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N. 366 - IXDUSl'RIA - Autorisa o Governo a abrir o credito de 6:333 '310 para Tlagamento
do pessoal e expediente da D legacia de Terras e Colonisãção no Estàdo ele Minas
Geraes
,
,."................................................
» 367 - -IDEM - Autorisa o Governo a abrir o credito supplementar de 115: 100$ para
occorrer as despazas da verlJu. - Agencia Central de Immigração - n. 3 do art. 6
'" . .
da lei TI. 266 de 24 ele Dezembro de 1894
» 368 - FAZENDA. - Autorisu. a abertura d) um credito sllpplementar de 21 :840 366 á
verba - Exercicios Findos - para oc'~orrer as tlespezas, que foram liquidadas, com
o serviço quarontenario de Santa Catharina, durante o anuo de 1895..............
í>
369 - GUERRA - Declara extiucta a divida em que ficou para com a Fazenda, Naciona.l
o fül1ecido coronel do Exercito ,Yenceslao Freire de Carvalho. .........•..........
» 370 - FAlIENDA.- Autorisaa abertura. do credito sllpplementar de 128:828$500 á. verba
32 do art. 7° da lei TI. 266 de 24 de Dezembro de 1894, para occorrer as despezas com
o fabrico de moedas de de nickel e bronze. , . . . . . . . .. . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ 371 - IDElI - Declara que a pensão de 264$ concedida ao coronel Arronso de AlbufJuerque Mello, com subrevivencia -para sua mulher, D. Maria Barbara de Albuquerque,
deve entender-se que é sem prejuizo do meio soldo que lhe compete................
í>
372 - JusTrç:A - Regula a apo entadoria dos membros da Côrte de Appellação do
Districto Federal
,
, .•...............••.... ,...
» 373 - GUERRA - Autorilla o Governo a abrir ao Ministerio da Guerra. o credito de
2.200:000 para indemni ar prejuizos consequentes da revolta especial de 6 de setembro de 1893 .•.....•..... " .. , ...................•..........••.......•.. " .,.
:. 374 - lDEU - Concede ao Governo, no corrente exercicio, o cl'edito supplementa.r de
5:716 129, para pagamento dos vencimentos do mestre da officina de coronheiros do
Arsenal de Guerra desta Capibl. '" .•.. , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
» 375 - FAZENDA - Autorisa o Governo a abrir á verba «Exercicios findos» do Mini teria
da Fazenda um credito de 350:000 para pagar a Galeano y Soto e outros, como Ílldemnisação dos prejuizos resultantes da repulsa indevida dos navios Centauro e CeUna

-........................................................

» 376 - RELAÇÕES EXTERIORES - Approva OS quatro protocollos formulados na Conferencia
de Madrid, em abril de 1890, para a protecção da propriedade industrial e o regula
mento elaborado pela Sem'etaria Internacional respectiva.........................
» 377"":' ~U:,TIÇA - Autorisa o Governo a abrir no corrente exercicio o credito de
186:467 'j80, supplementar a diversas rubricas do art. 2° da lei n. 360, de 30 de dezembro de 1895. . .. . . . . ... .. . . . . .. . .. . .... . . . . . . . . . ... . . .... . . .. . . .... . . ... . . . .
» 378 - MARINHA - Autorisa o Pocler Executivo a proceder á escolha do local apropriado
á mudança do Arsenal de l\'Iarinha da Capital Federal e a abrir um credito até a
quantia de 300:000$000 •.......•...•...•.•...•....•.............•... ,...........
1)
379 - JUSTIÇA - Autorisa o Poder Executivo a conceder um anno de licença ao amanuense da Secretaria da Assistencia Medico-Legal de Alienados, Arthur Gomes da
Cruz... ...............................•.......................•.........••.....
» 380 - IDEM - Fixa o dia em que se deverá proceder â eleição orclinaria par.. os cargos
de deputado e senador ao Congresso Nacional. . .. ..
. . . . . . ..
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N. 381 - FAZENDA - Dispõe sobre o modo de pagamento dos vencimentos dos funccionarios
publico.> e' aposento.dos
, .....•........... '" ...•...••.. , .........•.....
~ 38~ M.~RI. IIA Fix • .a força na vaI po.ra o exer3icio de 1897 •.......•........•....
» 383 - JUSTIÇA - Publica a resolução do Congresso Nacional prorogando (\. actu1-1 sessão
legislativa até o dia 14 de outubro do c rreote aono
,
,
,.
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384 - INDU 'TIDA - Autorisa o Poder Executivo a modificar o contracto de vias ferreas
da Companhia. Estradas de Ferro do Norte do Brazil, em relação ao regimen de
gartUltias do juros e pr,.zo pU'a conclusão das obras .. " .....•. , .. " . ,
.
» 385 - lD1m - Autorisa o Governo a prorogar ató 31 de dezembro de 1890 o prazo concedi o nos. respectivos coutl'ilctos pa,rn a1uellas estradas do fel'l'u que já houverem
completado os estullos ou iniciado a construcção
_
.
» 386 - MAR1. II.\.. - Autoris:\ o G.:>verno a abril' ao lIIinisterio da Marinha o credito de
34:000;;, supplementar a verba 17 do 0.1'1. 4;' da lei n. 360 de 30 de dezembro
de 1895
,
"
,
,
.
» 387 - FAZE:-lDA - Autorisa o Governo a abrir 0.0 Ministerio d 1. Fazend<l. o credito de
336:018 128, supplementar á verb1. 17 do art. 7° da lei n. 360 de 30 de dezembro
de 1805
,
.
» 388 - lDE~I - Autoris 1. o Governo a abrir ao Ministerio Lh. F,lzenda o cre-Wo supplemento.r de 5.522:847, 'GS2 á verb\ - Reposiçãe.> e restituições - pua pagamento da
diviJa da Uoião pwa. com o EstaJo de S. Paulo
,.

» 389 - IDEM - Autorisa o Governo a abril' ao Mioisterio da Fazenda o credito supplemental' de 7:707' à verb), - Alftnuegas - :1.1'1. 7, n. 12, do orçamento de 1895,
para occorrer á. despez:1. tia Alfandega do Estado do Espirito Santo ... , .•.•...•...
» 390 - MA.H.l~II.-I.. - ~Ianda contar de 16 de abril de 1894 a antiguid:1.de de posto do~
oillciaes da Armada promovidos por decreto de 30 de a..,osto do mesmo anno .•.....
» 391 - INDUSTRIA - Declara quaes são os telegrammas olJiciaes isentos das respectivas
taxas e dá providencias sobre trafego de linhas telegruphicas •.....•... , .. "
.
» 392 - FAZENDà. - Reorgani a o TrilJUnnl de Contuso
.
» 393 - lDE)'[ - Autorisa o Governo a abrir à. verba - Exercícios findos - do orçamento
vigente o credito de 649:644.. 64, para pagamento de igu'l1 quantia devida. por
garantia de juro a Companhia, União Sorocabana e Ituana, concessionaria das linhns
".. , .. ,
, ..•.•..•...•.
ferl'eas de Botucatú a Tibagy e de Tatuhy o. Itar,lré
» 394 - GUERRA - Fixa as forças de terra. para o exercicio de 1897 •.......•.•••.....••
» 395 - JUSTIÇA - PulJlica a. resolução do Congresso Nacional prorogando a actual séssão
legislativa ate 14 de novembro do corrente anno
.
» 396 - IDEM - Concede um anno de licença, com todos o vencimentos, !lO Ministro do
upremo Tribunal Federal, Dr. Joaquim de Toledo Piz:1. e Almeida, p:tra tratar de
sua s:lude onde llie convier..........................•.....•.. , ..••.•....••.....•
» 397 - INDUSTRIA -Autorisa o Governo a abrir o credito especial de 23:592 827, para
paO'ameuto da despeza' feitas em execução das leis n. 266 de 24 de dezembro de
1894, n. 348 de ti e n. 360 de 30 de dezembro de 1895
..
» 398 - MARINHA - Autori a o Governo a abrir o credito de 668:230 , supplementar ás
diversas rubricas do orçame!lto em vigor, para execução da lei n. 360 de 30 de
d zembro de 1895, art. 4° ..•.................. , ........•.....•..•........•.•.•.
» 393 - GUERRA - AlltOl'i'n. o Governo a abrir o credito de G61 :658 842 para pagamento
á Companhia Lloyu Brazil~iro por fi'etamento tios v,lpores Iris e Aymol·e ..•...•...•
» 400 - FAZENDA - AutOl'iStl o Governo a abrir o c!'e lito de 6.524:426'606, supplemenltr á verva «Exel'cicio:> Findos », n. 32 do n.rt. 7° da lei n. 360, de 30 de dezembro
de 1895, pnr,. pagamento ele dividas ele exercicio findos aos dil'ersos ministerios ..••
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N. 419 - RELAÇÕES EXTERIORES - Approv.. O tratado de amizade, commercio e navegação, celebrado em 5 de novembro de 1895 entre a Republica dos Estados-Unidos
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" ....•. ,
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, •...... ,.
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somma, devida pela Estrada de Ferro de S.üurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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dezembro d 1895... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pinto Carneiro
,..........
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, •.... ,................
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A NEX:O D
Relação do:; livros, jllrnae3 e revistas a Iquil'itlos pa.ra a BilJliotheca.

EXPOSICÃO
)

~

~

@~

~~ ~

9

.Q.,

?'

conspicua opr ciação venho suJ)m tter o relatorio dos trabalhos
~ rt~ ~' do Senado c mpreltencliclos no ultimo anno da legislatura finda.
C mo tive a honra de communicar-vos, leixei ele exercer a prcsieleoda desta
Camara de H de no\'embr'o de 1896 a 3 de março de 1897, por ter o Dr. Prudente
José de Moraes Barros, Presidente da Republica, julgado necessario guardar repouso
por alg~m1 tempo, conforme prescripção medica, para o restabelecimento de sua
saude, e caber-me, de accorclo com a Constituição, o exercicio da presidencia, em
sua substituição, durante todo o impedimento.
:

VO

A

A.BERTURA DO CO GRESSO
No dia 3 d maio, já o enado tinho. o num 1'0 sllfficiente de presentes nesta
Capital para que se effectuasse a úbertura solemne do CJngresso ; na Camara dos
. rs. Deputados, porém, sómente a 13 poude seI' satisfeita esta exigencia regimental,
de s rte que, a 14 de maio á 1 hora da tarde, celebrou-se, no edificio do enado, a
sessu inici 1 dos tro.balhos legislativos, Eendo lida com as praxes c nsagradas ii.
fensogem do 'r, Pr sidente ao Republica

ELErQÃO DA í\I~SA
No. sessão de 15 de maio, pro.::edeu-se á eleição la Mesa, qu fie u assim WJ1stituida: Vice-Presidente, Mano"l de Queiroz; 10 ecretari, JJukim Catuodu' 20 dito,
AllJerto Gonçalves; 30 dito, Joa ILlim Sarmento; 40 dit ,RwlinoIIorn - upplentes:
Gustavo Ric:lard; João Neivo.· VirgUio Damazio; Manoel Barata; Jo::é Bernal'do,
- Arthur Abreu e Al meida Barretto.

-4-

OOMMISSÕES P.ERMANE TES
Na mesma sessão de 15, foram eleitos para as diversas commissões permanentes
os seguintes Srs. senadores:
Constituição, Poderes e Diplomacia: Quintino Bocayuva, Vicente Machado e
Abdon Milanez.
Justiça e Legislação: Coelho Campos, Coelho Rodrigues e Paula Souza, que,
não acceitando, foi substituido pelo Sr. Nogueira Accioly, e este pelo Sr. Aquilino
do Amaral;
Finanças: Leopoldo de Bulhões, Moraes Barros, substituido pelo Sr. Fernando
Lobo, João Barbalho, Gomes de Castro, João Pedro, Leite e Oiticica, Jos6 Bernardo,
Ramiro Barcellos e José Joaquim de Souza;
Marinha e Guerra: Costa Azevedo, substituido pelo Sr. Wandenkol1c, e este pelo
Sr. Antonio Baena, Almeida Barretto, Julio } rota, Pires Ferreira e João Neiva;
Commercio, Agricultura, Industria e Artes: 1essias de Gusmão, Esteves Junior,
Arthur Abreu;
Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas: Murtinho, Justo Chermont e João Cordeiro;
Instrucção Pub1ica: Virgílio Damazio, Baena e Aquilino do Amaral;
Sllúde Publica, Estatistica e Colonisàçuo : Lapér, Cruz e Lopes Trovão;
Redacção das Leis: ~fanoel Barata, Rego lvle116 e Gil Goulart.

RECONHEOIMENTO E POSSE DE SENADORES
Durante o ann , deram-se os seguintes reconhecimentos e posses:
Foi reconh c'do, no dia 15 de maio, e nesse mesmo dia prestou o compromisso
regimental, o senad r por GoJ'oz, Antonio J. Caiado;
Foi reconheci lo, no dia 151dc maio e empossado a 30 desse mez, o senador pelo
1aranhão, Benediclo Leite;
Foi re onhecido, a 22 de maio c empossad0.n0 mesmo dia, o senador pOI' :\linas,
Fernando Lobo;
Foi reconhecido em 1 de julho e empossado no dia eo'uiule, o senad r por
Pernambuco, Franci9co de .\.s is Rosa Silva'
Foi reconhecido m 10 de julho c empossado no ~lia 13 desse mez, o senador pelo
DjsLricto FeLleral, Thomaz Delfina;
Foi reconhecido cm 25 de DgOSto e empossllúo a 27, o ::,enador por S. Paulo,
Bernardino ele Cam~)os.
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RE UI OlA
Telldó sido eleitos governador do Eslado de Pernambuco o Sr. Correia de Araujo
e presidente do Estado de .. Paulo o ,r. c'ampos alies, recebeu a Mesa, logo que
elIes lomaram pos o dos respectivos cargos, communieação, em data de 2 de março,
d primeiro, e em 12 do abril, d segundo, de que renunciayam aos seus lagares nesta
casa. A 1\le a proYidenciou como lhe cumpria, para que fossem preenchidas as
referidas vagas.

I OO:\1PATIBILIDADES
Tendo sid , por decr to de 20 de n vembro, nomeado Ministro da Fazenda o
r. Bernardino de Campos, senador por S. Paulo, e da Industria e Viação o
t'. Joaquim furtinho, senador por ~lalto-Gros o, foram considerados vagos os
seus lagares' não mundol1- e, na fórma da lei, proceder ú eleiçã , por coincidirem
os effeitos da incompatibilidade c 111 a Lermiuução do mandato a que estavam sujeitos
os referidos senadores para a renovação c· nstilucional do terço desta Camara.

F A LLEOIMEN'rO,,--

A 17 de mai do anno proximo pas-ado falleceu o senudor por ~finas, Christiano
Ottoni. Causou verdadeira c nstel'l1ação á naçüo inteira o fali ciment desse
venerando yel11 . Poucos homens t ruo tido neste e em tod s o paizes cultos, afortuna d manter bello e admira 'el yjg,)f da intelligencia e a energias do espirito
e do rp, qne esse eminente cidadã , quasi nonagcnario, c nserv u até á morte,
ao sel'viço de sua pntrlu. A biograpllin do notas 1 bt'azileiro eslú escripta em tudo
fluanto se f z de ulil e de grande neste e n outr regimen.
E' tlifficil não onc ntrar m tJrl )s os passos que t mos dado para o nos:;s progresso
politico, 111 ral e material a collalnraçüo de Cl1ristiano ott ni.
O .~el1ado cercou-lhe tumul0 dL pro"as de UI r0ç e d I ezar que eram deYiclas
á benemerlta J11emaria cl filhl) glorio de :\Iinas, que pet'peluau ua nobres tradiçõe
da terra da IucJnl1dcncin n fam lih ral u ti '111 eratiea de uma ft miUa de lnctad re
t' d . patriotus.
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Em 2 de outubro do mesmo anno) succumbiu o coronel Oliveira GaIvão) senador
pelo Rio Grande do Norte. O Senado manifestou, como lhe cumpria o peza!', que
causou o triste passamento.

PROROOAÇÕES
Quatro prorogações se fizeram mister, afim de que o Ccmgress v tasse as leis
annuas.
A primeira que se deu, em virtude do decreto de 2 le etembr ) fui até 14 d
outubro;
A segunda estendeu-se alé 14 de novembro, sob o decr to de 13 de outubro;
A terceira até 30 de novembro, .por decreto de 12 de no' embr ;
A quarta e ultim?- durou até 10 de dezembro, e tem a data de 26 de noYemb!'o
o decreto que autorisou-a.

SESSÃO NOCTURN ~
O Senado celebrou apenas uma sessão nocturna, a 23 de n vembro.

SESSÕES SECRETAS
Tres vezes reuniu-se o Senado em sessão secreta :
A primeira, a 21 de maio, para deliberar ácerca de diversas nomeações de
ministros no exterior;
A segundo, a 23 de junho, para occupar-se da nomeação de um juiz do Supremo
Tribunal Federal, e
A tercéira, a 19 de outubro, para tratal' de nomeações de membros do Tribunal
de Contas.

COMMISSÃO GERAL

Em 15 de agosto, funccionou em com missão geral sta Camara, afim de resolve!'
sobre a indicação do senador Justo Cl1ermont, relativa ao comparcciment dos
Ministros perante as mesmas commissões geraes.
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CO:.\IMISSOES MIXTAS
-'[res foram as commissões mixtas nomeddas por accordo das duas Casas: uma,
'omposta dos Srs. senadores Fernando Lobo, 'Joã Peüro e Leopoldo ele Bulbões e
deputados Francisco Veiga, Enéas Martins e Erluarelo Ram s, p~ra estuelar os meios
de regl1lar o disposto n art. 9 n. 1 do § 10 da CJnstituição Federal; e outra dos
senadoees Messias ele Gusinão, Esteves Junior, Arthur AJ reu, Ramir Barcellos,
Gil G)Ulart, c leputados NU Peçanha, Francisc Sodré, ~1anoel Esc bar, Liodolfo
Costa e Paula Ramos, I ara estudar a situaçã da industrIa assucareira, de pecuaria
51'S.

e seus peo:luctos, e da cultur'l dos cereaes, e elos meios de animal-as e desenvolveI-as;
(l terceira e ulLima d s Srs. senadores ,Vandeokolk, QLltntíno BocaYLlvCl, Thom87.
DclBno, Lopes Trovão, Joaquim Murtin!lO e deputados Godoy, Me ooel Thimotlleo,
Cesario lVIotta, Pcwl'in de Souza Junior e Ro:lrigues Lima, para se occupar do
estudo dos meios de levar a effeito as medidas reclp.madas pelo saneamento do Ri
de Janeiro.

