DE 1.B.\ETJ~.

A's dez b01'[IS da manhã, tendo comparecido AI1~~'
os Sr . Senadores Ti conde de Abaeté, Presidentc, Dezt>mbro.20.
Jose da Silva Mafra, I. o Secretario, e Herculano
Ferreira Penna, 2. o Secretario, abrio- c a con-
ferencia.

Leu-se, e approvou-se a acta di} conferencia
antecedente.

O Sr. l)residcnte expoz:
Que, tendo II Mesa, em virtude de delibera

ções anteriores tomadas em diversas conferencias
deste anno resolvido daL' eficaz impulso á 01'
ganizaç:ão e augmento ela livraria do Senado, para
o que já compró.ra varias obras nesta Côrte, e
encommendára outras para a Europa, tendo antes
disposto, e preparado os meios adequados ao fim,
que se propuzera, pedia licença para associar- e
por um modo significaliro ao melhoramento, de
que se tratava, e que com a Mesa promovêra, c
applauelia, ofI'er.ecelldo para a mesma livraria as
obras mencionadas na relação, que apresentaYi1
(Relação n. o I.)

Na mesma occasião o Sr. primeiro Secretario
Jose da Sil Vü Mafra offereceu as obras constantes
da relação n. U 2; e declarou que o Sr. Oficial
maior da Secretaria Angelo Thomaz do Amaral
fizera orrerecimento das que constam da relação
n. o 3.

A Mesa resolveu aceitür as oITedas, e maUllar
fazer c1ellus especial mencão na acta para co
nhecimento do Senado em" tempo opportllno.

As relações das obras offereciclas, e aceitas suo
a' ~eguilltes:
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Relação 11.° '1, conteu.l0 as obr'a.. oli"eN'ci,las Il:lt'n II li.
"l'aria do Senado 1)010 SI'. "iscollde de Abucté,

'Il

'"::::..,
...l

TIT LO DAS OBRAS. ~

'"~;:.: o
;.-

Ordenações do Reino de Portugal. - Edição Vi-
centina de 1747................................. 1

Repel'torio das Ordenações, e Leis Extr:n'agantcs.
-A mesma ElUi;'ão." , . . . . . 1

Appendice das Leis Extrnv:lgante.. , Decretos e
, Avisos desde 1747 até o anno de 17G1.- Ediçã.>

V' t' 1

1;0/ ~OI;:::ã~J:I~~' ~~'i~ . ~'I':1~;;~i~'~S' ~l~~:I'; '1'~;~ ~'L~'~~~~
inclusi.amente, impressa lla Cidade de Ouro
1'relo. " ...• , .•. , •....... , •... , •...•...•.•.... , 1

Coml1lentair~s SUl' lcs lois anglaises par" . B1acks-
tone, tradulls parN. M. Chompré....... 1

l)iclionnaire de l'arméc de lcrro par le GénéraJ
llardi-n•. , ......•. , ... , •... ' ...•.......... , •. ,.. '1 I;

Codcs müilail'es (183'7) ,........ • ..

l'lularcbi oper:! gr::cee et latine (18J'i) ,. ' , ••

'faciti opera (1862) , ..

DictionnaiJ'e :'-laLion:JI pai' ncscherelle (1857) .•••• _.

Dictionnaire latin-fl'ançais par !II. ilr. Quicberat et
Daveluy (1851) .

1

:1

1

'1

1

2

:1

1

1

1

1

:1

1

:t

1

1

:1

:1

1

lU::n:imum J~exicon novissilllllm latinllllJ el lusi-
lanum j

Provisões do Conselho SUll1' 'mo 1IliJiLar c de .Jus
Liça de 1823 a 181iú•.•••..•.•...•.•..••. , •••.••••

lndice alphabeLi,co ela JrS; raçào militaI' br:lsilei"a
11elO Consellleu'o Cunb,11UaLLo , ...• L •••

ConstilnLion or the Unitec1 Rtates vf Al11cric:l,
:lnll Jeffersou's Mannal of paI'Jiaméntary-pl'ae-
lice lHI6i:S) , .•• '" •• ,

:Rufes of the Scnate of the Unitecl States.. , 'I
"1'~.rfi;.l,lueutarYl1receclcut5 hy nubcct I1uurlw (IS;)'!.
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'"~
;:;...,...

TlTelO DAS onrus. i
~...
~

~

:..>
..J
o
;...