PROJECTOS DO SENADO
Foram approvados e enviados á outra Camara 15 rejeitad03 ou c)osiderados prejudicados 35. (Quadros 7 e 8 do Anuexo A.)
Foram emendadas pela outra C~mara e p..J Senado enviados á sancção seis.
(Quadro 9 do mesmo Annexo.)

PROP03lÇÕES DA CA 1ARA DOS SRS. DEPU'rADOS
Approvadas e·enviadas li sa~1cçilo clJ I resid::lnte da Republica foram .42. (Quadr.) 2
do refericlo Ann xo.)
Rejeitada~ e dev lvidas Ú outra C1Lnara c atam-se 1 . (QuadrJ - eh dito Annexo.)
Foram revuviadu ú outra Camara com menelas e addiçôe3 21. (QuaJrJ 4 do
mesm Annexo.)

RESOLUÇJES PA.h

SEL~E~1 PUBLIO \DA

Para
d·). publicaç!i furam enviada::> pel
, a formalidúcle
.
(Quadf'O 3 do Annexo A.)

SenaclJ duas res' luçàe

.......

_..-
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RESOLUÇÕE

PRO~IULGADAS

PELO PRESIDE TE DO SENADO

Duas foram as res luções promulgadas pelo presidente do Senado, ex-vi do art. 38
da Constituição. (Quadro 6 do mesmo Annexo.)

APPROVAÇÃO DE VETO
Foram acceitas pelo Senado as razões de um veto 0ppo to pelo Presidente da
Republica. (Quadro 10 do mesmo Annexo .)

PAREOERES
Pelas diversas commissões do Senado foram enviados 233 pare.ceres. (Quadro 11
do mesmo Annexo.)

I DIC ~ÇÕES
Foram offerecidas e approvadas ([uatro indicaçõ
Annexo.)

REQUERDIE TOS DE

S,

~Quadro

4 do mesmo

ENADORES

FOl'am sujeitos ti deliberação da Cas9. 64 requerimentos, s ndo approvados 55) c
rejeitarlos ou prejuctil'Dd, 3 n ve. (Quadl'os 12 14 do mesmo Annexo.)

ACTO.

LEGISLArr.n O

Dos 6l-i con tante~ do Annexo B - 6 f ram anc ionados, dous promulgado ,
eJJ-oi do art. 38 da r:onstitlli\,u e quatt'o mandados publicar p lo Congrosso.
D ntre o leIS promulgadas,

sali('~1tnll1-se

pela sua incontestavel importancia a

flue fiXam a for AS (lo ma1'e terra, o'" da re 'eita (' despeza do exercicio vigont , a que
organisa defini tivmTI , nte o Tt'ibunal d CD:1Las, R que J)rOV0 sobre o resO'ato das emi -
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sões, dando á União a responsabilidade dellas, e autorisa a reformar o Banco da
Republica, entrando em accordo para a reducção d .seu debito, e finalmente permitte
o àrrendamento das estradas de ferro federaes e a cobrança em ouro, total ou parcial,
dos imp stos das alfandegas.

SECRETARIA

Nenhuma alteração soffreu o pessoal e todo o trabalho foi feito com a precisa
regularidade.

ARCHIVO

A exposição que me foi Ceita pelo 2° official, Manoel Ernesto de Campos Porto, dos
trabalhos realizados nesta secção ou dependencia da Secretaria, e cuja publicação vem
appensa ao presente Relatorio, dar-vos-á idéa approximada do quanto está realizado,
com o intuito fecundo de conservar um dos mais preciosos repositorios de informações e documentos ácerca da historia politica e parlamentar do paiz.
Pela relação impressa do que está cuidadosamente coordenado, em perfeito
estado de c nservação, e faci! e rapidamente ao alcance do exame e estudo de qualquer
investigador, podeis avaliar do que se teria perdido si não fossem o cuidado e zelo
desenvolvidos por esse funccionario para conseguir similhante organisação, que é,
sem duvida, digna de ser conhecida e frequentada, honrando os esforços do seu
autor.
Ainda se resente de algumas faltas a parte referente ás antigas provincias e aos
actuaes Estados. Deveis com,prehender o interresse que convém ligar ávida official
de cada uma destas partes integrantes da federação, reunindo os annaes das suas
assembléas, as c llecções das suas leis, as mensagens dos seus governadores ou presidentes, os relatorios dos seus secretarias do g verno, e os seus diarios ou orgãos
officiaes.
Esta preciosissima colleccão, si um dia lograrmos completaI-a, será urp.a das
fontes mais c piosas de curiosos e profundos esclarecimentos, e guardará os titulos
mais seguros da unidade e integridade nacionaes.
Rogo-vos me auxilieis no empenho, que continúo a nutrir, de deixar sem
falhas esta parte, sobremodo recommendavel do Archiyo.
s.

2
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BIBLIOTHEOA
Fundada apenas ha dous annos, possue raras e valiosas collecções, obras de
merito real, em numero superior a dez mil volumes. Installada a sala espaçosa e
bem illuminada que fiz construir, para ampliaI-a, foi ena entregue á direcção habil
e experiente do 10 official da Bil)liotheca Nacional, Sr. Raul Villa Lob s, em commissão autorisada pelo Sr. Ministro do Interior, a pedido desta Presidencia.
O activo e solicito funccionario tem-se desempenhado com inexcedivel zelo e
dedicação ao trabalho de organisar a Bibliotheca, preparando os seus catalogos
alphabetico e systematico. Do primeiro podem os Srs. senadores receber um exemplar no primeiro mez da actual sessão legislativa; do segundo, que já se acha adiantado, não se fará esperar muito a importante publicação.
Valiosos donativos e acquisiçàes continuam a ser feitos, e pela relação annexa
vereis as obras de alto preço ede subido merito re.cebidas no anno findo. Reitero aqui
os meus agradecimentos aos Srs. Ministros e Representantes do Brazil, na Europa e
America, que tão repetidas e custosas remessas teem feito de livros escolhidos
e raros. .
Graças a essa contribuição graciosa e abundante, é que se explica o facto de ter
a Bibliotheca do Sepado, com um numero superior a dez mil volumes de obras pouco
communs e de incontestavel preciosidade, ter custado, desd~ a sua fundação até
esta data, a quantia de 39:240$940, incluindo as despezas com encadernações,
fretes, encaixotamentos, seguros e até com as pastas, caixas e mais objectos de que
precisou o Archivo e que foram escripiurados dentro da mesma verba.
Como desenvolvimento que tem tido, tanto o Archivo como a Bibliotheca, convém
dar a estas dependencias da secretaria, diz o digno director, uma organisação que
mantenha e garanta a perseverante continuação do methodo e systema seguidos,
e para isso lembra a creação dos lagares de archivista e bibliothecario, que atê
pouco tempo seriam dispensaveis, porém que hoje são indispensaveis á boa ordem
e regularidade dos dous importantes serviços creados sob tão bons auspicioso

EDIFIoro DO SENADO
•
Apezar das obras constantemente executadas para conservação e asseio do
edificio, é visivel o estrago que a humidade por um lado e por outro o cupim fazem,
pondo em risco preciosas collecções de documentos importantes reunidos no Archivo.

-11-

As salas destinadas á Bibliotheca já não comportam mais livros e, no entretanto,
não sendo pequeno o numero de volumes que annualmente ahi terão enLrada, por
via official e por offertas ou permutas, e os que serão forçosamente adquiridos pará
continuar collecções, comprehende-se o inconveniente que dessa falta de espaço
resultará.
A edificação de um palacio para o Congresso Nacional é uma necessidade, nâo
só como medida de ordem para o andamento regular dos trabalhos das duas casas
e conservação dos seus arcllivos e bibliotheca, senão como medida economica, attenta
a despeza annual inutilmente feita para reparos e renovações nos edificios onde
funccionam o Senado e a Camara dos Srs. Deputados.

Eis o que tenho a expor-vos, simples e resumidamente.
Nos quadros annexos, encontrareis informações minuciosas e completas
ácerca de todos os trabalhos do Senado.

Acceitai as minhas boas vindas: possam o vosso patriotismo e alto criteria,
ainda uma vez, bem servir á Republica.

PRESlDKNTE

no

SUXADO.

· ANNEXO
A

QUADRO N. 1
nelatão llos SI'. Senntlol'cs na. 311. Legislatura
oQ
o
'-:: o
o ~~

ESTADOS

~~~

NOMES

OBSERYAÇÕES

""2::
t:J
~

f-

-<
u

·1 Amazonas

Manoel Francisco Machado,......... .•. 1. 99 (') Reconhecido e proclamado Seuador em 1.1 de novembl'o de 1.890.
ilva Sarmento •• 1902 (') Reconllecido e proclamado enador em 1.1. de
novembro de 1890. Terminou o mandato em 1.893.
Reeleito. foi reconhecido e tomou assento em 3 de
maio de 1S0J.

"

............ Joaqu.im José Paes da

"

••••••••..•••• , •. , .•• ,.' •. " •.•. , •... ' , •. ' , " .•.. ,.. 1.905 Procedeu-se a uova eleição em 30 de dezem bro de
1.896, por haver terminado o mandato do Sr. José
da Costa Azevedo, eleilo para a vaga aberta em
virtude do fallecimenlo do Sr. Joaquim Leovigildo
de 'ouza Coelho.
" •• Justo_Leile Chermon t ••• , •. , ....•. ,.. ..• 1. 99 Eleito para a vaga aberta em virtude do fallecimeto
elo 'L'. Raymunuo Nina Ribeiro, foi reconhecido
em 20 ele outubro e tomou assento em 1 de Ilovembro de 189·1.

Pará,

"

,.. 1902 (') Reconhecido e proclamado en~clor em 11. de novembro de 1800 Terminou o mandato em 1. 93.
Reeleito, foi reconhecido e tomou assento em 3 de
maio de 1 91c.

\.u\ooio Kicoláu !lIon teiro Baena

"

,

"

,

,

' 1905 Procedeu-se a nova eleição em 30 de dezembro de
1S06, por ha ver ler:ninado o mandato do \'. ;)1anoel de ;)1ello Cardoso Barata,

Maranhão" •.. ,' .... João Peliro Delfort Vieira ..... , .. , ,. ,... JS99

n

Reconhecido e proclamado. enador em 11 de novembro cle lS00. Nomeaclo Juiz do upremo Tribunal
Federal por decreto de 1. de janeiro de 1 7. Esta
nomeação pende de approvação do euado.

Auguslo OJympio Gomes de Castro,." •. 1902 Ii:Jeilo por ha\'er terminado o mandato do 1', José
,'ecumlino 1.011>5 Gomensar , f)j rcconhecido e
lomou assen lo om 25 de junho de 1 JL
»

1905 PJ'oc'deu-se a nova eleição no dia 30 de dezembro
tle 1'96 P01' haveL' terminado o mandalo do ~r. Bene li lO Pel'>ira Leite, eleito para a vaga abel'ta
m virtude do fallecimento do I', F,'ancisco l\Iauoel da Cunha JUUiOl',

• ,.

Piallhy, .. " ,

Joaquim Ant nio da Cl'llZ., ••.•• ". ••.• lS90 (') Reconhecitlo c proclamado
vembro de 1890.

»

Firmino Pires Ferreira ...... , ••..• ,.,.. 1002 \!lleilo por haver terminado o mandato elo \'. Idyzeu
el i:'ollza Ma,rlins. foi reconhecido em 3 de maio de
1 9-1 e lomou assento em 29 do mesmo !lle7. e anno.

»

,

Coa.rá . ~" .....

oo

Joakim de Oliveira Catunda

10 5 Procedeu- e a nova eleição em 30 de dezemhro de 1. 96
por haver terminado o mandato do 'r. Antonio
Coelho RodriO'ues, eleilo para a vaga aberta em virtuele do falIecimento do r, Theodoro Alves Pacheco,

'

,

1 99 (') Reconhecido e proclamado. enaelor em illle novembl'O de 1S90.

"

................ Antonio Pinto Nogueira Accjoly ........ 1902 EIeil para a vag-a aberta em virtude de fallecimento
do r, Theodureto Carlos d Faria
ulo, foi
reconhecido e tom01l as ento em 3 maio d 1. 9-1,
Exerce o cal'go de ~o\'el'llador do E lado do Ceara,

"

1905 Procedeu-se a nova eleição em 3 de dezembro de
1. 9u por have.r terminado o mandato el) 1'. João
Codeiro, eleito para a vaga abeL'la em "irtude do
r. ManoeI Bezerra ele All.lUi'uJlecjmento do
querqlle Jnwor.

Rio Grande do ~orte. José B<'I'nal'do de Medeiros

'í

euador em 1.1. de no-

(') Eleitos em 15 de selembro de 1800.

, 1 ,O (') RecC'nberido e proclamado. enarlor em 11 d~ novembro d 1 90.
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ESTADOS

OBSERVAÇÕES

NOMIlS

Rio Grande do Norte Almino Alvares Arronso .. " ...... , 'o,...

"

.....

"

"

.

,

'

Parabyba, •.• ' •.••.. José de Almeida Barreto.• "., .. , .•••

o. o

1902 (O) Reconbecido e proclamado Senador em ii de novembro de 1890.
1905 Procedeu-se :í. nova eleição em 30 dE' dezembro de
1 96. Terminava o mandato do I'. José Pedro
de Oliveira GaIvão, fallecido em 2 de outubro de
1 913.

1899 (') Reconhecido e proclamado Senador em 11 de novembro de 1890.

Abdon Felinto Milanez

»

1902 Eleito por haver terminado o mandato do Sr. Fir-

,

mino Gomes da Silveira, foi reconhecido e tomou
assento em 17 de maio de 189,1.
"

,

O" o .. , .. ,

,

'

1905 Procede lI-se á 110va eleição em 30 de dezembro de
1896 por haver terminado o mandato do SI', João
Soares Neiva,

1899 Eleito para a vaga aber la com a nom ação do

r.
Jo ii HY"'ino Duarte Pereira para fllinistro de Estado, foi reconhecido em 6 de maio de 1893 e
tomou assento em 9 do mesmo mez e anno,

Pernambuco." .. , •• , José Joaquim de Almeida Pernambuco"

••• o ' , •• ,

Francisco de Assis Rosa e Silva •.• , , . , ,

.................

"
Alagõas. o'

»

,

;

,

.

:

Francisco de Paula Leite é Oilicica

'

o ..

,.

1902 Eleito para a vaga aberta em virtude de renuncia
do Sr. Joaquim Corrêa de Araujo, governador do
Estado de Pel'l1an.buco, foi reconhecido em 1 de
junho de 1896 e tomou assento no dia immediato.

1905 Procedeu-se á nova eleição no dia 30 de dezemuro
de 1896 por haver terminado o mandato do r.
João Barbalho Uchôa Cavalcanti, eleito para a
vaga a berta com a nomeação do Sr. José Simeão
de Oliveira pal'a Minist:'o de Estado.

1893 Eleito pa"ra a vaga aberta por ter assumido o e:':ArCIclo do car"'o de Presidente da. Repllblica o r.
Floriano l~elXtHO, foi reconhecido em 16 de mai
de 18lJ.J. e tomou assento no dia immedialo.

1902 Eleito por haver perdido o mandato o Sr, Cassiano

João da Silva Rego e 1\1ello

'!'avares Bastos, foi reconhecido e tomou assento
em 16 de maio de 1894.
I

1905 Procedell-se á nova eleição no clia 30 de dezembro

»

de 1896 por haver terminado o mandato do
noel Messias ele Gusmão Lyra.

1 99

Sergipe .. , ' .. , ........ Manoel da Silva Rosa Juoior." .....

"

. ' ••• o . ' o • • • •

"

Reconbecido e proclamado Senador em 11 de novembro ele 1 90,

Leandro Ribeil'o de Siqueira Macie!. .. ,.

1902 EllE'ito por haver terminado o mandato do Sl'. 1'bo-

• , o

HJ05 Proc~detl-se á nova eleição no dia 30 de dezembro

, , • ,

'"

, •• o •• ,

, , •

maz Roelrig'ues Cru7, foi reconhecido e tomou assento em 18 de maio ele 1 9-1.
de 18lJ6 por bavel' terminado o mandato do SI'.
José Luiz Coelho e Campos.

Bahia .. , o, o.

"

n

r.Ma-

, . , . , •• ,

• o . . . . . . o, . . . . .

Virgilio Climaco Damasio
Severino elos ,sall"tos Vieira .... o . .

"

o •• • •

O'"

,

189lJ (') Reconhecido e pl·ocla.mado enador em 11 de novembro de 1 lJO.
~leilo

'" . . . .

1902

pal'a a vaga aberta p L' ter assumido a vice]Iresldellcia la Repnblic<l o ,'I'. l\Ianoel VictOl'Íno
Pereira, foi reconhecido cm 31 de junho e tomou
asseuto em 15 ele julho de 1800'.

. . . . ••

1905 Procedeu-se á nova eleição no dia 30 de dezembro
de 1 96 p r ha ver terminado o manda.to do SL', Ruy
Barbosa..

Espirita

n

anto ...... , Dcmingos Vicen"te Goncalves de Souza, o

EJ iLos em t:; de

~eLembro

de i

~I},

189lJ (') Reconhecido e proclamado Senador em 11 de no-yembro de 1890,
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NOMES

ESTADOS

Espirita Santo

OBSERVAÇÕES

Eugenio Pires de Amorim

,.

""......

"

1902 Eleito por haver telminado o mandato do Sr. José
Cesario de Miranda Monteiro de Barros, foi
reconhecido e tomou assento em 3 de maio de
189+.
10:>5 Procedeu-se á no\'a elejção no dia 30 de dezembro
de 1896 por haver teTminado o mandato do r. Gil
Diniz Goulart.
.

Rio de ,Janeiro, ...•.. Quintino Bocayuva...•.•... , ....••••. , .. 1809 (') Reconhecido e proclamado, enador em 11 de novembro de 1 90. Renunciou o mandato e acceiLa. a
l'enuncia em 2\J de dezembro de 1891, foi reeleito
e reconhecido tomando assento' em 8 de setembro
de 1892.

" "

"

" "

»

.••.•••.

~Ianoel

de Queiroz Mal&' so Ribeiro.....

................................................

1902 Eleito para a vaga aberta por fallecimento do 1' •
Carlos Frederico Castrioto, foi reconhecido em 19
de julho ele 1895 e tomou assento em 30 do mesmo
mez.
1905 Procedeu-se a nova eleição em 30 de dezembro de
1 96 por haver terminado o mandato do Sr. João
Baptista Lapar.

Districto FederaI.. ... Eduardo \VandElOkolk .... , ..... ,.......

1899 (') Reconhecido e proclamado Senador êml1 de noyembro de 1890.

»

José Lopes da Silva Trovão .•.• ,......

1902 Eleito para a vaga aberta por fallecimento do
Sr. Joaquim Saldanha Marillho, foi reconhecido
em 29 d agosto de 189:> e Lomou assento em 31 do
mesmo lllez e anno.

»

........................................

1005 Procedeu-se a no\'a eleição no dia. 30 de dezembL'o de
1896 por baver terminado o mandato do 1'. Thomaz
Dellino dos antas.

&linas Ger:les, .. , ... , Fernando L ho Leitd Pereira ...... ,.,..

1809 l!:leilo para a \'a~a aberta por fallecimento do L', Joaquim Felicio dos 'antas, foi reconhecido e tomou
assento em 22 de maio de 1 6.

"

»

»

Antonio Gonçalves Chaves .•....••...•.•

19 2 Eleito por haver terminado o mandato do r. Americo Lobo PeL'eira, foi reconhecido em 19 e tomou
assento em 20 de jnnho de 1894.

»

»

.................. ,

1005 PI'ocedeu-se a nova eleição em 30 de dezembro de
1 96. Tel'minava. o mandato do r. Christiano
Rencd icto OltOlli fallecido em 17 de ma.io de
1896.

S, Paulo.; ... " .•.. Manoel d

»

"

"

»

João

Parllcna .......••.•.•. Vicente

»

• , ••..•..• ' '"

(') EloiLos om

1~

lIloraes Bal'l'ôs ..•... , ...•••• 1 99 Eleito por ter assumillo apre idencia da ReI ublica
a 1~1 de novembro de 1 !J-I o '1'. Pmdenle de Moraes, foi reconhecido a 2 e tomou assento em 30
de maio ele 1 95.

l~l'ancisco

••..••••.•••••..•..•••• 0'

.

dn Paula aUla......... 1902 Eleito para a va"'a aberla por ter sido nom6ado Ministro de l!:stado o '. Franei co de Paula Rodrigue Alves, foi reconhecido em H e tomon assen to
em 30 de maio de 1 95.

••••.••••••.•.•••••• · .••.•• "

Inchado da

ilva Lima....... 1 90 Eleilo para a vaga abeTla por ler sido nomeado rllinistL'O do ,'upremo Tl'ibunal Fedl'l'al o r. UbaJdino do .\.mal·al Fontoól'a. foi reconhecido e l{lmou
a ento em 11 de maio de 1 95 .

Arthur Ferreira de Abreu..............

Ud sotembro de iSlJO.

1003 Proceden-sc a nova eleição no dia 30 de dezembro
de 11;96. por baveL' terminado o mandato elo r. Bernardino d
ampos, eleito para a ,'aga. aberta por
motivo de renuncia do 1'. Manoel Ferraz de Oampos alles, presidente do Estado de . Paulo.

1902 Eleito por haver terminado o mn.ndato do r. Generoso Marques do antas, foi reconhecido em 19 e
tomou ass nloO em 20 de junho de 1895.
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onSERv AÇÕES

NOMES

Paraná

1905 Procedeu-se a nova eleição no dia :lO de dezembro
de 189B POI' haver tH'minado o mandato do 1'. Al-

,

bel'Lo José Gonçalves. eleito para a '·a"'ll. abert.a
em virtude de renuncia do r. Jo-é Pel'eira dos
SanLos Andrade, ,l!'overnador do Estado do Paraná,
Santa Catbarina .•. " Raulino Julio Adoll'h) Horn., ..•. ".,.

Gnstavo Ricbard •.......... , •.... , .• ,.. 1002

»

})

Rio Grando do

_'

,

Eleito por havei' t.erminado o mandat.o do SI'. Luiz
DeLfino dos Santus, foi reconhecido e tomou
assento em 23 de outubro de 1894.

19)5 PI'ocedeu-se a nova eLeição no dia 30 de dezembro
de L Oô, por haver terlllinado o mandaLo do Sr.
Antonio Just.inianoEsteves Junior,

Julio Anaclet.o Falcão da FroLa ., .... ,.

1002 Reeleito

m 10 de outubro de 1 Ol, foi reconhecido
em 17 e tomou asseuto em 18 de maio de 1 05,

i9J5 Procedeu-se a J10m lpição no dia 30 de dezembro
de 18gB, por haver terminado o mandato do Sr.
Josn Gomes Pinheiro Machado.

»

Goyaz ......• "

... ,

enador em 11 de no-

uI.,. Ramiro Fortes de Baroellos .•.. ,.,., ., .. 1 O:J (') Reconhecido e proclamado Senador em ii de novembro de 1890.

»

"

1 ')9 (') Reconhpcido e proclamado
vembro de IS00.

José Joaquim de Souza

.

,

,., .. " .. IS09 (') Reconhecido e proclamado Senador em li de noyembro de lSg0.

José Leopoldo de BnLhões Jardim .. ,. . ... 19(2 Eleito por haver terminado o mandato do Sr. Antonio da Si Iva Pat'an h08, foi reconhecido e tomou
assento em 3 de maio de 1894,

1005 Procpdeu-se a nova eleição no dia 30 de dezembro de

»

1'. ü por haver t.erminado o mandato do Sr. Anton.o J asé Caiado.
Matto Grosso,

Aquilino Leite do Amal'al Coutinho"

18~9

(') Reconhecido e proclamado Senador em 12 de

11.0-

vembl'o do 1890,

»

Generoso Paes Leme de Souza ponce,.,. 1002 Eleito pOl' haver terminado o mandaLo do I'. Antonio Pinheiro Ou~des, li) i reconh cido em 1 de
maio de 18' .J. e tomou assento em 31 do mesmo mez
e anno,

»

1905 Procelleu-se a nova eleição no dia 30 de dezembl'Q. de
18'.16 por havei' terminailo o mandato o Sr. Joaquim
Duarte 1I1;Jrtinho,
(') Eleitos e:n 15 de seteuuro d tSOO,

St!crêtaria do Senado Federal

J. B. da Serl-a, Beirol'L

21 de mal'ço de 18()7.- 01° amcial,

AJ'istid~s

dos Passos Co ta,.- Conforme- O direcLo)',

QUl-\DRO N. 2
PI'0IJOsi~õe

iniciadas na Call1!trtt do Depntados que foram appl'ovailas e llirigiilas pelo Semulo á 8:tllCção do Presil!ente da Republica na ses ão
onlinaria de 1896

E~JENTAS

ANNOS

DATAS
DOS Dl!:CRE'fOSE
RESOLUÇÕES

1893 19 de agosto..

61 Mantem em sua plenil;ude o cU- 11 de julho de
reito conl'erido aos Estados ;1.896.
pelo art. 64 da onstituição
Federal sobre as terra devoluLas si luadas nos seus respocti vos lerd torios.

1893 26 de julho...

2.2 Revalida em favor da nova 30 de nov. de
companhia "illstrada de Ferro '1896.
EeLr iLo
S, Fl'ancisco ao
hopi m» a concessào a que
se reC re o decreto n. 896 de
1 de ou Lu bro de 1890.

1.J. de outubro. 7

"

18 de outubro.

»

DA'1'AS
D,~ SANOÇÃO

1896.

1 Aulorisa o Governo a abrir 18 de junho de 22 de junho de

1 96.

NUMEROS E DATAS DA
PROMULGAÇÃO

ii de novo de

Declara exlincla a divida em 17 de junho de 22 de junho de
que ficou para com a Fazenda 189 '.
1896.
•'acional o fallecido coronel
'Venceslau Freire de Cai.·valho.

o credito supplemenlar de
12 :82 ,'GOO a verba n. 32 do
art. 70 da lei de orçamento
para 1 95 para despeza com
o fabrico de moec!a de nickel
e bronze.

DATAS DA
NÃO SANCÇÃO

1896.

N. 369-de 22 de

junho de 1896•

~.

370 - de 22 de
junho de 1896.

"

20 de nov.. ... 109 Determina que a pensão conce- 6 de julho de 13 de julho de
dida ao coronel Alfonso de 1 96.
1 96.
Albuquerque Mello deve ser
paga á sua viuva independente do meio soldo a que
tem dirello. desde a data m
que deixou de receber I por ser
a pensão com sobrevi vencia.

:N. 371 - de 13 de
julho de 1896.

'1>

overno a abril' 20 ele maio de 25 ele maio de
22 de nov .. , .. 113 AuLorisa o
o credito upplementar de 1896.
1896.
115: 100$000. li verba - Agencia en trai ele Immigl'n àoda lei n. 266 de 2·1 de dezembro de 1894.

N. 367 - ele 25 de

27 de nov..... 122 .\.utorisa a aberl;ura do cre- 16 de seI. de 21 de set. de
diLo supplement:lr de 1 6.
196.
5.522: 74::'6 '2 á verba - Reposições o Restituições- art.
7 0 n. 29 da lei n. 2G6 de 24
de Dezembro de 1 94.

N. 3 - de 21 de
etembro de 1896.

»

maio de 1896.

»

5 de d z.. ,..

1,28 Autorisa a abertlU'a de' lUU 20 de maio de 25 de mai.o de
credito SU}) p le me n ta L' de 1896.
1896.
21: 8-10, 366 li. veL'ba - Exercicios fio dos - para as despezas liquidadas caIU o serviç quarenleDario de anta
Catharina em 1893.

N. 36 - de 26 de
maio de 1896.

»

9 de dez .....

129 AULodsa a abertura de um cre- 20 de mai.o de 21 de maio ele
dito d 6:333,3310 il!J.l'a paga- 1 96.
1 96.
men to do p ssoal e expedien te
da Delegacia de terl'as c colonisa~ão no Estado eh Minas
Gel'aes no anno de 1893.

N. 366 -de 25 de
maio de 1896.

,
r

.1

8-

ANNOS

DATAS

E~'1ENTAS

DATAS
DOS DECRETOS E

RESOLUÇÕES

DAT,~S

DA S,~NCÇÃO

DATAS DA
NÃO SANCÇÃO

NUMEROS E DA TAS D.'
PROMULGAÇÃO

1895 14 de dez•.••. 133 Autorisa O Governo a mandar 4 de agosto de 6 de agos to de
proceder á escolha de local 1896.
1896.
apropriado para a mudança
do Arsenal de Marinha da Capital Federal e dá outras providencias.

K. 378 - de 8 de
agosto de 1896.

1896' li de junho.••

4 Autorisa a abertura do credito 17 de julho de 20 de julho de
1896.
especial de 2.220:000. par:\ 1~96.
indemnisar prejuisos consequentes da revolta de 6 ele
setembro ele J893.

N. 373 - de 20 de
julho de 1896.

16 ele junho •••