Trcalisc nn thn Inw, privilcg(~', [ll'oeecdin;:!s nnd
usagc of Parlí:lIl1cnly by T. Erskillc lIIay (1863). . 1

Tllc Slal1(líng orders of lhc LOt'ds aml Common .. ' 1

lIIanucl, "cnfcrmanl la ConsliltlLion tlc la l3 'l;rit(lIc,
Ics ré;{lcmCtlls dc la Chall1bre des RepréscnlanLs
ct du Sénat. ,..... 1

Manucl.al u ngc UCS lIIçmhrcs de la Cllambrc dcs
neprcscntanLs :sllpplcJ\lCnL) , ,....... 1

Carla Constitucional da lIIonaJ'chia P01'lllA"ueza,
Acto Addiciotlal, Ucgimcnlo das Cam aras, clC.
(18ií3) ••.••.••••.. , •.•••••• , •..• ' , •.•.•.•. " .,. 1

Conslilucion dc la monarquia Espaiíola.,......... 1

Uanual dcl COllgreso dc los Dipulados (1862). , .•..

Lc)' de relacioncs cnV'e los Cuerp<l eolegisladorcs
c rcglall1cnlo deI Congreso de los Diputados (18M)

i\'ovo y Lcma para estudar a !ingua latina POI'
Ca Lro Lopcs (185\1) , .

1oLtt·cs a sopltic slll'la cltimic cll'histoire nalurclle
pai' Aimé Martin (1833) , .

Lcy de injuici:UllCl1to pal'a los casos cn que cl Sc
nado sc cou Liluya en Tribunal.. , .. . ..... , ....

Discursos profcl'illos no Scnar!o no dcbntc 110 Voto
dc Gra~'a pelo Scnadol' o Sr. Zac:ll'ias de Gócs
c "asconccllos (1865) ~ .. , .

A CODl'cnção dc 20 dc Fcvereiro demOl1str'ada á
luz dos debates do Senado, c do. snecessos da
lil'uguayana, pclo Senador o Sr. José 1IIaria da
Silva Paranhos (186ií) ••••••.•.••••• , .

l'\"arraLiva dos serviços no libertar-sc o Bra ii da
dominação portllg'ueza prestados pelo AlmiJ'autc
Conde de DUl1donald (18119) .••..•. , •. , ••••.•••••

1

1

1

1

1

1

1

-I

1

1

t

1

1

1

1

l'\"ecllloloA"ia do Senadol' o Sr, Diogo Anlonio
FcijÓ pclo Dr, nIcHo Moracs., ..... ,........... 1

'Tolacs .. ,... 32 07
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UcI:.u::"lo n.O 2. contendo a ... obt'as olfm'eci.hs llclo Sr.
Seltadol' José da 811\'1' JUaft,u.

'fITliLO DAS OBR.\.S.

-------------------1- -
Annales riu l'arlúlllcnt Fral1('ais par une socielÍ'

de !lUblicistes - (1H3!J -1818) . 1 10

Rcla("ão n.O 3, contendo as olu'as oli'm'ccidas )lelo Sr.
Omciaf.maiol' Augelo 'l'ltomaz do Almu'al.

'rIT(jLQ D.\S ODItAS.

Lexicoll- .\rabico - Latino Freytagii (I830) ••..

ColJet:ção da Le[!istação T'ol'lugueza desde 1700
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E nada mai havendo a tratar, deu-se a con
ferencia por finda ás onze boras c meia, do que
}Jara constar lavrou-se a presente acla.- l'iscondq
de Abacté, Prpsiclente.-José da Silva AIafra, Lo
Sccrclario.-Hc,t'c1tfano FCfl'ei'm Pena" 2.·Secre
la rio.

ACTA DA CO~FERE;\CIA D.\ MESA DO SEiUDO EJI 2.t DE DEZE,ilBRO
DE !8GG.

l'RESlDE~CIA DO 8R. YISCO:\1)E DE ABAETÉ.

A's OllZe horas da manhã, lendo comparecido Ars~g'

os Srs. Senadores, membros da Me~a) Visconde Dezembro 24.

ele Abaelé, Presidente, José da Silva lafra, 1.°
Secretario, e Herculano Ferreira Penna, 2.· SCCl'e-
tario, abria-se' a conferencia.

Leu-se, e 'lpprovou-se a acta ela conferencia a11
tacedente.

O Sr. Presidente expôz o seguinte:
Que, com o fim' ele uugmentar pouco a pouco

a IiHaria do Senado, e na fórrna do que se re
sol vera em conferencia ele cinco de ovembro ul
limo, apl'CSent:1Hl a relaçtío de algumas obras,
lllle ba\'Ía ti venela na loja ele livro de F. J....
Pinto & c.a na rua elo Ouvidor 11.· tl7 com de
claração elo prcç.o de cada urna dellas; c como a
acquisiçãO ele Laes obras lhe parecia. de COl1ye
niencia, e utilidade para o Senado, propnnha
lJll(l il M('~:l illllnl'izns~l' 1\ rn111 pl'a.
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A rell1çüo elas obras -6 n que ah:lixo s tl'il!lS
creve.

TITULO DAS ODIUS. o
~.

~

ll.

9S000

9S00()

ilH000

103000

1;;SOOO

2

2 98000

2

3 11S8000

2

2

2

3

1

1 2So:lil

1

L

1

1

1
t

l-:Iómcnts 11c Droit rén~l pnt' M.
lIol'to[~n ' ,., ., .