7 Autorisa a ahertlu'a elo creelito 21 de sétembro 24 de setembro
supplementar ele 7:701' para de le96.
de 1 !l6.
occorrer a despezas com a Alfandega do lflstado do Espu'ito
anto.

N. 3 9 - de 21 do

»

19 de junho... 10 Approva os 4 protocollos formu- 28 de julho de 30 de julho de
laelos em Mndrid para 1'1'0- 1'96.
1896.
tecção de propriedade industriaI e autorisa a abertura dos
necessarios creditos.

N. 37G-de 30 de
julbo de 1896.

"

13 ele julho...

14 Crea UIlla Mesa ele Rendas de 1" 2 de outubro (Vide quadro
orelem na cidade ele •. João de 1 96.
u. 6)
ela Barra, Bslado do Rio de
Janeiro .

N, 409 - de 11 de
novcmbro de 1896.

})

20 de julho...

15 . ~l1tol'Ísa o Governo a conceder 10 de ngosto de i3 de agosto de
um auno d licença ao ama- 1 96.
18 6.
nuense da secretal'ia. da Assistencia de Alienados. ArthlU'
.
Gomes da Cruz.

N. 37 - do 13 de
agosto de 1 96.

»

20 de julho... 16 Autorisa a abertura de credito 3 do agost.o de 4 de agosto de
supplementar de 186:4ü7'6 O 1896.
1 96.
a di versas rubricas do art. 2"
da Lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895.

N . 317 - de 4 de
. agosto de 1'96.

»

20 ele agos to. .• 25 Autorisa o GOyel'nO a modificar 17 de setembro 17 de setembro
o contracto existente com a de 1896.
de 1896.
Companhia ESh'ada de Fel'l'o
do Norte do Bl'aziL

»

setembro de 1 96.

lN.

384 - de 17 dtl
setembro de 1806.

20 de agosto... 26 Alltorisa 3. abertura do credito 15 de outubro 22 de outubro
supplementa.r de 6.524:426~6 de 1896.
de 1896.
á verba- Exerci cios findosda Lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895.

N. 400 - de 22 de
outubro de 1896.

»

24 de agosto... 30 Autorisa a abertura do lll'edito 17 de setembro 21 de setembro
de 336:01 42' supplemelltar de 1896.
de 1896.
á rubrica n. 17 da Lei n. 360
de 30 de dezém bro de 1805.

N. 387 - de 21 de
setembro de 1 06.

»

24 de agosto.. . 31 Autorisa a. abertura do credito 17 de setembro 17 de setembro
de 34:00 $ supplementar á de 1896.
de t896.
verba n. 17 da Lei n. 360 de
30 de dezembro de 1895.

})

lN.

386 - de 17' de
setembro de 1896.

l2 de setembro. 34 Concede um anno de licença com 3 de novembro 12 de novembro
ordenado ao 2° omcial dos de 1896.
de 1 96.
Correios do Ceará, José Alfredo Coelho de Arruda.

N. 416 -de 14 de
novembro de 1896.

»

'l2 de setembro. 35 Cencede lUl1 anuo de licença com 15 de oulubro 22 de outubro
ordenado ao conferen-te d3. de 1806.
. de 1896.
Alfandega do Recife, Adolpho
Gentil.

N. 401 - de 22 de
outubro dEj 1896.

»

12 de setembro. 36 Concede um anno de llcenç3.com 3 de novembro 12denovembro
ordenado ao empregado do de 1896.
de 1896.
Arsenal de Guerra da Capital
Federal, Joaquim Tgnacio da
Silva Abreu.

N. {13 - de 12 de
novembro de 1 96.

-9.,
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DATAS

ANNOS

~~

ta

..

... :>
-'0
o ...

EMENTAS

DATAS
DOS DECRETOS E
RESOLUÇÕES

DATAS
DA SANCçlo

DATAS DA
Nlo SANCÇÃO

NUMEROS E DATAS DA
PROMULGAÇÃO

Z'"
Ol
A

1896 14 de setembro 37 Manda. contar de 16 de abril de 28 de setembro 1 de outubro
1894 a antiguidade de posto de 1896.
de 1896.
dos omciaes do Corpo da Armada, promo\'idos por decreto de 30 de agosto do
mesmo anno.

N. 390- de 2 de outubro de 1896.

II

15 de setembro 38 Autorisa a abertura da credito 15 de outubro 20 de outubro
de 1896.
especial de 661:65&' 42 para de 1896.
pagamento ao Lloyd Brazjleiro, de accôrdo com o laudo
arbitral de 7 de julho de 1896
e remuneração do arbitro.

'N. 399- de 22 de
ou tubro de 1896.

"

15 de setembro 39 Autorisa a abertul'a do credito 13 de outubro 19 de outubro
de 1896.
especial de 23:592,827 para ele 1896.
pagamento de varias despezas
feitas com execução das leis
ns. 266 de 24 de dezembro de
1894 e 348 de 9 e 36 de 30 de
dezembro de 1895.

N, 397 -'de 19 de
outubro de 1896.

17 de setembro 40

Autorisa a abertura do credito 16 de outubro 19 de outubro
supplementar de 66 :260 á de 1 96,
de 1896.
varias rubricas do art. 40 da
Lei n. 360 de 30 dezembro de
1895,

N. 398 - de 22 de
outubro de 1 96.

21 de se tem bro 41

Autorisa a abertura do credito 19 de outubro (Vide quadro
espacial de 37:939975 para de 1896.
n. 6)
pagamento de indemnlsação
ao Dr. José Antonio de Pinho
Borges, ele conformidade com
a sentença do Supremo '1'ribunal Fedel'al de 25 de fevereÍl'o de 1895,

N. 40 -de 9 de
novembro de 1896.

25 de Iletombro 42 Concede um anno de licença 15 de outubro 22 de outubro
sem yencimentos ao DI', José de 1 96.
de 1896.
Dias Delgado de Carvalho Junior, professor do Gymnasio
Nacional.

N. 403 - de 22 de

.

»

outubro de 1 96.

lN.

1 de outubro. 17 Autorisa a cohrança dos im- 14 de outul)ro 2~ de outubro
de 1896.
postos d xportação dos Es- de 1 !lô.
tados na Capital Federal e
define qllaes os direitos de
que é livre o comlTiercio de
cabot 1gem.
2 de outubro,

48 Restabelece o favor de que go- 10 de no\'emb.
zava a companhia «Brasil de 1896.
Great
outherll Railway».
constante da clausula 1" § 4
do dec. n, 8,312 de 19 de
novembro de 1881.

»

10 de outubro.

52 Concede amnistia aos implica- 30 de outubro 5 de novemb,
de 1896.
dos no movimento occol'rido de 1896.
a 4 de setembro ele 1896 no
Estado de Sergipe.

»

10 de outubro.

54 Concede li. Companhia Interna· 4 le novemb.
cional de Marahú isenção de de 1 96.
direitos de importação por
10 annos para o petrol o
bruto que importaI' para suas
fabricas,

»

10 de outubro.

55 Auto\'isa a abertura do credi~~ 3l de oululn'o 12 de novemb,
extraordinario de 200:000~ de.1 96.
de 1896.
para a conti.u.ua.ção dos estu
dos da nova capital.

A.. 2

410 - de 12 de
novem bro de 1 '96.

2 de novemb.
de 1'96.

N. 406 -

de 5 de
novembro de 1 96,

16 de novemb.
de 1 9ô.

lN.

·115 - de 12 de
novembro de 1896,

-10 -

ANNOS

DATAS
DA SANCÇÃO

DATAS D,~
NÃO 5.1.NCÇÃO

NU~IEROS

E DATAS DA
PRO.\lULOJ.ÇÃO

31 de outubro 50 .\.utorisa a abertura do credito lL d, novem- 12 ele novllmneccs ario para pagamento bro de 1895.
bro de 1,95.
elas etapas a que tem dil'eiLo
I) capitão-tenente Trancredo
d Castro JalltT"et, como instructor do Collegio J\lilitar.

N. 414 - de 12 de
novembro de 1 96.

31 de outubro 62 AlItol'jsa a abertnra elo cI'edito 27 de nOl'em- 1 de dezembro
sllpplementarde2.500:280 '7-1·1 bro de 1 '96.
de 1890.
a eI iversas rubricas do art, 50
ela Lei n.350 de dezembro
de 11395.

N. ,122 - de --I dp dezembro de 1 05,

lN. 42J -

»

31 de oulmbro 53 Au torisa a a bertura do eredi to 1 de dezembro 4 de dezembl'O
de 1. 787 :802:;270 supplemen- de 1895.
de 1895.
tal' a varias rubrica do art.•10
da Lei n. 350 de 30 de dezembro de 1895.

."

3 de novemb. 65 Manda regular a guard<t n3- 9 de dezembro 14 de dezemciona1 pelo decret J n. 146 ele de 1 96.
hl'o de 1 95.
18 ele abri I de 1891 c toma
outras providencias.

N, 431 - de 14 de
dezembro de 1806.

25 de novemu. 75 Autorisa a abel't<u'a do credito 6 ele dezembro 14 ele dezemde 70:000,'00 snplllemen tal' ele 1 5.
bro de 1896.
:i verba n. 13 do arL 20 ela
Lei n. 350 de 3 de dezembro
de 1895 .

N. 4'30 - de H de
dezem bro de 1 96.

27 de novemb. 77 .\.pJlrova o aecor.lo fi rmado com 5 de dezem b1'0 5 de dezembro
o MinistL'o ela lLalia sobre as de 189ô.
de 18J6.
reclamações de italianos e
autol'isa a abertui'a dos necessarios creditos.

N.425 - de 5 de dezembro de 1896.

I

I

DATAS
DOS DECRETOS E
RI>SOLUÇÕES

N. 421 - de 30 ele
novembro de 1895.

."

!

lDIENl'AS

1896 128 de oUtub1'O 58 .lntorisa a abertura do credito 27 de novem- 30 de novemsupplementul'de i,1i5:208, 500 bro de 1896.
bro de 1896.
pam pagamento de igual
somma devida pel:J. stL'ada
de ferro Ba Imr i tê.
»

III'

DATAS

»

4 de dezamb.

83 Regula a substituição dos bilhe- 7 de dezemhro 9 de dezembro
t~s baucarios, o resgate do pade 18\16.
de 1896.
peI-moeda e o arrendamen to
das estradas de fel'l'o da

de ..J. de dezem bro de 1895.

N. 427 - de 9 de dezembro de 1 95.

j,,-===o:============Ü=-=Il=iá=O='='U=IJ=S=tl='l=U=li=,,=O=(=IO=P=r=oJ='e=-=======:::!:::===========~========::d:
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ct:> do Senado, n. l7 de 1885.

SecrCltaria do Senado Federul, em 8 ele fevel'eiro de 11:i97.- O 20 olicial, L~â; Olympio G1âllon Ribcil'O.- Conforme
- O director J. lJ, cl,~ S,;rl'a Belro"l.

QUADRO

.3

Proposi(õcs iniciadas na. Camarll, (1:Is Dcpulados quc, adopi:ulas pelo Senado, foram por esto enviatl;Ls ao Prcsil/e'lle
formalidade da puulica(àO, IHL sessão ordinarÍ:L de 189G

Iii

nepllulica, p:lra a

'"

o
"'I>
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o: ...
ANNOS

DATA~

EMENTAS

'" <

DATAS

~~

DAS RESOLU..ÕES

D ....

:llU)IEROS E DATAS DA
PUBLICAÇÃO

z '"

'"A

-

--

--i896

9 de setem bro ..

»

10 de outubro ...

-

sessão legislativa até 14 de outubro, .....•. 12 de selem bro N.3 3-de 12 de sede 1896.
tembro de 1896.

33

Pl'ol'oga

5l

Proroga a sessão legislalh'a alé 14 de novembro,., .•. 13 de outubro de N. 393 - de 13 de
1 !lG.
outubro de 1896.

l\

ecreLaria. do eoado Federal, em i9 de dtzembt,o de 1896.- O 1° omeial, F,'al1cisco José
O director, J, B. !la SerTa BcZ((»"t.

C!~lmon

da Gal1la.- Conrorme-

QUADRO N. 4
Proposições iniciadas na Gamam dos DCllUtados e a ella reenviadas llelo Senado, com emendas ou addições, na sessão ordinaria do 1896

ANNOS

DATAS EM QUE
FORAM REEl\"VUDAS Á

EMENTAS

DATAS

OA~IARA

.

-1-----1--1-----------------------\-------11
1895 10 de jul ho ...

20 Autorisa o Governo a recolher ao Thesóuro Nacional, como receita a 6 de dez. de 1896.
r~nda ~o Deposito Publico, e fixar os vencimentos dos respectivos fu~cClonarlOS.
79 Autorisa o Governo a contractar com o engenheiro Ayres Pompell Cai'valho 30 de nov. de 1896.
de ouza e José Augusto Vieira a conslrucção de um ramal ferreo de
Sapopemba á ilha do Governador.

»

18 de outubro.

»

22 de novembro

114 Autorisa a abertura de um credito supplementar de 1.200:000$ para pa"a- 19 de ~et. de 1896.
mento da quantia que fór devida á companhia União Sorocaban~ e
Huana pela g1j.rantia de juros que deixou de receber.

"

2 de novembro

123 Crea e organisa o estado-maior do exercito e a Intendencia Geral da 23 de Bet. de 1896.
Guer

1896 16 de junho ...

5 Autorisa a abertura do Cl'edilo especial de 350:000,' para indemnizar a 7 de julho de 1896.
Galeano y oto e outros carregadores dos navios Centauro e Celina dos
prejuizos resullan tes da. repulsa indevida de taes navios do lazareto da
ilha Grande em 1 96.

"

16 de junho ...

6 A.utorisa a abertura dos creditos supplementares de 916'129 e de 4: 09S 6 de julho de 1896.
para pagamento dos vencimentos do mestl'e da officina de coronheiros da
3a secção do Arsenal de Guerra da Capital Federal.

"

23 de junho .••

ii Fixa. a força naval para o exercicio de 1897

»

6 de Julho

..

13 Fixa as for,.as de terra para o exercicio de 1897

..

i8

30 de julho de 1 96.
; •.. 28 de agosto de '1896.

~fal'ca

o dia 20 de dezembro do ullimo anno de cada legislatura para a 6 de agosto de 1896.
eleição ordinaria aos cargos de deputado e senador no Congresso Nacional.

»

20 de julho

"

27 de julho ...

19 Fixa a despeza do illinistel'Ío das Relações Exteriores para o exercicio 31 de agosto de 1896
de i 97.

»

21 de agosto .•

27 Fixa a despeza do Ministerio da Fazenda pal'a o exercicio de 1897 .•.••... 1 de out. de 1896.

»

3 de setembro.

32 Approva o tratado de commercio e amisade eo Ire o Brazil e
roado em Pal'Ís em 5 de novembro de 1 95.

»

H) de setembro 40 A Fixa a de peza do MillÍsterio da Guerra para o exercicio de 1 97•.•.••.... 16 <le out. de:l. 96

»

28 de setembro

4-1 Fixa os subsidios e ajudas de custo que perceberão os senadores e depu- 21 de out. de 1896.
tados nas sessões da 3& legi latur a.

"

29 de setembro

45 Fixa a despeza do Ministerio da Marinha para o exercicio de 1897 •••.....• 30 de out. de 1896.

lO

1 ue outubro .•

46 Reconhece como olliciaes os exames feitos no Lyceu de Agronomia e Ve- 5 de novo de 1896.
terinaria de Pelotas, Academia de Oommercio de Juiz de Fóra e es ~abeleci men tos congeneres.

"

21 de outubro.

56 Eleva a sete o numero de no:nes em que deverá votar cada eleitor nas 2 de dez. de 1 96.
eleições para intendentes do Districto Federal.

"

21 de outubro.

61 Autorisa a abertura do credito supplementar de 8 :215..806 para saldar 1 de dez. de 1 96.
despezas feitas com a construcção de quatro pai6es de pol vora na ilha
do Boqueirão.
•

(l

Japão fir- 6 de nov. de 1 96.

64 Fixa a de peza do Ministerio da. Justiça e Negocios Interiores para o ex- 1.7 de novo de 1'896.
el'cicio de 1897.
lO

6 de novembro

6ô Fixa a despeza elo Ministerio da Industrial Viação e Obras Publicas para o 28 de nov. de 1896.
exercicio de 1897.
."
_

lO

17 de novembr.

72 Fixa a receita geral da Republica para o exercicio de 1897

4 de dez. de 1896.

Secretaria do Senado Federal, em 8 de fevereiro de 1897.- O 20 official, L1ti:; Olympio G1~illon R1beÚ·o.-Conforme- O
direclor, José B. ela Set'!"a Bel{ol't.

•

I

QUADRO ·N. 5
Propo ições iniciadas na Camam aos Dcputados epelo Senado dcvoll'idas por não poder dar-lhes seu aEscntimento, n:\ scssão ordimia dc 1896

DATAS

ANNOS

DATAS EM QUE
FORAM DEVOLVIDAS
Á CAMARA

EMI!NTAS

L391 21 de ont .....

67 Concede ao coronel honúrario do exerciLo Joaquim Mauricio Ferreira uma 15 de junho de 1896.
pensão ,.nnual de 2:400. 000.

29 de out. _...

83 Regula a emissão, resgate e conversão do papel-moeda do Banco da Repu- 6 de junho de 1896.
blica e dos Bancos emissores,

"

1 \l2 3 de nov ......

121 Reorganisa o Banco da RepubLica dos Estados Unidos do Brazil e regula- 6 de junho de 1896.
risa as emissões bancarias,

1 04 30 de agosto.,

15 Autol'isa o Governo a abril' um CL'edito e~pecial de 100:0 O, destinado aos 8 de junho de 1896.
premios de que LraLa o decreto n. 837 de 11 de ou Lubro de 1890_

"

19 de set......

1895 20 de set., .'.

26 Regula o numero, classe e vencimentos da força dos guardas e mais empre- 6 de junho de 1896.
gados das guarda-morias das Alfandegas da Republica.
65 Concede seis mezes de licença com o ordenado ao Fiel da Armazem da AI- 15 de junho de 1896.
fandega do Rio ele Janeiro, Luiz Pedro ilIonteiro de Souza.
101 Aulori -a o Governo a con Lraclar o serviço de uma viagem mensal na linha 6 de junho de 1896.
de na vega~ão en tre os portos ele COl'umbã, S. Luiz de Caceres, Miranda e
Aquidauana, no E:s(ado de Matto·Gro~so,

»

4 de nov ......

"

21 de

»

·1 de dez ..... , 127 ESlende ás pra as da Brigada Policial e dI) Corpo de Bombeiros o direi(o de 8 de j!lnho de I 96,
recolhimenlo ao Asylo de 1nvo.lidos.

»

11 de dez ..... 130 Autol'isa o Governo a abril' no pr ximo exercício um credito extl'aol'dinario 2 dejnnho de 18J6.
de 8.000:000 pn,l'a obras e melhoramenLOs na EsLrada de li'eno Central
do Brazi1.

"

1-1 de dez .... , 132 Autorisa o Governo a readmiLLir no Corpo tle Engenheiro, do Exercilo, no 4 de julho de 1896.
posLo ele tenen le-coronel e no cargo de lenle da Escola Miiitar, o Dr, lnnocencio erzeelello Corrêa,

»

17 de dez .....

134 AuLorisa o Governo a fazer rever ler ao serviço activo do Exercito, no posto 30 de julho de 1896.
em que se achava, o General de Brigada reformado Dionysio Evangelista
de CasLro Cerqueu'a.

»

27 de dez.....

135 Regula a execução do art ' 6° e 70 da Lei n. 1836 de 23 de selembro de 1893 4 de agosto de 1 96.
l'elaLiva a substiLuições por apolices do lastL'o desLinado a emissões bancarias.

no~ .....

1 96 20 de julho....
"

llL Regnla a decreLação do estado de si\io, .. , .. ,

17

,

, .. , 3 de novo de 1896.

AulOl'i~a

o Ooverno a conceder um anno de licen~a ao 2° oflicial uos Correios 31 de auosto de i 96.
da Capilal Federal João CavalcauLi de Araujo.
'"

3L de julho....

21 Autorisa o Poder ExeOlltivo a abril' o credito especial de 26:000' para indem- 5 de set. de 1896,
nisar a Paulo Robin & C.a, de lodos os ll'abalhos da CarLa-Archivo.

Ln de ago. Lo. "

22

Aulori~a

eLo
)I

IL de

li

11 de nov.....

H·OV.....

o Oovel'no :t concedel' seis mezes' de licença ao Dr, Antonio Luiz 23 de "el. de 1 96.
'antos \\'erneck. Juiz eccional do Estado ue '. Paulo.

U7 ,\.utorisa o G "erno a rever a classificaçiio das adminisLraçõe dos Correios 23 de novo de 1896.
de accurdo com o decreLo n. 2 30 de '10 de fevereiro de l8\l6.

70 DeLe)'mina que sel·á contado para t dos os etreitos li mestrança das oflicinas 23 de ~ov, de i 96.
da EsLrada de Ferro Central o lempo que tiver servido como operario .

.Secretaria do 'enado Federal, 10 de fevereiro de 197,-02° ollicial Lui.:: OlYl111Jio G1úllol1 Ribcll1·O.-Conforme - O dil'ectOl',
Jose B. de Sen-o, Bel(ol,t.
'

QUADRO N. ô
Prop3siçÜ68 iniciadas na Camara rios Dcruh<1os, Jlclo Scnatlo enviadas á smç:l0 e qU2, não (endo sido s!tllcrionadas foram prom ulgadas pelo
Presidcnte do Sonado, de accordo com oart. 38 da Constituição Federal, na SCSSil0 orJinaria dc 1896
'"o

",I>
0-

DATAS

ANNOS

DATAS EM QUE

~ E-<

EMEl'TAS

'".... 7--<
"'o

SE:;A.DO

0-

z

FORA~!

ENVIADAS AO

~

DATAS
DA

RE~!ESSA

NU~JEROS

S,~NCÇÃO

E

DA'rAS

À

DA

PRO~!ULGAÇÃO

'"

--

---

lN.

18116

13 de julho ..•••

14

Crêa uma mesa de rendas de P ordem na 13 de julho de 28 de ou tubro
403 - de H
de 1896.
de novembro de
Cidade de S. João da Barra, Estado do 18M,
Rio de Janeiro.
1896.

lO

21 de setembro •.

41

Autorisa a abertura do credito especial de 21 de selem bro 19 de outubro
37:93\)'975 para indemnisação ;\0 Dr.
de 1896.
de 1896.
José \ntonio de Pinho Borges deconrorrnidade com a sentença do tiupremo 'rd.
bunal Federal de 25 de fevereiro de 1895

Secretaria do

enado Fedel'al, em 12 de rev~l'eiro de 1807.-02 0 omcial, Ltti:: Olilmpio Guillon Ribeiro.-Conforme.

-O director, J. Ii, da Se'-j'/N Relrol,t.

,
A.

3

408 - de 9 dE
novembro de 1896.

~.

QUADRO N.7
Pl'ojecws inÍciados no Senado o por elle approvltllos e l'emctLidos ft Camara dos Depntados na sessão ordinaria de 1896
n====;:======r===r=====================O;=====j1
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P:: M

ANNOS

DATAS

0;<

E)!EXTAS

S~
z;i.)

DATAS
E)[ QUE FORAU
RE)[ETTIDOS

o;
l'l

--I 95

29 de jlllbo .....

26

Estabelece prescripções pal'a os recursos ás justiças do Distric'o Federal, 1 de junho.
de accordo com o art. 35 da lei n. 85 de 17 de setemhro de 1 91.

1 96

8 de julbo ....

13

Concede ao Minis~ro do Supremo Tribunal Federal Joaquim de Toledo 6 de agosto.
Piza e Almeida, um anno de lice lça com todos os vencimentos.

»

3l de julbo .....

17

Determina que o Thesouro Nacional assumirá a responsabilidade dos 22 de agost).
bilhetes bancarios em circulação, regula a sua substituição' e dá outras
providencias.

»

lO de agosto ..•.

23

Transf~re

»

22 de agosto ....

27

Organisa o estado-maior do Exercito e lntendencia Geral da Guerra. 23 de setembro.
'ubstitutivo da proposição da Camara dos Deput9.dos, n. 123 de 1895.

»

1 de setembro..

33

Determina que a disposição do reg'ulamento que baixou com o decreto 14 de setembro.
n. 2.304, de 2 de Julho de 1 96, não se applica ás companhias de
cabotagem que tinham contracto com o Govel'Do, antes da lei n. 123
de 11 de novembro de 1 !J2.

»

5 de setembro..

35

Autoriza o Governo a contractar com um jariscon-ulto brazileiro a 10 de outubro.
revis,lo do projecto de Codigo Civil do r. Coelbo Rodrigues.

»

15 de setembro..

37

[Substitutivo do pl'oje to n. 17 ele 1891. que crêa uma Alfandega de 23 de setembro.
4a classe em ant'Anna do Livramento, no Estado do Rio Grande
do Sul.

16 de setembro.•

38

Determina que quando nas eleiçõe federaes se dê o ca o previsto no 7 de outubro.
§ 2° do art.43 da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1 92, proceder-se-ha
conforme o di posto no art. 6° da lei n. 2-4 de 15 de dezembro de
i 94, para as eleições municipaeB. Substitutivo do de n. 4 de 1 96.

»

24 de setembro..

40

Concede seis mezes de licença ao Ministro do Supremo Tl'ibunal Fe- 1 de outubro.
derai Fernando Luiz Ozorio.

"

5 de outubro...

48

Concede seis mezes de licença ao conferente da Estrada de Ferro Central 5 de novembro.
do Brazil José Antonio Pinto Carneiro.

"

6 de outubro ...

49

Autoriza a abertura elo credito de 40:000;;. no exercicio de 1897, para 21 de outubro.
execução ela Il'i que reorgani ou o Tribunal de Contas.

"

21 de outubro...

52

Adia para 3 ele fevereÍl'o de 1897 as eleições de senadores e deputados 28 de outubro.
pal'a o triennio de 1897 a 1899.
.

»

10 de novembro.

58

Proroga a sessão legislativa até o dia 30 de novembro..•...•.•.....•. 10 de novembro.

"

24 de navem bro .

61

Proroga a sessão legislativa até o dia 10 de dezembro

ao dominio do Estado do Maranbão, diversos proprios nacio- 14 de setembro.
naes situados na Capi tal do mesmo Estado.

25 de novembro.

Secretaria do Senado Federal, em 1.7 de dezembro de 1 96.- O 1° omcial, Fl'ancisco Jose Oalmon da Galna..- Conforme- O director, J. B. da Sea"ra Balfol't.

QUADRO

8

Projectos iniciados no Senado, que não foram approvados ou foram prejudicados na sos ão ordinaria de 1896

ANNOS

onsE R VAÇÕES

lnIENTAs

DA'rAB

1891

15 de julho .•.. ,

13

Classifica as rendas estabelecidas pelos arte. 7°, 9' e 12 da ConstHuição Prejudicado por
Federal.
ter sido archivado a vista de
parecerdacom.
missão de policia.

"

24 ele julho .....

17

Cl'êa uma alfandega ele 40 classe em Sant'Anna do Livramento, no Es- Prejudicado pela
taelo elo Rio G ranele do Sul.
approvação do
de n. :37 de
1896.

,.

14 de agosto •.•.

27

Dispõe sobre bancos de emissão

"

11 de setembro.

42

Autorisa o Governo a mandar suspender a cobran~a em ouro do imposto Idem,
sobre generos alimenticios de producção estrangeira e a Intendencia
Municipal a despensar todo e qualquer onus em relação ao gado
abatido no matadouro de Santa Cruz, com frete gratuito na Estrada
de Ferro Central do Bl·azil.

189.2

3 de agosto •...

3.2

[senta do imposto predial e do de pennas d'agua os proprietarios de Idem.
terrenos, nesta Capital, que construirem ca'las para operarios.

"

9 de agosto ....

33

Dispõe sobre a venda, na Capital Federal, dos bilhetes das loterias dos Idem.
E tados.

LO de agosto•••.

,

Prejudicado por
ter sido archivado á vi ta
de parecer da
com missão de
policia.

.

I
I.,
1

,.

31

Dispõe sobre bens e co=uuidades religiosas, que passaram á União... , Idem.

lO

27 de agosto....

37

Autorisa o Governo a modificar o actual seniço de immigração no sen- Idem.
tido de melhor garllntir a colonisação e povoamento do territorio nacional.

lO

23 de setem bl'o .

39

Autol'jsa o Gorerno a mandar admitür a exame os alumnos da Escola Idem.
Normal. que já approvados nas materias da la série do antigo CUl'SO de
oienaiChs e Lettl·'~S. desejarem concluir os seus estudos pelo programma
adoptado pelo regulamento annexo ao decreto n. 025 de 16 d~ março
ele 1 91-

G de junho.....

12

Dispõe sobre a acquisição e engajamento de trabalhadores agricolas de rdem.
procedencia asialica, nos termos da lei n. 97 de 5 de outubro de
1802.

"

19 de junho .•..

19

Determina que o. Governo rescin~irá_os con~r~ctos existentes pa:a i~tl'O- Idem.
ducção de ímmlgrantes por capllaç<'1.o e solIcitará. do Poder Legl lauvo a
verba precisa para a liquidação de. se contracto e pagamento de
fjuaesquer indemnisações que o juizo compelent~ reconheça como devidas ás outras partes contractantes.

lO

14 de agosto .•..

42

Approva provisoriamente o projeclo do codigo civil redigido em cumpri. Rejeitado.
mento do decr. de 15 de julho de 1 90, cuja execução começará do 10 de
janeiro de iSO·t, ou do seguinte, si neste não for approvado o projecto.

lO

30 de agosto ....

45

Dispõe sobre os propríos nacionaes não occupados por quae-quer repar- Idem.
lições fedel'aes.

1894

23 de agos t::>, •..

24

Autori a o Poder Executivo a ceder, mediante indemnisação, ao Estado Idem.
do Amazonas diversas fazendas neUe existentes com os proprios nellas
situados.
.

,.

24 de ou tubro...

36

Eleva li. 20 classe a Alfandega do Espirito Santo...••..••.•••. , •...•• , •.. Prejudicado por
ter sido archivado á vista
de parecer da
commissão de
policia.

l

.1

I

\

I,

1893

I

i

-

22-

IF==:;=====:;===:;~======================T======

ANNOS

EMENTAS

DATAS

OBSERVAÇÕES

-1------1·---1---------------------------1-------11
1895

8 de maio •.. ,.

1

:»

27 de junho., ...

16

Autorisa o Governo a fazer acquisição das propri dadas pertencentes a Projudicado por
Hard Rand & C." e herdeiros de Frederico l\Iartins de Azambuja l\Ieiter sido archirelles, situados á rua da Alfandega na cidade da Victoria, Estado do vado á vista
Espi rit{) Santo.
de parecer da
commissão ele
policia.

"

10 de junho.....

19

Determina que os officiaes reformados compulsoriam3nte com mais de Rejeitado.
40 annos de sel'viço pel'ceberão os soldos marcados no elecr. n: 916 A
de 1 de novem bro de 1890.

"

29 de agosto..•.

32

Dispõe .o-bl'e o casamento civil. Substitutivo do de n. 32 de 189+.. .... Idem.

,.

1l de setembro.

36

Eleva á calbegol'ia dp. amanuense o cargo de e crevente da delegacia do Idem.
João ela Barra e fixa-lhe o venciporto da Capital Federal em
mento.

"

12 de novembro.

61

Autorisa o Governo a despentl~r a quantia de 10:000' com a con.trucção Prejudicado por
de um ramal telegrapbico que ligue a. villa da. Encruzilbada á cidade ter sido al'chi·
do Rio Pardo, no K.io Grande do Sul.
vado á vi ta
de parecer da
com missão de
policia.

1896

2 de junho ..••

3

Proroga POl' dous annos o prazo parJ. se nacionalisarem os uavios que Rejeitado.
fazem a navegação de cabotagem.

"

3 de junho.....

4

Detel'mina qlle quando na~ el ições fetleraes se dê o ca~o previsto no Pl'ejudicado pela
§ 2" elo art. .J3 da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892, proceder-se-ha oonapprovação do
forme o lisposto para as eleições municipaes no art. 6 0 era lei n. 2~8 de n. 33 de
de 15 de dezem bro tle 1 9 1 . .
1896.

de junho .•..

8

Dispõe sohre o casamento civil.

»

3 ele agC'sto ..•.

19

Melhora a reforma. concedida ao vice-almirante graduaclo JO.ié Luiz ldem.
Teüeira.

»

12 de agosto ....

24

Declara abolida a re,alidação do sello

"

19 de agosto ....

26

Approva o projecto de Codigo Civil organisado pelo Sr. Coelho Rodrigues Rejeitado.
e que entrará em execução depois de revisto por uma. commi são de
jurisconsultos. ubstitutivo do de n. 42 de 1893.

"

1 de setembro.

32

Approva o projecto do Codigo Civil organisado pelo Sr, Coelho Rodrigues. Idem.
Substitutivo do de n. 26 de 1896.

"

18 de setembro,

41

Marca os dias de festa nacional

»

29 de setembro .

43

Eliminn. da bandeira nacional, dos actns eedilicios publicos o lemma- Idem.
Ol'dem e Progresso e substitue-o pelo - Lei e Liberdade - nas moedas.

"

29 de setem bro •

47

PernütLe aos chefes de fam ilia o uso de armas para sua defesa. . . • . . .. Idem.

»

3 de nove mbro.

55

Autorisa o Governo a contractar com um jurisconsulto brazileiro a revisão Idem.
do projecto de Oodigo Civil organi ado pelo SI'. Coelho Rodrigues.
Substitutivo do de n. 35 de 1896.

"

4 de novembro.

56

Alltorisa o Governo a contratar com um jurisconsulto bl'azileiro a revi- Idem.
são do projecto de Codigo Civil organisado pelo SI'. Coelho Rodl'igues.
Substitutivo do de n. 35 de 1896.
....

"

6 de novembro.

57

Autorisa o Governo a abril' um credUo de LOOO:OOO.s para o Brazil con- Idem.
COl'rer á exposição unil'ersal que se realisarâ em Paris no anno de 1900.

"

27 de novem bro.

62

Determina que a eleição para senadol'es e deputados será fei'ta no dia Idem.
21 de fevereiro do anuo seguinte ao da ultima sessão de cada legislatura.

»

'~5

Releva a Companhia de Estrada de Ferro do Ribeil'ão a Bonito, em Per- Rejeitado.
nambuco, da multa em que incorreu por haver excedido o prazo marcado para a terminação das obras dessa estrada.

Sub~Lilutivo

do de n. 32 de 1805 .•.•. Rejeitlldo.

, ......•..•......•....... Prejudicado pela
approvação em
2 0 discnssão do
de n. 45 de
1806.

Idem.

Secretaria do Senado Fedel'al, em 19 de dezembro de 1896.- 01 0 official, Franoisco José Cahnon da Gama.- Conforme _
O director, José B, da Ser,'a Bel(ON.

QUADRO I .'g
Projectos iniciados no Senado, emenuados pela Camal'a dos Deputa'los e reeuviados ao Senado que acceitando ou rejeitan1lo pOI' dous terços
a emendas enviou-os á sancção, na scssão orJinaria lle 1896

, A~NOS

1893

DATAS

8 ue agosto....

1894 21 de agosto....

IlME 'TAS

DATAS
DA REMESSA
SANCÇÃO

Á

DATAS
DA SANCÇÃO

DATAS
DA
NÃO SANCÇÃO

36 Dispõe soure o modo por que 14 d agosto de 20 d~ agosto de
devem ser pagos de seus \'en- 1896.
1896.
cimentos, pelos cofl'es da
União os funccionarios a posentados.
~5

Transfere parn Q dominio d? 7 de agosto de
Estado do Pará diversos pro- 1896.
prios nacionaes.

NUMEROS E DATAS
DA PROMULGAÇÃO

N. 381 - de 24 de
agos to de 1896.

l ' de

~gosto de

1896.

189- 16 de agosto.... 29 Reorganisa o Tribunal de Con· 5 de outubro 8 de outubro
tas.
de 1896.
de 18~6.

N. 392- de 8 de
outubro de 1896.

39 Autorisa o Governo a contar 16 de outubl'o 2.2 de outubro
ao 10 tenenle da Armada de 1896.
de 1896.
reformado ArtlJur ,Valdemiro dn Sen'a Bel fort, para
a refonna, mais
mezes e
28 dias de serviço,

N. 404 - de 24 de
outubro de 1 96.

Determina que os juizes do 9 de julho de i3 de Julho de
t 9G.
1'ribunal Civil e Cdminal 1896,
s rão promovidos para a
CÔl'te de Appellação por antiguidade absoluta, e regula
sua aposentadoria.

N. 372 - de 16 de
julho de 1806.

33 Detp.rmina que a disposição do 21 de outubro 22 de outubro
regulamento que baixou com de t 96,
de 1896.

N. 405 - de 28 de
outubro de 1896.

"

17 de setembro.

"

11 de ou tul,ro.", 50

1 9G

t de seLemuro.

o decreto n. 230·1 de 2 de
julho de 1 96 não se upplicu
ás Companhias de cabotagem
11 ue tenham contracto com o
GOI'erno untes da Lei n. 123
de 11 de novembro da 1892.

ecretaria do Senado Federal, em 12 de fevereiro de 1..'96.- O 2° omcial, Lui:: OlY711pio (ha1loll Ribeú,o.- Conforme-

O director, José B. da SCl'l'a Bcl(o,"t,

QUADRO
Decroto D1io sanccimdo pelo Presidente ua Repuulica.,

CUJO

'10
voLo foi a\llJrova,'!o na sessão orJinlLria do 1896

DATA
,ANNO

D.iTA DO DECRETO

EME:-lTA

DO ltECEBD1E:-lTO
~O SE:-lADO

D"ATA DA APPROVAÇÃO
DO VETU

-t 94 31 de agoslo •.....•• Transfere para o dominio do Estado do Pará diversos i9 de ago to de 1896. 25 de setembro de 1 96.

proprios nacionaes.

'ecretaria do Senado Federal, em i9 de dezembro de i896.- O 10 omcial, Francisco José Ga.lmon da GalHa.- Confor!DeO directol', José IJ, da c/'ra. Be1ro1't.
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ANNOS

CO)I.\llSSÕ 88

DATAS

Consli Llli~iio Poderes e
Diplomacia.

1806 30 de abril ...

E~18)iTAS

OnSl>RVAçÕ8S

obre a eleição senaLol'ial realisada em 3L de janeiro ApPl·ovado.
do c)rrenLe anuo no lE~tarlr) d Goraz, reconllecellllt'
'pnador pelo me mo E ·tauo o ~I'. AnL.mio Jose
CHiado.

2 de mJio ...

2

Con'tiLlliçiio. Poderes e nobre a eleição senaLorial reali.ada em 16 de janeiro Idem.
do corrente anno. no E lado do ~laranhão, recoDiplomacia.
nhecendo senador pelo mesmo EsLado o r. Benedicto Pereira LeiLe.

de maio ...

3

ConsLituição. Ptderes e f:;cbre o requerimento. n. 3 de 189(i. em que o -e- Idem.
Diplomacia.
nador Joaquim Pernambnco pede licença por toda
a ~essão.
-

de maio, ..

4

Constitui ão. POller s e
Diplomacia.

»

19 de maio ...

5

Con Li Lui,iio. Púde:e- e Sobl'e a elei ão senatorial reali ada em 12 de janeiro Idem.
cio correnLe anno, no E Lado de ~Iinas Geraes.
Diplomacia.
reconhecendo senador pelo mesmo Estado o bacharel Fel'llando 40bo Loit.e Pereira.

»

Hl de maio ...

6

Constilttiçilo. Poderes e
Diplomacia.

obre o requerimento, n. 5 de 1 96. em que o se- Idem.
nador Generozo Ponce pede ulUa licença pOl' toda a
sessão.

27 de maio ...

7

Redacção. '" ....•.......

obre o projecw do enado, n. 26 rle 1 )5, que es- Idem.
Labelece J1rescrip~õ s para os recuI'sos Íls ju tiças
(1rJ municilJio d Di lricLo Federal. de accol'do com
o ar\. 35 da lei n. 5 de 17 de setembro de 1891.

.2 de maio ...

8

Policia •...•..•.. , ..... ,

ohre o proje:Jto do 'nado, 11. l3 de 1 91. que trata Idem.
dn ela ificação das rendas estabelecida5 peloart~. 70, \)0 e 12 da COIl tituição.

lO

.28 de maio ....