Explic~tion hisLorilfnc (lcs IIlSLi-
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~l}-6 De I~ SouvcraincLé tlu Pcuplc par
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Passando a discutir-se a mntel'ia, foi a proposta
unanimemente apPl'Ovada,

E nada mais havendo (J tratar, deu-se fi con
ferencia por finda á uma hora da tarde, do que
para constar lavrou-se a presente neta. - Yú
conde de A'bcteté, Pl'esidente. -José da Silva ~[afra,'

'1. 0 SecretaTio. - Jlerwlano Ferreirct Pe111W, 2."
Sec.l'ctal'io,

7PP7'D""~
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ACl'.\ DA COWEREi'iCL\ DA ME ADO SElUDO UI 31 DZ DEZE):BR(}
DE i86G.

PRESIDEN'CU. DO SR. VISCO:\l)E DE ABAETÉ.

A's onze horas du manhã, tendo comparecido Anno.

os Srs. Senadores membms da Mesa, Visconde de Dezcl~~&~l) :lI.

Ahaeté, Presidente, José da Silva Mafra, 1.· Secre-
tario, e Herculano Ferreira Penna, 2.· Secretario
( brio-se a conferencia. '

teu-se, c approvou-se a acla da conferencia
antecedente.

Apresentol -se o ponlo dos empregados rclaliyo
ao mez de Dezenibro ulLi 10.

Leu-se o seguinte omeio do Official-Maior da
.'eeretariu:

« II\m. e E-:.m. Sr.-Cumpro o disposto no art. 26
~ 'IOdo Regulamento de 15 de Dezembro de 18ô3,
entregando a V. Ex., a fim de serem presellles Ú
Mesa, as contas da minha receita e despeza I como
'l'hesourl'iro das quantias recebidas para as des
pezas da casa no unno que hoje finda.

« A receita foi de 6:[)tJ5$í90, (seis contos qui
nhentos e quinze mil setecentos e noventa réL) e
proveio de b:5H>#790 (cinco contos quinhentos e
quinze mil setecentos e UOl"entn réis) de saldo do
anno anterior, e de 1:OOO,~OO (um conto de réi )
entregue prlo Thesouro Nacional para as despezas
do exercicio de 1866 a 18G7.

« Adespeza foi de 6:.1:1 8$200, ( eis contos quatro
centos e dezoito mil e duzentos 1'éis) e consta do
trinta e quatro documentos juntos por mim ru
I 1'icados.

« Osaldo é, portanto, de 97,5500 {noventa e sete
mil c quinhentos e noventa réis.)

« Deus Guarde a V. Ex.- Secretaria do Senado,
'3·1 de Dezembro de 1866. -lllm. e Exm. Sr. ,José da
Silva Mafra, 1.° Secretario do Senado.-O Ofi1eial
Maior, Angelo 1'homa:: do Amm'al. »
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. Examinadas as contas de que trata este oilleio
foram approvadas, como consta do termo lavrado
a folhas onze do livro competente.

Leu-se esl'outro ameio do Olicial-Maior da Se
.cretaria :

« lIIm. e Exm. Sr.-Em quatro de Janeiro do
corrente anno 1'emetten-se ao Ministerio do Im
perio o orçamento ela despeza do Senado pam
o exercicio de 18G7 a 18G8; mas como 11 expe
riencia tem demonstrado a insllillciencia da verba
nelle consignada para despezas' de impre' ões,
e os vencimentos do empregados da Secreturia
e ruÇo do Senado foram augmentados pela reso
lução de onze de Setembro ullimo, é inc1ispensüvel
substituir aqllcllc orçamento pelo que ag0ra apre
sento a V. Ex .. cumprindo o disposto no art. 2G
§6.odo negulamentode15 de Dezembro de 1863.

« Deus Guarde a V. Ex.- Secretaria do Senado,
31 de Dezembro de 'I 866.-Illm. e Exm. Sr.José <'la
Silva Mafra, 1.0 Secretario do Senado.-O· Oificial
1\iaior, Angelo Thol1WZ do Amaral. .»

Passando a discutir a mate1'ia deste oillrio,
verificou a Mesa que as duas unicas alterações
que se fazem no novo orçamento, que se apresenta
para approvar-se, e remetter-se ao Mini, teria do
Imperio, consistem no augmento de dous contos d(~

'réis na verba para despezas de impressão ue
papeis do Senado, e no de do'U·s contos novecentos
e vmte mil 1'éis na verba dos vencimentos dos
Officiaes e Amanuensés da Secretaria, e mais em
pregados do Senado.

A necessidade destes augmentos acha-se COIll
plelamente justificada, e demonstrada.

A do primeiro, porque, segnndo se vê de uma
conta extrahida do Tbesouro, a despeza realizada
com o serviço, a que a consignação é destinada,
desde Dezembro de 1864 até 26 ele Outubro de
'!8G6, importou na quantia de dez contos quatro
centos e q'luwenta e tres 1nil e cem 1'éis, <1 qual divi
dida pelos dous annos de '1855 e 1866 dá pOl'
'quociente em cada aono cinco contos d'uzentos e
vinte 'Mm mil q'lti-nhc1'/Jtos e C'incoentct ré'is, nilo,



~ 401-

,cuuo pl'O"vuvel qualquer l'ec.luc~Jo consitleravcl
]18 te nlgal'i 'mo, emqllunto não se concluir U 01'
g-anizo.ção do archivo do Senado, que exige, pura
.'01' regular, 8 de alguma vantagem, aimprcssão de
Indices, e de diversos documentos explicativos.

A necessidade do segundo augmento resulta de
:-;0 Lcrern o.ugmentadona razão de vinte por cento 0'
vencimentos, que percebiam os Oillciaes e Ama
nuenses da Secretaria, e ruais empregados do SUDil
do,am virtudo da dcliberacão desta Camara de 1I
de Setembro de <)i->66, de qlie se deu cOll!lccimcnLc)
no Sr. Ministro do Imporio por oilieio de 17 de
~ctcmbro de -1866.

Aimportancia do augmellto, de que se trala, (\
cumo já se declarou, de [lO'l.IS contos novecentos iJ

cinte ?nitrei', segundo consta da tabella letra U,
illlllcxa t~O Parecer do. )Iesu n, o (H de 25 do Agosto
de 'ISG6 impres o no tomo 3.') ela respectiva col
1ecc:úo íl paginas!) I .

Fundada nas cou jdcl'a1:õcs, que se acaba dlJ
expôr, resol\eu ti ~Iesa:

Qus se apprüvasse o novo ol'lji1meoto para ser
remettic10 com ullla cópia desta acta n S, Ex. o SI'.
~Iinistro do Impcrio.

E nada mais ha"ondo a tratar, deu-se a 'onl'o
l'cucia por finda ás duas horas da tarde, do que
pura cOllstar lavrou- e a presente l1eta.-I T isconr/r;
({. Abacté, l)residcnta.-José da Silv[t Jfa{m, ,1.0
'ecretario. -llel'wlallo Fe1'l'cira PellnCt, 2.° Sc
'retario.

...





Jr\1'R1Cl'O DA Ae'rA D.l CONFERE:XCIA D.\ MES.\ DO SENAQ.U
DE H DE JA 'EIRO DE ~867.

o Sr. Presidente propõz:
« Que, tendo mandado tirar cópia das acla

das conferencias da Mesa desde 186 I até o fim
do anno de 1866, parecia-lhe de manifesta utili
dade a impressão d'estas actas, as quaes poderiam
desde já formar o t. o volume de uma Collecção,
que muito convinha que se fizesse, e completasse,
promovendo-se com crilerio, e opportunidade a
continuação do trabalho encetado, no interesse
de dar publicidade, e circulação a documentos
de alguma importancia, que devem concorrer com
outros para poder-se estudar com facilidade, e
escrever com exactidão a historia do Parlamento,
e no intuito de prestar lealmente ao Senado todos
os meios de julgar com perfeito conhecimento de
causa do procedimento da Mesa no exercicio de
Sllas funcções.

Passando a discutir-se a Proposta, resolveu a
1\1 esa :

« Que :3e mandasse fazer a impressão das acta
na fórma indicada. )}

(Está assignada pelos membros da l\lesa.)
Secretaria do Senado, 1i) de j"aneiro de 1867.

- Conforme.- O Official-rpaior, Angelo Tholna,;
do Amnml.
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do Sr. Ferreira Pcnna pal'a que, antes de se rc
solver sobre a Propo ta, e otrieic ao Governo
pelo lIlinisterio da Fazenda, solicitando-se certa
informações.

31)

180(; Acta da Conferencia de 1'7 tIe Abril.... .. "1
I Leituras das infOl'mações, que cm nome da

Mesa se tinham pediria ao Governo pelo lIlinis
teria da Fazenda sobre publicação dos debates
no Dia:rio Oflicial, e impressão na Typographia
Nacional dos annaes, e actas do Senado na
sessão de 1865.