9

Policia ....•......•.•... 'obl' o pr jecto do enado,
a bancos cle emis.iio.

»

28 de maio, ...

10

Policia.................

»

28 de maio ....

11

Policia ..• , ........•.... Sobre o projecto elo enado, n. 32 de 1892, isentando Idem.
do impo to predial e de pena d'agua as casa destinadas a opel'ari05 no Districto Feder.tI.

lO

20 de maio....

12

Policia

lO

28 de maio ...

13

Policia ...•.•..•........ Sobre o pr j('cLo do eoaelo, n. 39 de t 92, relativo a Idem.
exames ele alllJllnos da E cola. ormaI.

lO

·;0 de ma io ....

14

~Iarinha

)}

30 ele maio. '"

15

Consti luição, Podel'es e
Diplomacia.

obre li eleição senaLorial realisada no E tado de Idem.
Pernambuco, .em 1 le abril ultimo reconhecendo
senador o Dr. Franci co de r\.ssiz Rosa e ílva.

obre o requel'imento, n. 2 de 1 6. em que o se- Idem.
nodor Antonio Baena pede um mez cle licença.

11.

27 de 1 01. relativo Idem.

obre o projecto do _nado, n. 42 de 1 91, autori- Idem.
sando o Governo a mandar uspendar a cobraoça.
ell1 omo do impost sobre generos ali men Licios de
pl'odueçii:o estrang'ira.

Sobre o projecto do eoado, o. 33 de 1 )2 relaLÍvo Íl Idem.
venda de 10Lerias dos Estados.

e Guer1'a" •... 'ol)l'c o requerimento, u. 1 de 1 .õ. em que o 20 te- Idem.
nente rerormado do Exercito João dos antos Ribeiro pede melhoramento de refJrma.

lO

1 de junho ...

16

Policia ...• , .••... , ." ..

obre a proposi~ão da Cumara deis Deputado", n. 83 Idem.
de 1 91, relativa á. emis-no de I apel-moeda elo banco
dl\ Republica li cios b:1ncos emissores.

lO

1 de. junho ...

17

Policia .... " ...•.......

obre a proposi~ão ela Camar:\. dos Deputado". n. 121 Idem.
de 1892, que reorganisa o Banco dos Estados Unidos
do Brazil.

-

COM MISSÕES

28-

EMENTAS

OBSERVAÇÕES

ANNOS

D.\TAS

1806

i de junho ..•

18

Policia ....... , •. ...... ISobre a Pl'oposição da Gamara dos Deputados, n. 26 Approvado,
de 1 94. que regula o numero, classe e vencimentos
dos guardas e mais empregadss das guarda-mar ias
das Alfandegas da Republica.

"

1 de'junho•..

19

Policia ... , ..', ...• , .•,... Sobre a proposi~.ão da Camara dos Deputados n.101 de Idem.
1 95 (lue autorisa o GO\'el'no a conlraclar o serviço
de navega ão entrol os portos de Corumbá" . Luiz
de Gaceres ;\Iiranda e Aquidauana em ~Iatto
GrOSSo.

1dejunbo .•.

20

Policia

i de j llllho, ..

21

Policia •.••.........•... Sohre o pl'ojecto do enado. n. '19 de i 93, que manda Idem.
rescindir os contratos existentes para inlroducção
de immigl'antes por capitação.

'1 dejunho .•.

22

Policia .•..•... '" .•..•. ISobra o projecto do Senado n, 36 de 189-1, que eleva Idem.
á 2" classe a Alfandega do Estado do Espirita
anto.

'1 de junho .• ,

23

Policia

»

1 de junho, ..

24

Policia ...•....•.•..•... Sobre o projecto do ena'clo, n. 6'1 de 1 95, que allto- Idem.
risa a despeza de 10:UOO para a construcção de um
ramal telegl'apbico que ligue a villa da Encruzilhada á cidade do lUa Pardo, no Estado do Rio
Grande do uI.

»

3 de junho ...

25

Marinha e GuelTa

"

3 dol junho ...

26

Finanças ...... , ..•. . . .• Sobre a proposição da Gumara dos Deputados, 11. 15 Idem.
de '1 -l, autorisando á abertura do credito especial
de 100:000;:, destinado aos premios de que trata o
Decreto n. 37 de ii de outubro de 1 90.

"

3de junh.>, .•

27

Justiça eLegi lação , .. ,. Sobre o 'l'eto oppOStO pelo prefei to á Resolução do Idem.
Conselho Municipal que crea a matricula geral do
serviço domestico.

»

8 de junho.:.

28

Policia

'II

8 dd junho,.

29

:policia, ....•.....•. , .... Sobre o projecto do enado, n. 12 de 1 93, rela ti vo ao Idem.
engajamento de trabalbadores asiaticos.

»

Odejllllho ...

30

Policia

, ........• ,lSobre a pt'oposi ão da Gamara dos Deputados, n. 67 Idem.
de 189l, que concede ulDa p nsão ao coronel honorario Joaquim MalU'icio Ferreira.

"

9 de junbo•..

31

Policia

,

»

9 de junho .•.

32

Policia

Sobre o requerimento n. 3-1 de 1892, em (lue Antonio Idem.
Augl1~to Pereira de Barros e Joaquim RaYJUunelo
de Lamare pedem perm issão para intl'lIduzirem
immigl'antes nos portos do Norte,

»

9 de junho, •.

33

Policia

Sobre o re(luerimento, n. 37 de 1892, em que Do- Idem.
mingas Moutinho e Francisco Ferreira ele Moraes
se pt'opõem a introduzir em diversos Estado immi·
grantes chinezes.

»

9 dejunho ...

34

Policia

"
»

Sobre o projecto do Senado, n. 37 de 1 62, que aulo- Idem.
risa a moc1ificação do actual serviço de immigra~ão.

,_

"

Sobre o projecto do Senado, n. 16 de J803, que auto- Idem.
risa o Governo a fazer acquisição das propricdades
pertencentes a Ilard, Rand <' Gomp.

Sobre a proposição da Gamara dos Deputados, n. 127 Idem.
de 1 95. que torna extensivo ás pl'aças da Bl'igada
Policial e do Corpo de Bombeiros o direito de serem
recolhidas ao Asyl0 de Invalidas .

ISobre o projecto do enado n, 34 de 1892, que disp-e Idem.
SObl'C C's ben da Gongl'egação Benedetiua.

,

' .,. SolJl'e a proposição da Garoara dos Depntados, n. 65 Idem.
de i 95, que concede seis mezes de licpuça ao fiel de
armazem da AIJandega do Rio de Janeiro Luiz
Pedro Monteiro de Souza,

ISobre o requel"imento, n. 51 de 1892, em que os Idem.
alumnos da Escola Normal pedem para serem
admittidos a preslar os exames que lhes faltam para
completar o curso.

-
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9 de junho...

35

Policia .. " .•..•..•....• Sobre o requerimento, n. 46 de 1893, em que 05 ama- Approvado.
nuenses e portei ros das Escolas de i\f edi cina desta
Capital e da Bahia pedem augmento de vencimentos.

»

9 de junho..•

36

Policia. .• .....•.. .....•

obre o recluerimento, n. 1:2 de 1 94. am que 05 empre- Idem.
gados da Faculdade de ;\Iedicina ela Bllhia pedem
augmento de vencimentos.

»

9 de junho...

37

Policia ..... ,:..........

obre o requerimento, n. 26 de 1894, em que a Santa Idem.
Casa de ;\IiseI'icordia da Yictoria pede a alteraçãe
das taxas estabelecidas pelo decreto de 2-l de abril de
1 5.

9 ele junho..•

3

P lícia ..••.•..•..••. ,..

obi'e a representação, n. 2 ele i 94, do 'enado de Idem.
Pel'l1ambuco. cOlitra a ligação das Estradas de Ferro
, III de Pernambuc e de Alagõas.

9 de junho...

39

Policia........... .....

obre a relwe eutação, u. 55 de :1 94, dos adjunto Idem.
i nterino'i e alumnos da. Escola ~ormal contra o acto
do Pt' rei to não os nomeillndo para 05 logares de ado
juntos eilecli,·os.

10 d junho.

40

Finanças.. ,. ,....

obre a propo ição da Camara dos Denutados. n. 1 Idem.
de i 5. (lue autorisa a aberlura do credito ele., ..
12 : 2S~5:>O, para o fabrico de moedas de nickel e
uronze.
'

»

10 ele junho..•

4l

ConsU tuição, Poderes o 'ouI'e o requel·jmen to. n. 12 ele 1896, em que o senador Idem.
Diplomacia.
Eugenio Amol'Ím pede nma licença.

»

10 de junho...

42

Policia., ,

lO

10 de junho...

4'1

Policia ..••• , •••.. ,. . . .. 'oure o rsquerimeulo. n, 22 de 1 95 em que a. Em- Idem.
preza Yiação do Brazil pede para ser dispensad I da
navegação do trecho do rio das Velhas.

"

10 de junho, ..

41

Policia

lO de junho.... 45

Policia

"

.

,

oure o requerimento, TI. 22 ele 1 95, em que a Em- fedm.
pl'eza Yiação do Brazil ped para ser dispensada da
navegação do t'recho do rio das Velha.

'obre o requerimento, n, 50 de 1 94. da Associação Idem.
Commer ial do Rio de Janeiro. insistindo no pedido
constante do memorial tll1e submelt-eu em maio de
1 93 iI 'onsillel'açiio do Congl·es. o.
Sobre a repI'esenlação, n. 42 de :1 95. da Camal'a )lu- Idem.
nicipul ele Bolélll no De calvado, pedindo a adopção
do projecto do 'enado, n. 15 de i 95, soure locação
de sel'v iço agricola.

"

lO de jlmho.. ,

-!6

Polícia... .... ....... ... 'ohl'e o requel'imento, n. 49 de 1 (l4 da Companhia Idem.
L10yd Bl'azileit'o pedindo a inclusão na. lei de or amento da 16rl.a de 300.000" para llagam'nto de dividas ú. lllesma Companhia.

»

10 de junho.. ,

47

Fi nanças .... , .... , . , . , .

»

13 de junho...

48

Marinha e Guerra...... , 'obl'e a Pl'oposição, IL 132 de 1895, autor i ando o Idem.
Governo a l'einLegl'ar no posto de tenente-coronel do
Exercito e no cargo de len te da Escola )!i Iitar o
Dr. Innocencio erzedello Correu.

»

17 de junho...

49

Ju ti 'a

»

18 de junho...

50

Finanças.. , .. , ... ,'.' •.. -'obre a proposição, n. 135 de :1 95 qne regllla a ex- Idem.
ecução dos arts. 6° e 70 da lei n. 183 C d 23 de
setembro de 1 93.

Legislação •..•

obre a proposi ão n, :122 de 1 95, autorisando a aber- Idem.
tura do cI'cdi to upplemenltlr d 5.522: 47 6 2 afim
. de pagar uo Estado de . Paulo a divílla pela arrecadação de impostos de arre adação.

ohl'e o t'elo oppost pelo PrefeiLo li resolução do Con- Idem.
selho Municipal relativa a lImpeza da cidade, remoção e in ineração do lixo.

-
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1896 22 de jun bo...

51

[?inança' .•.•.•......... Sobre a propo'ição n. 5 de 1 96, que autodsa a aherttlrB Approvado.
do credi lO especial de 350: 000 . para pagamento a
Gale:tno y Soto e outros cat'l'egadol'es dos navios
G<mtCHwo e Celina como indemnisação de pr~juizos.

»

24 de junho •..

52

Justiça e Legislação .... So brll a emenda elo Senado à proposição n. 61 de Itlem.
1893 que mantém emsua pldnitllle os direitos conferido' aos E t<lClos pelo a,·t.O·[ da Conslitui~ão,
obre terras devoluta~ situadas 1l0S seus territol'Íos.

"

24 de junho ...

53

Finanças •••....••...•.• '::01lre a proposição n. G cle l8Clõ que autorisa a aber- Idem.
tura dos creditas supplemenlares de 916'12 - e
4: 00', para pagamento dos vencimento' do mestre
de officinas de coronheiro dI) Arsenal de Guerra
desta Capital, nos exercícios de 1 95 e 1.96.

»

25 dejunho ...

54

Justiça e Legislação..... 1:Sobre a proposi~ão n. 9 de 1 6 emendand() o projecto Ldem.
n. 50 d 1 - que regula a promoção dos Juizes elo
Tribunal CiviL e Criminal.

"

26 de junho ...

55

Finanças ...•.•.•......

'I;;obr~

"

27 de junho ...

56

Finanças

'IScbre a proposição n. 132 ele 18 5 itut~risaudo o Go- [demo
I'erno v. réint~gral' no po,to de lenente-coronel e
no cargo de lente elo. illscola Militar o Dr. llrzedello
Corrêa.

»

30 dejullho ... · 57

a pl'opo~i ão D.4 de L 913, que autorisa. a aber- Idem.
tura do cre,lito e pecialue 2.220:0 O , para illdemIlisação de l)rejuizos con,sequentes ela revolta ele 'O
ele seten\bl·o.

Justiça. e Legialv.ção .... Sobre o 'Oelo elo Prefeito á resolução elo Conselho i\Iu- Idem.
nicipal mn.ndanLlo abrÍ).· concm'l'encia para a
adoptaçã.o do melhor apparelbo salva-ddas, destinado aos bonda.

"

1 de julho....

58

Justiça e Legislação .... Sobre o veto,opposto p310 Prefúto á resolução do Con- Idem.
selho Municipal que concede tresloterias á Irmandade da Candelal'ia.

»

1 de julho....

59

Ju~tiça

»

1 de julho....

60

Justiça e Legislaçã,1 •.•• Sobre o proj cto n. 32 de 1895, que dispõe sobre o Idem.
casam nLo civil.
-

»

4 de julho....

61

Constituição, Pl)del'es elSI.bre a proposição n. 10 de 1896, que approva os
qU:LLro protoco11os formulados em Maell'itl para a
Dip:omacia.
protecção ela propciedade litteral'ia e autorisa a
abertura dos necessarios credi Los.

»

4 de julho ....

62

Redacção .•..........•.• Sobre a emenda do Senaelo:í. Pl'oposição n. 5 de Idem.
1 96, que autorisa a aberLura de Cl'edito eie 350:000,s,
para pagar a Gal o ano y oto e out,·os c!\l"'egadores
dos navios CentaUI"O e Celina como iudemnisaçiio
de prejuízos.

II

6 de julho....

63

i\larinha e Guerra •.•..• Sobre a proposição n. 11 de 1896, que fixa a
Naval pua 1896.

»

O de julho ....

O.!

Redacção •.•...•.•••..•. Sobre o projecto n. 50 de 1895, que regula a pl'omo- Iuem.
ção dos Juizes do Tribunal Civil e Criminal.

»

8 de julho....

65

Redacção ...•••...•...•• Sobre a Pl'oposição n. 61 de'1893, que mantém em sua [demo
plenitude o direito conferido aos Estados pela Con. tlLuição, sobre terras devolutas.

)}

9 ele julho....

66

Consti tu ição, Poderes e Sobre a elei~ão senatorial realizada no Districto Fe- Idem.
daral, em 13 de maio de 1890, reconhecendo senador
Diplomacia.
o DI'. Thomaz Delfino dos Santos.

9_d_ julho ....

67

ConBti tuição, Poderes e Sobro a consulta feita pelo PresidenLe do Senado re1a- Pendente.
t,i\ a a concessão de pensões (Indicação n. 2 de t 8~G).
Diplomacia.

I

.

30-

»

e

Legi~lação ••.•

Sobre o velo oppo. to pelo Prefeito:í. "esolução do Idem.
Conselho i\l'LIlicipal que 'l.utorisa a mandar inclui,'
no quadro dos professores eifecti vo~ o professor
juuilado I!'rancisco José Gomes ela ilva.

-

For~a-

Idem.

31 -

EMENTAS
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1836

9 de julho...

63

"

9 de julho...

60

Finanças

"

L6 de julho •..

70

Commercio, Agrieultura,
Industria o Artes,

"

17 de julho.. .

71

ConsLiLuiç-o, Poderes e' 'obre o requerimento n. 22 de 1 96, em que o Dr. ~Iu- Idem.
Diplomacia.
noe] CavaicanLi Ferreira Mello pede licença para
processar O senador João Cordeiro.

"

20 de julho ...

72

Marinha e Guena ..••...

obre as emencias do ,enado a proposição n. 11 de Idem.
1896, que fixa a força naval para. 1897.

"

21 de julho ...

73

Marinha. e Guerra •.•....

obre a proposição n. 13-1 de 18g5. que autorisa. o Idem.
Governo a fazer reverLel' á activIdade do Exercito o
general de bri"ada reformado Dionysio E..angelista
de astro erclueira.

- 21 de juLbo ...

74

Redacção .............. .

obre a emenda do enado á proposição n. ii de I 96. Idem.
lixando a for a naval para 1'97.

27 de julho ...

75

Finança ................ 'obre o requerimento n. 14 de LS96, em que a Com- Idem.
punhia Culoni adora Indu trial protesta conLra o
acto d Governu que declarou caduca a conce ão
fJue t-em para fundação de uucleos coloniae no E tado de . Pa.ul0.

27 le Julho ...

iO

?inanças

"

"

77

Sobre a proposlçao n. 133 de 1895, que autorisa a Approvado.
mudança do Ars naL. de illarinha. para logar mais
apropriado.
Sobre o requerimento n. 19 de 1896, em que o ministro Idem.
do Supremo Tribunal Federal Joaquim de Toledo
Piza e Almeida, pede licença com os .. enciment~s.

0.0

••••••

obre o requerimento n. 14 de 1 96, em que a Com· Idem.
panhia Colorúsadora Industrial, representa contra u
decisão do ],Ji nisteL'io da ! ndustl'ia, que considerou
caduca a concessão feiLa ao 'L'. Ataliba de· 00me:lsoro e OutL'OS para fundação de nucleos coloniaes.

oln'(' o relluel'imeuLO 11. Ode k!r ,em que 01" olftcial [demo
dos 'ul'l'eio~ .\lIl'elianu Marlins de ~\zalll.buja I\IeireJles r6'luer pu ';)l11en lu de v('l1cimel1los correspond<'ules ao tempo em '111' e levo c1<o1llillicLo.

OI1lJllel' iD, .\gri 'U!lIlI'U, 'Ol)L' 'J I'c'JlIl'J'imonlo n. J3 cto I '96, ('lU que a .\6S0- Idem.
ciaçiio 'ulluuercia1 de Macei'" perle pl'ovitlencÍ<ls para
Indu~tl'ia (' i\l'Le'.
qu s~a auxilialia a la\,olu'a llo l~ lmlo de ,Uag"a ,
com uJlla snccllrsal do Banco do Bra~il.

7'

Justiçlle LegLlaçü..) ..... 'uhl- a Iwoposi <lo n. 1 le L,OLi que marca odia20 [lem.
,Le dezembro do Il1tiJUo an110 cl cacLa legislllllU'<\ llara
lH' codor-se á eleição de depuLados e senadores.

29 de julho ..•

79

Finanças •....• , •.......

>l

2 dejlllho ...

80

Fj nanças ... , ....•...•..• 'ohre ;l prtlposição n. i(i de l~(lG, que anlorisa a aber- Idem.
lura elo crl'dil rLe 1 '(3:-167'6:'0. IIpplementar a ,Uversas rubri 'as da lei n. 3130 de .1czembl·u de 1 95.

"

:jl tle

jlllho...

SL

Redacç:l0................ 'obre o pr jecto n. 23 de 1 O~. que concede aos I~s- Idem.
lados do Pará e 'I\nll\ alhal'Íoa diver os proprio
nacionaes.

»)

3l de julho ...

2

Redacção .•.......•..•..

oure a pro1'o ição n. L3 de lSOu. qn auto\'i a o 00- Idem.
vCI'nu a 'onreder licenç/!. ao al1lunuen e da ecretul'iu
da ,\asislenl'i:1 de Alien;Lllo A,·thur Gomes da Crllz.

to n. L3 de 1 91; 1111e oocede um anno rdem.
d~ licença :10 juiz do
upremo Tribunal Federal

Jmlquilll de Tolell Piza. e Almeida.

"

1 de a"osl ..

83

Fiuanças ....•...•....... Sobre a propo. içli.o n. 17 de 1 '06, que aul;ol'i a a Go- Rejeitado.
. v ('11 l\ onceclel' no 90 omciaL do
orreios João
avalcan~i de .\raujó um anno dc licença.

"

1 de a oo31

84

Finrinças