II Discussão, e aceitação com diversas emcndas
da Proposta, que sobre a publicação dos debates,
c impressão dos annaes e actas do Senado na
sessão de 1865 Linha feito a empl'eza do Correio
Mercantil, e que ficára adiada:

III ' Jlesolve-se que se dê conhecimento á empreza
ilo COl'reio Mercantil das emendas que a Mesa
ptferece, para declarar, se as aceita, ou não:

IV . Discussao, e approvação do pareccl' da ,Ue a
obre a Proposta apresentada pelo Governo cm

1830, creando no Arsenal de Marinha a ela 'sc
~ - Primeiros Carpinteiros,-

{SC:;; Acta lIa Confel'encia de 19 tIe Abl·iI. o'.,., 43
Di cussâo da minuta do contraeto sobre a

publieação dos debates, e impressão do annaes,
j) a tas ,do Senado na Sel são Jegisl.atil':l de 1865
com a empreza do Correio 111erculltil:

II l\llProvação do eontl'aeto com a)~umas alLe-
raçõ'es feitas de aecol'Ilo com o Sr. Antouio
.Mlsé :aleades Campos, que compareCêI'a nomo
repre rnlante dos flI'Opl'let:ll'io~ da l'mpl'l'7.a.
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Acta da Confercncia dc 2G de Abril....... 44
Discussão, e approvação de dous pareeeres

da Mesa, um sobre o contracto celebrado p'ela
lI'Iesa com a cmpI'cza do COlTeio Jlilel'cantil, e
outro sobre a despeza feita com' os trabalhos
do Senado desde 1826 até 1864 inclusivamente.

tSGIi

t861»

t861i
I

Ir

III

t865
r

II

Acta da Confcrencia de 2 de Maio ......•..
Discussão, e appl'ovação de um parecei' da

Mesa relativo á Lei do Orçamento para o exer
cicio de 186~ a 1865.

Acta da Conferencia de -l G de lUaio . ' •. , ..
Informação dada á Mesa dc quaes são os dous

redactores, que a em preza do Correio Jllercanlil
apresenta em cumprimento da condição segu.nda
do contracto.

Acta da Conferencia de 2·9 de Julho ..•..•
Leitura de dous omcios do Capitão de Enge

nheiros, encarrcgado das obras do Senado, aos
quaes se dá a convenicllLe direcção:

Proposta do Sr. Presidente para quc conti
nuem diversas obras, que sam indispensaveis no
pavimento terreo do Senado, e se façam os I'e
paros necessarios para evitar o abatimento do
tecto, e forro da entrada do edificio do Senado:

Deliberação da 1\lesa, approvando a proposta,
e resolvendo que no sentido della se otlicic ao
Governo pelo Ministel'io das Obras Publicas.

Acta da Confel'encia de 3t de Agosto .. , •.
PI'opostas :
i.a Para que se mandem encadernar todos os

documentos, e papeis pel'tencentes ao Arcbivo
do Senado, formando-se collecções com Indices
explicativos:

2.a Para que se abra um maço, que se encon
trou no arcbivo com a declaração de ser o LivI'o
das Áctas das sessões secretas do Senado, fe
chado e lacrado em 21 de Julho de i81S6 e que
depois de aberto, e examinado, se faça de tudo
um circumstanciado relatorio para ser presente
ao Senado:

Deliberação da l\fesa, approvando as Propos
tas, e resolvendo qlle o maç-.o que se abrira seja
entregue ao SI'. Presidente para cxaminal-o, e
fazer o conveniente rclatodo.

4iS

46

1,7

48

J865 Acta da Conferencia de t9 tIc Olltubro .. ,. ;)0
I LeHura de um omcio do SI'. Ministro da Fa-

zenda/ pedindo a desoccnpação da parte do edi
ficio ao Senado, que tem de ser demolida em
virtude do plano da nova casa da Moeda:

n Deliberação da Mesa, resolvendo que se 1'e5
ponclil fJ1H' :l Mesa dal'ia pressa ás oJJras, quI'
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se estam fazendo, c que, logo (Lue estiverem
concluidas, participal-o-lJia a S. Ex. para mandar
tornai' couta da parte do edilleio do Senado, que
tem de ser demolida:

III Leitura de um requerimento do Continuo
Edual'do Antonio de Padua, pedindo uma gra
tificação mensal p:l.ra aluguel de uma casa, para
a qual tem de mudar-se, deixando a do Senado,
que occupava:

I V Deferimento da Mesa, concedendo a gratifica-
ção mensal de quaren ta mil l'éis:

V Proposta sobre publicações que appareceram
nu Correio Mercantil ns. 27fl, 281, e 282 prohi
bidas pela condição decima egunda do re llec
tl\'O con traeto :

\'1 Adiamento da discussão:
'I[ Proposta para que na noite do dia da che

gada á CÔI'te de Sua l\Iagestade o Impm'ador,
c dos Prineipes, seus Augustos Genros, e nas
duas seguintes se iIIumine o Paço da Senado,
c que a Secretaria esteja fechada no dia da
chegaria, e nos d.ous seguintes:

VIII APPl'ovação da Proposta.

-.I8a..
I

II

1865
I

III

tSGii
I

II

Acta da Conl'erencia de 26 de Outubro ...•
Discussão da proposta adiada sobre publica

ções do COl'reio Mercantil, que pareciam con
trarias á condição fi.a do contracto.

Resolução da !Ilesa, declarando que nada
lJa~ia a deliberar sobre o assumpto.

Acta da Conferencia de 2t de DezeDlbro .•
Leitura, discussão, e adiamento de um parecer

da Mesa sobre trabalho já concluidos relativo
ao Archivo do Senado com dons lndices ea;pli
cativos já impressos por deliberação do Sr. Pre
sidente:

Leitura, e discussãG dc U'cs rcquerimento ,
um do SI', Joaquim Francisco Alves Branco
l\luniz Barreto, e os outros do Omcial da Se
cretaria José Manoel Ferreira, e do Amanuense
Alonso Carneiro Pestana de Aguiar:

Deliberação da Mesa, resolvendo, quanto ao
primeiro, mandar pagai' a quantia pedida, e,
quanto aos segundos, informal' o Sr, 01llcial
lIIaiol' da SecreLaria,

Acta da Confe,rencia de 28 de Dezembro.:
Proposta do Sr. Scgl!ndo Secretario, apprO

vada pela !\lesa, para ficar sem effeito a delibe
ração tomada na conferencia antecedente rela
tiva ao pagamento de uma quantia reclamada
por conta da publicação dos ({cbates do Senado
pelo Sr. l\Iuniz Barreto:

Discussão, e novo ádiamento do pareccr d:t
l\lcsa sobre trabalhos relativos á Ol'ganização
do Archivo com Indices e:JJplicativos já impressos
por (lelilJel'ação (lo SI', Pre illen Ie;

li3
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III Discu são, e appl'oYação de dons pal'ecrt'Cs
da Mesa, um sobre Proposiçãe da Camara dos
Srs. Deputados, que estam prejudicadas. e outro
sobre a ~ratilicação mensal de quarenta mil ré'is
concedida ao porteil'O da Secretaria para alugucl
'dc casa:

IV Deferimento dos requerimentos cio Official, e
do Amanuense da Secretaria José Manoel Fer-
reira, e Alonso Carneiro Pestana de Aguiar, e
bem assim dos Porteiros, Continuos, Guardas,
e Correio, resolvendo a !\Iesa que t1evinm 1'('-
querer ao Senado:

V Resolução da Mesa, concedendo por umn ~Ô
vez a gratificação de trezentos mil 'J'éis no Ofli-
cial da Secretaria 1IIanoel Maria de Figucirõa
Nabuco de Araujo, n de cento e vinte milniis

<l cada um dos 0111ciae Jo é !l1anool Ferreira
Candido José de Araujo Vianna, e Pedro !1.1l-
.tonio de Oliveira, e a de sessm/.a. mil réu ao
Amanuense Alonso Cnrneiro Pe Inn3 de Aguinr.

·... 866 Acta da Confercncia de .. d" .Janeiro...... 1)7

I Discussão, e approvação do orçamento das
despezas do Senatlo, e respectiva Secretaria,
para o exercicio de 1867 a 181)8, apresentado
'pelo Official-lIJaior:

II Discussão, e approvação das contas da receita
e despeza a cargo do Official-Maior, como Tllc-
1'OUrelro, pertencelltes ao ann findo cm 31 de
Dezembro de 1865: •

III Lcitura de um rcquerimento tio Continuo
Eduardo Antonio dc Padua, peclinrlo uma grati-
ficação por serviços extraordinarios:

IV Deliberação da Mesa, concedendo-lhe, por
uma só vez, a graLificação de oitenta mil nUs:

V LeitUra, de um requerimento de alguns Guar-
das da Secretaria, pelUndo gratificações [101'
scrvifos extraonlinanos:

VI De iberação da Mesa, indeferindo o requeri-
mento.

~8G6 Acta tIa Conferencia 'lc 8 de Fevereiro .. o ;S,

I Proposta para decidir-se, si o Senado deve
reunir-se, c si deve havcr chamada no dia 4
de Março futuro, para o ~al a Asselllbléa Geral
tinha sido adiada, não o slaDte ser domingo:

II Adiamento da discussão da Proposta:
III Apresentação, c approvação ele uma Proposta

l'elativa á compra de estantes para a bibliot.heca
do Senado, bem como de movr.is para as salas
do pavimento inferior.

.~S66 Acta da Conferencia do ~.o ~e Março .. o ••• 60
I Deliberação da Mesa, rcsohcndo que no dia

4 de Março futuro não deve !laveI' sessão, nem
'!Iamada pO\' ser llomingo; mas sim no dia

CinCO:
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II ASsigualura lia miuuta do Parecer n.O 40, em
(fUe a Mesa eXllõe as medidas que lomára, em
conferencia de 31 de Agoslo de 1865, com o fim
tle organizar o archivo do Senado, e cuja dis
cussão ficára adiada nas conferencias da Mesa
de 21 e 28 de Dezembro do mesmo anno, com
declaração, de vencido por um dos membros da
àlesa, e de 1'cstricçõcs pGr oulro .