··· .

, ohre l\ propo i ão n. L2 de 1 96, emendnUllo o p1'O- .\pprolado.
jecto do Senado n, 36 de 1 93, (lue regul3. o modo de
pagamento de ,'ellcimcnto aos funcciona1'i06 aposellln.dtl .
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CO ~DllSSÕE8

E~1ENTAS

OBSERVAÇÕES

ANNOS

DATA~

1896

3 de agosto ..

85 Finanças

"

4 de agosto •.

8

"

4. de agosto ..

87 Finanças· .. • .. ···!······ISobre apro[losi <10,1\. H) de 1 96, que fixa a despeza Idem.
do l1l inistcl'io das relações exteriores para o exercicio de 1897.

"

<1 de agosto ...

"

5 de agosto ••

,

7 de agosto •.

"

. 8 cld agosto ..

91 illarinha e Guerra e dei Sobre o requerimento, n.
de 189G, em que o vice- Idem.
Finanças.
alm.irante reformado José Lu.iz Teixeira pede melhoramento de reforma.

»

8 de agosto •.

92 Finanças .....•.••..••.. Sobre o projecto n. 6 de 189G. aulorisando o estahele- Idem.
cimento delUn pharolno 'abo de Maguary, na ilha
de illal'ajó, Estado do Para.

"

ii de agosto ..

93 Fioanças

ISobre o projecto, n. i9 de i 95. ofT'erecido pela co~-ldcm.
mia ão de :.\le.rinha e Guerra no parec~r n. 62 de
1895, sobre o l'equerimen:to n. 21 de 1 05, em qu o
freneral de clivisão gl·adua.do Joaquim 'José de Magalbães pede melhoria de \·eforma.

"

il de agosto .•

-1 Finanças

·ISob\·e o projecto n. 17 de 1 96, que providencia sobre a Idem.
substituição de bilhe·tes bancarios.

"

12 de agosto ..

95 Redacção,,·· .... · ..

»

i3 de agosto ..

96 Consti tui ão, Poderes el Sobro a indicaçi\o n. 4 de 1896, propondo que o e· Idem.
Diplomacia e de Justi a nado se constitua em COUllUissão gel'aI para estudar
e Legislação.
o asslUupto de que trata a meSlUa indica,iio.

»

17 de agosto ..

97 Justiça e L gislação e ele Sobro O rerl'lerimento n. 18 de 1896, em que Domi ngos Idem.
Finanças.
lcrancisco Lei te. 10 escriptUl'a\'io da All'andega do
Parâ reclama contra sua aposentação, decretada sem
a Cormalidades da lei.

"

19 de agosto .•

98 Marinha e Onel·ra ....•.. Sobre O requeri mento n. 21 de 1896, em que o AI- Idem.
r rea gra luado Christiano Pontes pede ser reformado na efl'eclividade daquelle posto.

'I>

ii) de agosto ..

99 !flIarinba e Guerra

»

2Od'l agosto .•

ISobre a proposição. n. 14 ee 1 96. que crea uma mesalApprovado.
de rendas na cidade de S. João 4a Barra.

Constituição, Poderes e Sobre O veto OJ post pelo J1ret: ito i1 resolu ão do con- Idem.
Diplomacia.
selho lUuniciqal que ooncede tres lolerias á. Irmandade da Candelaria.

' .•. '

·1 Sobre

9 Redacção..........

····1 Sobre

Finanç:l.s

a proposição. n. 122 de i805. que au[orisa a Idem.
abertura tIo credito supplemental' de 5.500:000·" á.
verba I/. Reposições e Restituições» da lei n. 266
de 24 de dezembro de 189:1.

as emendas do Senado a ]>rovosição, n. 1 de Idem.
. 1 96, que marca o dia 20 de dezembro do ultimo
ano de caela legislatUl'a para a eleição de senadores e deputados.

90 Marioha e Guel'1'a .....•

·1 Sobre

a proposição n. 13 de 1896 que fixa as forças de Idem.
terra para 1897.

····1 Sobre o

projecto n. 36 de 1893. qne regnla o modo Idem.
por Cjüe devem ser pagos pela União os funccional'ios
aposentados.

Sobre os requerimentos ns. 9 e 10 do 1 96, em que os Idem.
ex·..d ferés em commissão João Tavares Bastos e Luiz
cio. Frun a e OliveÍl'a, reclamam contra o acto do
Governo que 05 dispensou da commissiio em que se
aohavam e em qu~ foram confirmados por Decr~to
de 3 de novembro de 1 94.
-

100 Especial .•••••••••.•.•••
I

Sohre o 1 rojecto n. 42 de 1893, que llpprova provi- Idem
soriamente o lU'ojecto do Codigo Civil redigido pelo
Dr. A. Coelho Rodrigues.

."

2i de agosto ..

101 Redacção ..•••..•......• Sobre a emendas do Senado á p\'oposição, n. 13 de Idem .
1 96, que fiXI~ as Corças de terra para 1897.

"

21 de agosto •.

i02 Redacção .....•.•.•. , •.. 1Sobre o projécto n. i 7 de 1896, determinaml que o Idem.
The ouro a sumirá. a responsabilidade dos lJillielies
bancurios em circulação e regulando a substituiçãO'
destes e o resgate do papel·moeda.

-

co~mlasõES

DATAS

A.·NOS

1896 22 de agosto ..
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E~EIiTÂS

OBSERVAÇÕES

103 Finanças ...•••...•...... Sobre a proposição. n. 2l de 1896, que autorisa a aber- Approvado.
tura do credito especial de 26:000", para indemnisaçâo a Paulo Rubim & Comp., de todos os trabalhos

com a carta-archivo.

lO

22 de agosto ..

104 Justiça e Legislação ....• Sobre o veto opposto pelo Prefeito á re olução do Con- rdem.

selho Municipal que prohibe, que as menores de 16
annos trabalhem em divertimentos publicos.
"

22 de agosto ..

105 Uarinha e Guerra e de Sobre a proposição

n. 123 de 1895, que organisa o Idem.
Estado-maior do Exercito e a Intendencia Geral de
Guerl·a.

Finanças.
lO

22 de agosto ..

106 Constituição, Poderes e[Sobre a eleição senatorialTrealisada no Estado de Idem.
Diplomacia.
S. Paulo em 20 de julho de 1896, reconhecendo senador o Dr. Bernardino de Campos.

"

24 de agosto ..

107 Justiç.a e Legislação ..... Sobre o requerimento, n. 6 de 1896, em Clue Umbelino Idem.

de Souza Marinho pede que lhe seja reconhecido o
direito de receber dos cofrés federaeil, desde 22 de
abril de 1894, o ordenado de juiz de direito até que
seja apl'oveilado ou aposentado.

,I Sobril o projecto. n.

"

24 de agosto ..

108 Justiça e Legislação .•..

"

26 de agosto..

109 Finanças .•......•....... 1 Sobre a proposição, n. 20 de 1 96, que autorisa a Idem.
aberl;ura de credito especial de 40:433"214, para
occorl'81' ás despezas de reorganisação da Escola de

»

27 de agosto .•

4 de 1896, disponao que quando Idem.
nas eleições federaes s dê o caso provist-o no § 2 0 •
do art. 4::l da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892. proceder-se-ha conforme o disposto no art. 60 da lei
n. 248 de 15 de dezembro de 1894.

Machinist:ls da Cv,pilal Federal.
110 Redacção••.•.....••.•.. Sobril a emenda do enado;Í proposição, n. 19 de 1896, Idem.

que fixa a despeza do i\linisterioldas Relações Exteriores para 1897.
•
"

28 de agosto ..

iil Finanças

"

2 de agosto .•

112 Marinha e Guena .••.... Sobre o projecto, n. 'l8 de 1 96 que autorisa o governo Idem.
a mandar construil' um pharol de 2' classe na. Ilha
da Triudade.

"

29 de agosto..

11::\ l!'inanças

"

29 de agosto ..

114 Finanças .••• '" •.•.... " Sobre o projecto, n. 24 de 1896, abolindo a revalidação Idem.
do selIo.

"

31 de agoslo ..

115 Justiça e Legislação ..•.. !Sobre o projecto, n. 10 de 1 96. que extingue os logares Idem.

»

31 de agosto ..

U6 Obras Puhlicas e Em-I Sobre a proposição. n. 25 rIe 1896 que aulorisa a modi- Idem.

Sobre a proposição. n. 24 de 1 96 emendando-o -pro- rdem.
jecto do Senado n. 29 de 1895, que reorgauísa. o
Tribunal de Contas.

ISobre o Jlr'je·t ,n. 23 de 1896. que transfere ao Estado Idem.
do .Maranhão qU:l.tl'O propl'ios nacionaes netie sitnado .

de juizes de secção e dá outras providencias.
prezas Privilegiadas.

"

2 de setembro

lO

2 de eetem bro

lica ão do contracto existente com a Companbia Estrada de Ferro do orte do Brazil.
_

117 Obras Publicas e Em-ISobre o requerimento, n. 27 de 1 96 emque a« Amazon Idem.

prezas Privilegiadas e
de Finança.

team Navigation Company Limited" pede que o
Congresso re olva que ena não est<i sujeita a condição
do alínea 1'\ do art. 30 da lei n. lí?3 de 11 de novembro de 1892.

i 18 Finanças ....••.....•.••• 1 Sobre a proposição n. 123 de 1895 e o substitutivo li. Idem.
elia oflerecido, projecto n. 27 de 1896, que organisa

o Estado-maior do Exerci to.
II

2 de setembro

119 Finanças

"

9 de selembro

120

A. 5

Sobre a proposição, n. 31 de 1 96, que autorisa a Idem.
abertura do Cl'edito' supplementar de 34:000;'. <i verba
n. 17 da lei n. 360 de 30 de dezembro de 1 95.

Finanças ...• '" .•.•..... 1Sobre a proposição, n. 122 de 1896 que autorisa a Idem.
abertura do credito supplemenlar de 5.522: J.7,'G82
<i verba « Reposiçõps c restit1.tições», art. 7" 11. 29 do.
lei n. 266 de 24 de dezembro de 1894. e sobre o requerimento que sobre eUa fez o S1·. Vicente Machtldo.

-
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EMENTAS

CO~DIIS3Õ"S

OBSERVAÇÕES

ANNOS

DATAS

1806

9 de setembro

121 Finanças..... ,.,",.,.,' Sobre a proposi üo n. 7 de 1896, que autoris:>. a nbe1'- Approvado.
tura do cl'edito supplemeutar de 7:701.' à v rba.Ufandegas - da lei do orçam nto de 1895.

»

9 de setembro

122 Finanças.. ,

»

LO de se Lembro

123 Finanças

»

LO de setembro

12-! Redacção................

»

L1 de setembro

125 Finanças

»

Li de setembro

126 Marinha e Gnerra .. , .... 'obre as emenda elo enado, á pl'oposição n. 61. ele Idem.
1 92 que I).utori<;a I). remo ão do Ar enal de Mari nha
da Bahia 1)l).ra Jogar mais convenienle sem OnUSjlara
o Thesouro Federal.

»

1.2 de setembl'O

i27 Redacção................

"

L5 de setembl'o

128 Justiça e Legislação .... , Sobre o projeclo n. 17 de 1 91, que crea uma .Ufan- Idem.
dega em SantO Anna do Livl'amento, no EsLado do
Rio Granele do 'ui.

»

l6 de setembro

129 Finanças.. "

»

L6 ele setembro

130 Fi nanças

obre a proposição n. 20 de 1 9,1, pmendando o pl'O- Idem.
jecLo n. 13 d 1806, que COIl ed mil anno de liceu a
com loelos os vencimentos ao juiz do upremo Tl'ihunal Federal Joaquim de Toledo Piza e Almpida.

"

15 de setembro

131 Finanças.... ,...........

obre os requeriment03 ns. 3' de 1 93 e 20 de 18 5, em Idl'm.
que Pedro Joaquim de Jlli randa Juoior pede melhoramento de aposenladol'ia.

)l

16 de setembro

132 :lIari nha e Guen'a

',hl'e o requerimento n. -10 11e 1896. em que o volun- Idem.
hario ela I'all'ia, L nenLe- 'orlJncl D'I'ancisco (lou'alvos
da Cosla ~ollriJlho, ]lede o pagamento cio soldo qUI'
diz lhe compelir desde 16 ele agoslo de 1860.

"

{5

de setembl'o

13'3 Con ti luição, PodpI'es e' obre a proposi 50 n. 32 de 1. O ,qu a]lprovo. o tl'a- Idem.
Diplomacia.
lado IIp c01l1mercio e amizade eoLl'e o B"azil e o
Japão.
'

»

lu

de se lembro

13! Ju, liça e Legislação .... , " bre o projecto n.
Ut'L (j0 da lei n.
eleições federaes,
§ 2 0 elo :lI'L. 43 da

»

l7 de setembro

135 Redacção................

obre a emenda do enado á proposição n. H-I d 1895, Idem.
que al1torisa a abel'tllra do credito de 1.200: 00 ...
supplemenlar á rubrica - Exercicios findos - do
orçamenLo vigente.

»

18 de setembro

136 Finanças.. ",,",.,.....

obre as emendas mantidas peja Camara por 2/3 do Idem.
projeclo n. 29 de 1805, que rool'ganisa o Ti'ibunaJ
de CoJla .

"

18 de setembro

:137 ConslituiçiJ.o Poderes
DiplollJacio..

»

18 de

~etelllbl'o

Sobre a pl'oposiçüo n. 30 de 1896 que autorisa a abel'- Idem.
tura do cl'edito upplementa" de 336:01 :42 a verba
n. 17 da lei n. 360 de 30 de dezembro de 1 95.
,

Sobre a proposição n. 27 de 1896, que fixa a despeza Idem.
do ministerio da. Fazenda para 1 97.
obre o projecto n. 23 de 1896, que transfel'e ao do- Idem.
minio do Estado do Maranhão diversos propl'ios nacionaes.
Sohre a proposiçi1o n. 1LI de 1895. q1i"e autol'isa a Idem,
abertura do credito de 1.200:000 , pal·o. pagamenlo
(lo (lue ró,' devido á Companhia orocabana.

,

obl'e o jlrojeclo n. 33 de 1. 96. relati\'o á applicação Idem.
do l'egulamento do decrelo n. 2304 de 2de julho de
L896, ás companhias de cabotagem,

, 'obre a proposião u. 22 de 1.806. que concede sei Idem.
mezes de Jicenca ao Dr. Anlonio Luiz dos SanlOs
\Verneck, juiz seccionaJ do Esta lo de::;. Paulo.

•

13

JlIal'illha e Gu na

·l de 1 (J6. que manlla obs rvar o Idem.
248 de 15 de dezembro de 1 \>4 nflS
quando se der o caso lll'evislo no
lei n. 35 de 26 dejaneiro de 1 92.

e obre o !:eto 0p[losto pelo Presidente da Republica ao Idem •.
lJI'oje<:lo n. 25 d 1 94, 1lul' transfere ao domi llio dos
Eslados do Pará e an'ta Calharina diversos pr prios
nacionaes.
. 'ubr o. pl'oposiçi:i:o o. 37 de 1 96. que manda conLar d' Idem.
16 de abril de 1~94 a antiguidade do posLn dos omciaes d<~ .\.nnada promovidos 1'01' decreLo de 30 I
agosto do IDeSmO anno.

I

-
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'1'896 18 de setembro

EMENTAS

COMMISSÕEJS

DATAS

139 Marinha e Guerra

OBsER V AÇÕEB

Sobre as emendas do Senado â Proposição n. 13 de Approvado.
189 que fixa as forças de terra para 1897 e que
foram rejeitadas peLa Camara.

Reelac~o .......••.•.... Sobre o projecto n. 27 de '189G. substitutivo da propo· [demo

L9 de etembro

'\.lO

21 de setembro

1H Justiça e Legislação .... Sobre o projecto n. 31 ele 1896 que dispõe sohre a Pendente.
elegi bi lidade dos cidadãos e acculll ulações de funcções puulicas,

21 de setembl'o

142 Redacção.,. , •. " .. , , ... ISobre o projecto n. 27 ele 1896, substitutivo a do de Idem.
n. 17 de 1 91, que crea uma ALfandega de 4 cJasse
em an t'Anna do Li I'ramento,

2L de setembro

143 Redacção

23 de setemuro

L.H Commercio Aa ricultul'a, Sobre o requerim nto n. 38 de 18::16, em que a As· Idem.
IndnsLria e Arles,
sociação Commer ial de lIIaceió pede "'arantias para
o transporte dos productos do Estado.

U de setembro

145 Finan as. , ..•• , .,

Udesetembro

146 Reclacção

25 de setembro

147 Justiça e Len-islação ..... S01lre o vrojecto n, 35. de L806, que manda confiar Idem.
á uma commissãoclejurisconsullos a l'evisão do pro·
jecto de Codígo Civil.

26 de setemb,'o

148 Finanças ••.. , ••........ Sobt'e o. propo ição n. 35, de 1896, que concede um Approvado.
nnno de licen a. com ordenarlo ao conferente da
Alfandega do Recue Adolpllo Gentil.

29 de setembl'o

149 Redac~ão •.•. " .••..••.. 1Sobro as emendas do enado á PL'OPO ição D. 27 de Idem.
1'06, fl xaudo a despp.za do j\Jjnislerio da Fazenda
para 18 7.

29 de setembro

150 Redac 5,0., ••••••••••..• ISohro o projectt n. 40, d L 9) qne cODCl'de ~eis Iuem.
meze- de licen a ao Ministro do upremo TribunaL
Federal, Fernando Luiz Ozorío.

2 de setembro

151 Obra; PubfLCa.' e Empre.ISohre o omcio n. li6 de.1"96 em que a C;tmara dos Idem.
z"s Privilegiadas.
Deputado do Estado de Pernamhuco propõe a altel'ação do traçaclo da Estrada. de Ferro ui de Pernambuco.

30 de se tem bt'o

152 Financas ..•....••...... ISobre a PL'oposição n. 42, delS9', que concede um Idem.
anno de licença. ao pl'ofes 01' do Gymnasio Nacional
Jo~6 Dias Delgado de Carvalho.

30 de setembl'o

153 Redacção

ISobl·e o pL'ojeclo n. 29, de 1895, que reoraanisa o Idem.
Tl'ibunal de Contas.

»

1 de outubro.

154 Finanças

Sob,'e a proposição n. 40 c\ de 1 96, que fixa a des- Idem.
pez·t d :\Iinisterio ela. Guerra par< 1897.

»

1 de ouluhl'O.

155 Finanças

Sobre a Ir'oposição n.40, de 1896, qne autor; a a Idem.
ahel'tU1'll. do credito supplementar d 66':260.~. a
di vel'sas l'U brica. do art. 4 da lei n. 360, de 30 de
dezemuro de 1 9-.

»

1 4e outubro.

»

»

"

"

»

»

»

siçà n, 123 ele 1 95, que reorgani~a o ~stado-lIIaior
do Exercito e a Inlendencia da Guerra.

,lSobra as oamendas do enado á proposição n. 25 de Idem.
1 ()4 qne defme e garante os direi tos au torae·.

1

Sobr,) o requerimento n. 43, ele 1896 em que o ilIi- Idem.
n;stl'o do Sllpremo rrribunal Pederal Fernando
Luiz Ozorio pede seis mezes de licença.

\Sohre a emenrla do enad á proposição n:32, de Idem.
18 " que :J.ppl'll,·a o tratado de amisade e commel'cio entre o BL'azil e o Japão.
.

156 Marinha e Guena •....•. Sobl'e a proposição n, 131, ele 1895, emendanelo o Idem.
projecto do enad n. 39, de 1895, que mand,i
contar no 'I" tenente da Armada Artuur \i ai demiro ela erra Bel fort, mais 8 m zes
28 dias de
serviço proposição que a Camara dos Deputados
manleve por ;2/3 de voLos.

-
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OBSERVAÇÕES

ANNOS

DATA.S

1896

1 de outubro.

157 Mal'inha e Guerra .. , .•. Sobre o requerimento n. 30 de 1896, em que 02 0 te- Approvado,
nente pharmaceutico bonorario Antonio Candido da
Silva Pimentel pede aposentadoria com os vencimentos de sua patenle.

»

1 de outubro.

158 Justiça e Legislação, .••• Sobr o projecto n. 24 de 1896, abolindo a revalidação Idem.
do selio.

»

1 de outnbro.

'l59 Finanças ........ ", .... Sobre a proposic;ão n. 38 de 'l896, que autorisa a Idem.
abertura do cl'edito especial de 661:658 842, para