.J 866 Acta da Confc~'encia de 30 de Ab~·'il....... 60'
J Leitura, e (liscussãa de uma proposta do Cor-

reio il"Iercantil relativa á publicação dos debates,
c á impressão dos anlJaes, c actas do Senado
na se são legisla Liva de 1866 :

II Deliberaçao da Mesa, resolveudo que a pro-
posta não póde sei' nceita pela lUesa, por exceder
a autorização, que lhe fÓI'a cOflrerid~l, devendo
todavia levar-se ao conhccimento do Senado
ceOl ullla e~r>osição motivada.

i8GG Acta da C<l11fereneia tle 3i de .Julho •. ...• 62
I Proposta para consultar-se o Senado sobre a

conl'euieucia (Ie prorogal' as se.>sões diarias por
mais uma hora, quando tiver de di culír-se o
l!rcl'jecto relativo ao Danco elo Bl'a ii :

II Deliberaçao da Mesa, approvando a Proposta.

i866 Acta da ConrCl'cneia dc ii de Agosto..... 63
I Deliberação da Mesa para que não se consulte

por ora o Senado sobre a conveniCllcia de pro
rogar as sessões diadas:

li Leitura de um oilicio do OfUcial-Maior, par
ticipando o falJecimento no dia antecedente do
Official da Secretaria José lIIanoel Ferreira:

III PrOJlostas do Sr. }'residente:
1. a Para ser nomeado OJfieial da Secretaria

o Sr. Bacharel em Leis José Antonio Pimenta
Bueno:

2.a Pal'a serem egualados em categoria e yen·
cimentos LOdos os Ofiiciaes da Secretaria, con
servada todayia a classe de Amanuenses:

IV Deliberaçào da Mesa, approvando as duas Pro-
postas.

iSGG
I

II

i\.cta tIa Conferencia de 20 de Agosto .....
Leitura, e discussITo ele um requerimento dos

Ofticiaes, e Amanuense da Secretaria, pedindo
augmelllo de seus vencimentos:

Deliberação da Mesa, :llllluinclo ao augmento
na l'órma que se propõe para tndo ser levado ao
conhecimeuto do Senaelo com uma exposição
motivada,

65 -

1866
I

Acta da Conferencia de 30 (le Agosto •• , .'
Proposta do Sr. Presidente para se providen

cia.r sobre o atraso da publicação dos debate'
do Scnado;
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. Deliberação da Mesa, resolvendo que o em
prezario seja ouvido para allejl"ar as razões 4la
demora, que tem I)avido na pUDlicação dos de-
.bates do Senado.

:1866
I

II

:1866
I

II

:1866
I

II

Acta da Conferencia do t.o dc SctembJ'o .. ,
Leitura, e discussão de um omcio por pal'lo

da empreza do Correio 1I1ercantil, a1Jcgando :JS
razões do atraso, que tem havido na publicação
dos debates:

Deliberação da Mesa, impond'o' á empreza a
mulea de vinte mil 1'éis.

Acta da Conferencia de G de Setembro.. ,.
PI'oposta rio SI'. Presidente para se provid '!l

eiar á respeito 'de ulna carla c uma cOl'I'espo!l
dencia publicadas no Corl'eio 1I1erClllltil, que
conteem otfensas pcsseacs a um dos Membrus
do Senado:

Deliberação da Uesa, resolvendo que o e01
prezario seja ouvido para al1cgar as raztles ((e
defeza que tenha a olfereccr.

Acta da Conferencia de f f de Setembl'o , .
Leit!lTa, e discussão de 11m omcio por paJ'te

da empreza do Correio ~Iercantil, aJlegaudo as
razões, por que aúmittio no jornal Ullla carla,
e corrcspondencia, coutencl0 olfensas pessoae a
um Membro da Assell1bléa Gel'al :

Deliberação da Mesa, resoll'enllo qae a em
preza do Correio Jl1ercantil aja multada !la quan
tia de cincoenta mil 1'liis.

68

7(J

71

:I 866 ,,"cta da Confm'oncia (10 f. () (le OutubJ'o . , . 7a
I Apresentação, c leitura da cOlTcspondcncia

entre o Sr. Pre. idente do Senado e o '1'. Pre
sidenlC do Conselho ácerca dc um accôrdo ]lara
se demolil' a p;lrte do edificio do Senado, em
que estava a Secrctaria, como desejava a Com
missão Directora da Exposição Nacional:

11 Deliberaç[lo da Mesa, resolveudo que se mande
proceder á demolição de que se trata nos termos
convencionados.

i866 Acta (la Conferencia de U. de Outubro.... 80
I Ápresent.ação, e leitura de duas eartas, com-

mllnicantlo-se ao Sr. Presidente tio Conselho a
deliberação da l'tIesa relativa á demolição da
parte do edificio do Senado, em que estam a
Secretaria, e reclamando-se o concerto de uma
parede, que soifrêra alguns estragos com a de
molição, a que se está procedendo:

II Proposta do SI'. Presidente relativa á conve-
niencla de se encommendarem da Europa al
gons Unos, de que apresentou a relação para
ser examinada antes de qualquer decisão defi
nitiva! dando-se assim começo á creação de uma
livrarIa digna do Senado:
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Deliberação da Mesa, adiando a decisão na

fórma indicada.

{SOO
I

II

III

Acta da Conferencia de 3{ de Ontubro.. ..
Discussão relativa ás obras, que se devem com

pl'eferencia mandai' vir da Europa para a liYl'aria
do Senado:

Adiamento da discussão a fim de indagar-se
do preço de algumas obras, que convenha com
prar nas lojas de livl'os desta Cidade:

Apresentação da copia do livro do ponto na
parte relativa ao mez de Outubro.

84

II

ISOO
I

Acta da Conferencia de I» de Novembro ...
Discussão da maLeria adiada sobre encom

menda, e compra de IiVI'OS para a livraria do Se
nado:

Deliberação da Mesa, resolvendo:
1.° Que se compl'elll na loja de livros de An

tonio Gonçalves Guimarães & Comp.- as obras
constantes de uma relação que se apresentou:

2.° Que se mandem vil' da Europa as obras,
que se declaram em ouLra relação:

3.o Que a Mesa prosiga na acquisição de qliaes
g,uer .obras, que lhe pareçam proprias para a
hvral'la do Senado.

{SOO Acta da Conferencia de 30 de Novembro.. 87
I Leitura. e discussão de um offieio do Sr. Mi

nistro das Obras Publicas, remeLlendo as avalia
ções dos materiaes da parte do edificio do Senado,
que fóra demolida;

II Deliberação da Mesa, resolvendo que se so
licite do Sr. Ministro que mande proceder á
venda dos maLeriacs, recolhendo-se o produclo
da venda ao cofre 'do Senado, e que desta deli
beração se dê conhecimento. ao Sr. Presi(lente
do Conselho.

III Apresentação, e approvação da folha das des-
pezas da Secretaria correspondentes ao mez de
Novembro.

{SOO
I

II

Acta da Conferencia .1e 1'1 de DezembrD ..
Apresentação! e leitUl'a da correspondenci.a

com o SI'. Pl'esldente do Conselho, e o Sr. I\II
nistl'O das Obras Publicas, cOn1lOunicando-se-lhes
a ultima '(\eliberação da Mesa sobre a venda dos
materiaes da parLe demolida do edificio do Se
nado:

Apresentação .das tabellas demonsLl'ativas da
despeza elfectuada com a publicação dos debates
do Senado nos annos de 1865 e 1866 I e com a
imp'essão na TYPOqraphia Nacional dos projec
tos, e mais papeis ao Senado desde Dezembro
de 1864 até 26 de Outubro de 1866, com toda a
correspondencia (lo Sr. l'rcsidente do Senado
com o Conselheiro Director da Tornada de
Contas:

90
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D(lliliera~'ãoda Mes:J, resolvendo que a C01TC
pondencia., de l!Ue se faz menl;ão, se tran crevam
na acta.

Acta da Confereneia de 20 de Dezembro ..
OU'el'ecimenlo para a livraria do Senado de

diversas obras, conslante;; de tres relações, feito
pelos Sr . Prc idente Viscoude de Abaeté, 1.0
Secretario José da Silva lIIafl'a, e Oflicial-Maior
lia eCl'eLaria Augelo TlJo.nlaz do A.maral:

Delibcração da ~Ie. a, resolvcllllo aceHar as
olferta " e maudar f~\zer della especial menção
na ac.:la para coulJcc.:iJllento <.lu Sellado cm tempo
opporLullo.

iSGU A.eta d:l Conferencia de 2'1 de DezembI'o.. 103
I Proposta para sc compra.rem na loja de livros

de F. L. Pinto & Comp.· :JS obras constantes
de uma relação, que se apl'e eutou :

II Deliberação da JIlesa, re oll'oudo que se elfec-
tue à compra.

tS66 A.eta da Cenferencia de 3i de Dezembro. 10a
I Apresentação do ponto dos empl'egados rela-

tivo ao mez de Dezenlbl'O de 1866 :
11 Apresentação, e exame das contas da receita e

despeza do Senado á cargo do Olficial-i\Iaior no
anno de 1866 :

III Deliberação do Senado, resolvendo approvar
as contas:

IV .Apresentação feita pelo Olficial-MaiOl', coro om-
CiO datado desle mesmo l1ia, de um novo orça
mento das despezas do Senado para o exercicio
l1e 1867 a 1868. a fim de ser rcmettido ao JIlinis
Lerio do Impúio ell1 substituição de oulro 'a\1
provado cm confereucia de 4 de .Janeiro de 1866,
e cru devido tempo enviado ao mesmo Ministerio:

V Deliberação da ~lesa, l'csolvendo que se alJ-
fll'vve o novo orçamento para ser remettido ao SI'.
l\IiuisLI'O do Imperio com uma copia da acta •

...
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