paO'al' ao Lloyd Brazi1eiro de accàrdo com o la'.ldo
arbitral de 7 de julho de 1 96 a remuneração do
arbitl'o.

»

5 de outubro.

160 Redacção. , •.. , ... ,., .•. Sobre o projecto. n. 38 de 1896, substitutivo do de n, 4 [demo
de 1896, determinando que quando nas leeições federaes se de o caso pL'eviftto no § 2° do árt. 43 da. Lei
n. 35 de 26 de janeÍL'o de 1892, proceder-se-ha conforme o di posto para as eleic;ões municipaes no
art. 6° da lei n. 248 de 15 de dezembl'o de 18 4.

"

6 de outubro.

161 Finanças,

"

6 de outu uro.

162 [~inanças"

»

7 de outubro,

163 Constituição, Poderes e Sobre a proposiçiIo n. 4J de 'l896, clue (ixa o subsidio Idem.
Diplomacia e de Fi- e ajudas de custo dos Senadores e Deputados para
nanças.
1897.

7 de outubro.

i6! Finanças

"

7 de ontubro.

165 Con tiluição, Poderes e ISobre a proposição n. 34 de 1896, concedendo um anno rdem.
Diplomaciâ. e de Fi· de licença a José Coelho de Arruda, 20 omcial dos
nanças.
Correios do Ceará.

"

7 de outubro.

166 Finança, ••..•. , ••• "., Sobre a proposição n. 41 de 1896, que autorisa a aber- Idem.
tura do credito cSlJecial de 37: 1139'975 para paga·
111 nto pULO inrlemnisação ao Dr. José \.l1tOI1.1o ele
Pinh Borges de acc rdo com a sentença rio Supre·
mo Tribunal l?ederJl, de 25 de fevereiro de 1895.

»

7 de outubl'O.

[67 Justiça e Legisla ão, de Sobre a Pt'oposição n. 22 de 1895, que revalida em Idem.
OlJras Publicas e Em- favor da nova Companhia. Esh'ada de Ferro Es·
prezas Privilegiadas e treito e ,Francisço ao Chopim a eoncessão a
de Finanças.
que se refere o decreto n. 896 de 18 de outubl'o
de 1890.

»

7 de outubro.

16;) Obras Publicas e Em- Sobre o re(lneriment~ n, 90 de 1895, em que Antonio Idem,
prezas Pri vilegiadas.
Fernando de Almeida pede a construcção, uso e
gozo de uma estrada entre e,ta Capital e o interior
c10 Estado de Matto Grosso.

»

S de outubro,

169

"

8 de outubro.

170 Justi 0. e Legislação ...• ISobre o pl'ojecto n. 4[ de 1895, que estabelece os dias Rejeitado.
de festa nacional.

»

de oulubl'o.

"

8 de outubro.

"

ISohre a proposição n. 36 de 1896, que concede um Idem.
anno de licença a Joaquim Ignacio cio. ilva Abreu,
escrivão da Repartição de costura do Arsenal de
Guerra.
,~

ISpbre o requerimento n. 4J, de 1896, em que o confe- Idem.
rente da gsimc1a de Fel'.l'O Cvn traI do Bl'azil José
Antonio l'into Carneiro pede seis mezes de licença
com ordenado.

,' Sobre a proposi ão n, 39 de 1896, qUI! autorisa a aber- Idem.
tura do credito especial de 23.592. 29 para paga·
mento de despezas feitas em execuçi'Lo das leis
n. 266 de 24 de dezembro de 1894 e n. 348 de \J e
361 de 3 de dezembL'o de 1895.

Finanças ... ' .. ' .•. , ..•. Sobre a proposição n. 26 de 189@, que autorisa a Idero.
li bertura do crodi·to de 6.5U:426",Ô06 ;Í, verbaExercioios Findos - da lei n. 360 de 30 de dezem) l'O de 1895,

~ Em- Sobre a proposição n. 48 d 1896, que re tabelec o Approvado.
prezas PrivilegIadas,
1'a vor de que gosava a Companhia BJ'uzil G,'ea,L
,'ollLhetn liailll'a,y C0J1111any Cllllstante ria clau~uhl
13 § 4° uo decteto n. 8312 de 19 de novam bro de 1 81.

171 Obras Publicas

112 Justiça e Legislação .. , •. Sobre a Pl'oposição n. 49 de 1896, emendando o pro- Idem.
jeclo n. 3:3 de 1895, (lue dispõe sobre a locação do
serviço agricola.

-

EMENTAS

COMilUSSÕE(

ANHOS

37-

OBSERV AÇÕES

1896 ia de outubro.

173

Justiça e Legislação ..•. Sobre a proposição, n. 50 de 1896, emenda ao pro- Approvado.
,jecto n. 33 de 1896, determinando que a disposição
do Regulamento que baixou com o decreto n. 2304
de 2 de julho de 1896 não se applica ás companhias
de cabo'tagem (lue ,tinham contracto com o Governo
antes da lei n. 123 de 1'1 de nOiembro de 1892.

13 de oulubl'O.

174

Instrucção Publica.....• Sobre a proposição, n. 46 de 1896, que reconbece como Idem.
officiaes os exames feitos no Lyceu de Agronomia e
Ve'terinaria de Pelotas, Academiíl- de Commercio de
Juiz de Fóra e est belecimenLos congeneres.

14 de ouliubro.

175

Redacção

»

i4 de outubro. 176

Sobre as emendas do Senado á proposição n. 40 A de Idem.
1896, que fixa a despeza do l\i:i.nisterio da Guerra
para 1897.

Redacção, .•.•..• , ..••.. Sobre o projecto, n. 39 de 1895, que manda contar ao Idem.
10 tenente da Armada reformado ill·thur '\Valdemiro da Serra Belfort mais 8 mezes e 28 dias de serVIÇO.

»

H de outubro. 177

Finan as

Sobre a proposição, n. 14 de 1896, que crêa uma l\Iesa Idem.
de Rendas na cidade de S. João da Barra, Estado do
Rio de Janeiro.

»

16 de outubro.

178

i\I:l.rinha e Guerra

ISobre o requerimento, n. 3l de 1896, em que Antonio Idem.
Rodrigues de Loureiro Fraga Junior ex-alumno da
Escola Militar do Ceará pede para ser co1nprehenlido nos decretos ns. 2.20 de 14 de novembro e 263 de
20 de dezembro de 189!.

»

16 de ou Lubro.

179

Marinha e Guerra ..••.• , Sobre a proposição, n. 43 de 1896, que autori a o Go- Idem.
verno a confu'mar no 10 posto do Exercito, independentemen'te de vaga, os officiaes graduados pela lei
n. 350 de 9 de dezembro e a promover no me mo
posto os alumnos das /j;scolas ~lilitares que contem
mais de 3 annos de p'aça.

»

16 de outubro.

180

Finanças,

»

16 de oulubro. 181

»

19 de outubro. 181 A Finanças

»

19 de outubro. 182

Redacção •...•. , •. . ...• Sobre o projecto, n. 49 de 1896, que autorisa a aber- Idem.
tma do credito de 40:vOO , para execuçâo á lei que
reoJ'ganisa o TI'ibunal de Contas.

19 de oUliubro. 183

Redacção

19. de outuhro.

18!

Redaccão •..•. , ...•.•. ,. Sobre a emenda do Senado ;í. proposição n. 4! de 1 9 , Idem.
que fixa o subsidio e ajuda de custo dos enadores e
Deputados pal'a a futura legislatura.

19 de ouLubro. 185

Redacção ..•.• " .•.••... Sobre o projecto, n. 31 de 1896, regulando a aCcmnu- Idem.
lação de funcções publicas.

»

21 de outubro. 186

Finanças... , •••. , , . . . • • .

»

21 de outubro. 187

Finanças

»

22 de outubro. 188

Marinha e Guerra e de iSobre o projecto, n, 25 de 1896, que reorganisa a SeCl'e- Pendente.
Finanças,
ta.l'ia do Supremo Tribunall\1i1üar.
.

»

Sobre a proposição, n. 45 de 1896, que fixa a despeza Idem.
do l\Iinisterió da Marinha para 1l97.

Consli tuição, Poderes e ISo1)re a proposi'Ção, n. 52 ele 1896, que concede amnis- Idem.
Diplomacia.
tia aos implicados no movimento de 4 de setembro de
1 9ô no Eslado de Sergipe.
, .• , Sobre a proposição, n, 55 de 1896, autorisando a aber- Idem,
tura do credito de 200:000$ para continuação dos
estudos da nova capital.

. Sobre o projecto, n. 33 de 1896, determinando que a Idem.
disposição do Reglllamonto que baixou com o decreto
n. 2.'30-1 de 2 de julho de 196 não se applica ás Com·
panh-ias de Navegação de cabotagem que tlllham
contracto com o Govel'no anLes da lei n. 123 de 11
de novembro de 1892.

"

Sobre a proposição, n. 48 de 1896, (lue restabelece o Idem,
favor de que gosava fi: Companhia Bl'a;;il (}l'eat SO~t
tlu?'n Railway CompclIny.
ISobre as emand s do Senado :í. proposi~~ão n. 27 de Idem.
l896, que fixt\ a _despeza do l\Iinislerio da Fazenda
para 189i.

- 38-

ANNOS

COl\ll\lI~SÕES

DATAS

1 06 24 de ouLubro. 180

EMENTAS

ODSERVAÇÕES

Finanças .•.........•... Sobre a~ emenda~ do Senado, rejeitadas pela Camara, Approvado.
á proposição n, 40 A de 1896, que fixa a despeza
do l\linisterio da Guerra pal'al897.

"

26 de outubro. 190

Redacção

Sobre o projecto, n. 52 de 1896, que adia para 30 de Idem.
dezembro as eleições de senadores e deputados.

,.

28 de outubro. 191

Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas.

Sob~e

"

28 de outubro, 102

Redacção

Sobre as emendas do Senado á proposição, n. 45 de Idem.
189ô, que fixa a despeza do Ministel'io ela Marinha
para 1807.

,.

29 ele outubro. 103

Fi nanças"

Sobre a proposição, n. 5.l de 1 96, qne concede á Idem.
Companbia Internacional de Marahú isenç:io de direi tos de imporLação para o peLroleo bruLo com
clesLino ás suas rubricas.

a proposição, n. 79 de 18\J5, qlle antori. a o Go- Idem.
verno a conLl'actal"com 03 engenheiros AyrC"s POIDpéo de Car\'alho e José Augusto Vieira a COI1SLrllcção de um ramal ferreo de Sapopemba á ilha do
G.overnador.

194

Consti Luição, Poderes e Sobre a emenda do enado á proposição n. 32 de I 96, Idem,
Diplomacia.
(lue approva o Tratado de Commercio e 'Naven-a ão
celebl'ado entre o Bl'azil e o Japão, emenda (lue foi
rejei lada pela Camara.

"

3 de novem- 105
bro.

Redacção ....•..•.. , .... Sobre o projecto, n. 48 de 1896, que concede S is me- Idem.
zes de licença ao conferente ela Estrada de Ferro
Central do Brazil José Antonio Pinto Carneu·o.

"

3 de novem- 190
bro,

Redacção

5 de novem- 197
bro.

Obras Publicas e Empre- Sobre a proposição, n. 28 de 1 9ô, que estabelece o
zas Privilegiadas.
plano de viação geral da Republica.

31 de outubro.

"

Sobre as emendas do Senado a. propos ição, n. 46 de Idem.
1896, que reconbece como Qfficiaes os exames feiLos
no Lyceu de Agronomia e Veterinaria de Pelo~as,
na Academia elo Corom rcio de Juiz de F6ra e em
outros estabelecimentos congeneres.
Penden~e.

6 de novembro.

19

Finanças......•.....•.. Sobre a proposição, n. 60 de 1896, que autorisa a Approvado.
abel'Lura do credito necessario para pagamenLo das
etapas a que tem dil'eiLo o capiLão-~ nente 'l'ailCl'edo de CasLro JauIli'et, como insLrucLor do Collegio
Militar.

»

7 de novembro.

10<1

Fi nançqs .•.•..... , •..•. 801)I'e a proposição, n. 61 de 1896, 'lu autol'isa a Idem.
abe.cLura do crediLo de 8:.215. 06 supplemental',
para despezas com a construcçào de quaLro pai6es
d polvora na ilba do Boqueirão.

"

7 de novem- 200
bro.

Finanças ..•.....••. , ..• Sobre a proposição, n, 64 de 1806, que fua as despe- Idem.
zas do Mi nisterio da Justiça e Negocios Iutel'iores
para t897.

»

7 de novem- 201
bro.

Redacção •••........•... Sobre o projecto, n. 35 de 1 96, que auLorisa o Go- Idem.
verno a coJ1tractar com um jUl'ÍsconsulLo brazileiro
ou uma commissào de jurisconsultos a reyisão do
cocligo civil do Sr. Coelho Rodrigues.

"

9 de novem· 202
bro.

Finanças ....•.....••... Sobre a proposição, n. 79 de
verno a conLractar com os
pêo de Carvalho e Souza e
cons~rucção ele um ramal
ilha do Governador.

I
"

9 de novem· 203
bro.

Rillanças •.. , •... , .,. .. .

1 95, que auLorisa o Go- Idem.
engenheiros AY1'es PomJosé AugusLo Vieira a
ferreo de Sapopemba. a
I

Sobre a proposição, n. 59 de 1896, autorisando a Idem.
abertul':J, do credi to supplementar de 14: 125$100,
parei. pagamento dos empregados das obras do porto
do Recife.
I,

I

-

DATAS

AN:-lOS

1896 13 de novembro.

OOMMISSÕES

39-

E:IlENTAS

OBSERV AÇÕES

20! Justiça e Legielação .•.. Sobre a proposição n. 56 de 1896, determinando que Rejeitado.
p:wa as eleições de intenden tes do Dislricto Federal, cada eleitor votará em 7 nomes em uma
unica cedula.

"

14 de novembro.

205 Justiça e Legislação .... Sobre a proposição, n, 71 de 1 96, emendando o Pro- Approvado.
jecto do Senado n. 3 de 1 97, que manda observar
o art. 60 da lei n. 248 de i5 de dezembro de 189+,
nas pleições fedel'nes, quando se der o caso previsto
no § 2 u do art. 43 da Lei n. 35 de 26 de janeiro de
i8\l2.

"

14 de novelU-

206 Obras Publicas e Em. Sobre a proposição n. 68 de I \ll3, antorisando a inno- Idem.
preza~ Privilegiadas.
vação do conlracto em vigol' para execu~o das
ob"as do melhoramento dos portos de S. uiz do
Maranhâo e Laguna.

"

16 de novembro.

207 Redacção ............. , . ~obl'e as emendas do 'enado a proposição n. 6.J. de Idem.
1 'Jl3. que fixa a de peza do ministerio da Justiça e
1':egocios Interiores para 1897.

»

i7 de novembro.

208 Finanças, ............... Sobre a proposição n. 62 de 18\l6, que mlLorisa a aber- Idem.
tllL'a do credito de 2.500:280,744, supplementar a
diversas rubricas do art. 5° da Lei n. 360 dtl 30 de
dezembro de 1895.

»

17 de novembro.

209 Finanças .••.•.... , •.... ISobre a proposição n. 613 de.1 96, que fi~a a despeza Idem.
do mini terio da Industria Viação e Obras Publicas
para 1 \l7.

"

17 de novembro.

210 Finanças .....••....••... 'Sobl'e a proposição, !l. 5 de 1 96. que autorisa a Idem.
aberlura do credito de 1.115:2118'·0(), para pagam nto de igual somma devida pela E~trada de
Ferro de Batnrité.

"

17 de novembro.

211 Obras Publicas e Em- l:::lobre a proposi~ão n. 67 de 1 \lG, que antori a o Go- Idem.
pl'ezas Prh·ilegiadas.
verno a rever a classificação das açlministrações dos
corl'eio, da Republica.

»

17 de novel11bro.

212 Obras Publicas e Em- Sobre o reqnerimento n. 85 de 1 95, em que o enge- Idem.
I rezas Pl'il'ileglada e nltelro E luardo dos Guimarães llonjeHn pede o
de Financas.
arrendamento das estradas de ferro da rnião.

II

18 de llovembro,

213 Obras Publicas e Em- !~obre a proposição n. 70 de i 96, que manda contar Idem.
IH'ozas Pl'ivilegiadas e para lodos os erreiLo li mesLran~a das otllcina da
de Finanças.
estrada de f~rro Central o tempo que tiver servido
como operarlO.

"

19 de novembro.

214 Finanças .... , .......... Sobre algumas das emendas do Senado [~ proposi ão Idem.
n, .j:; de 1 ·ua. fixando a despeza do nlinlsterio da
Marinha para 1 '07, emendas qlle toram rejeitadas
p la Camara.

"

l\l de novembro,

2J5 I"inanças .• , •..• , ...•. , • ISobre a Pl'oposiç[o n. 03 de 1 Oll, rlHe alltol"'i-a a aber- Idem.
lura do credilo de 1.7'7: 02 ':ro. supplemental' a
va.rias rubricas do art. 40 da Lei u. 360 de 30 de
dezem bro de i895.

l\l de novembro.

2lG Marinha e Çluel'l'3. e de ,Sobre o l'eqllerimento, n. 26 de 18\W. em qUI) o capitão Pendente.
de mal' e gue1'l'a reformado e graduado Francisco
Finanças.
Romano tepple da iha pede eja conce dido á s.na
família, montepio correspondente á patente de ca]Jilão de mal' e guerra.

»

20 de novelllbl'O.

217 Fin::l1lça~ ...••..•....... Sobre o projecto n. 1 de 1 \l6, que reorganis a o quadro Idem.
dos oíHciaes da armada.

"

24 de novembl·O.

218 Ií'illancas ...••......•..• Sebr a lJl'Oposição n. 2 de 1 95, (lue deter'mina que Idem,
·tenha entrada no The ouro Fede,'al, com o rcceita,
a renda do deposito publico.

nov~m

2t\l li'inan as ..• ,., •......•. ISohre a emenda do Senado á Pl'opo-ição 11, 64 cle\Iclem.
18\l6. que fixa a despeza do ministerio da Jnslí a e
Negocios Interiores para iu 7 e que foi rejei lada p la
amara.

bro.

24 de
bl·o.

DATAS

A:-INOS

1896 24 de novem-

bro.
,.

2d de novem-

Constituição, Poderes e Sobre o 'l:eto opposto p lo Prefeito á resolução do Approvado.
Diplomacia.
Conselho Municipal, que aposentou o director do
Tombamento Luiz Antonio Navarro de Andrade.

221

Finanças

222

Redacção •..•..•••..•... Sobre as emendas do enado à proposição n. 66 de Idem.
1896, que fixa a de peza do il-linisterio da Industria,
Viação e Obras Publicas para 1897.

223

Finanças ..•...........• Sobre a proposição n. 75 de 1896, que autorisa a aber- Idem.
tura do credito de 70:000~, supplementar á verba
n. 13 do art. 20 da lei n. 360 de 30 de dezembro
de :1.896.

224

Redacção

bro.

28 de novem-

bro.

28 de novem-

bro.

,.

28 de novem-

bro.

OBSERV.I.ÇÕIiS

220

bro.

25 de novem-

EMENTAS

COMMISSÕES

Sobre a Pl'oposição n. 72 de 1896, que fixa a receita Idem.
geral da Republica para 1897.

,

.. Sobre a emenda do Senado á proposição n. 61 de Idem.
1896, que aut'lrisa a abertura do credito supplemental' de 88:215'806 para saldar despe:m8 com a
constrncção de quatro paióes de polvora na ilha do
Boqueirão.

225 Redacção, ••...•••.•••.• Sobre as emendas do Senado â proposição n. 79 de Idem.
1896, relativa á conetrucção de um ramal ferreo de

Sapopemba á ilha do Governador.
,.

30 de Dovem-

226

bro.

,.

i

,.

i

de dezembro.

do dezem-

bro.

lO

227 Justiça e Legislação .•.• ISobre a propo ição n. 65 de 1896, que manda regular Idem.
a Guarda Nacional }lelo decreto n. 146 de 18 de
abril de 1891 e toma outras providencias.
22

Redacção

Sobre as emendas do Senado á proposição n. 56 de Idem.
1 96, relativa á eleição para intendentes municip(tes.

3 de dezembro.

229 Justiça e Legislação .... Sohre o 'l:eto opposto pelo Préfeito do DistricLo Fe- Pendente.
deral, áreso!ução elo Conselho MuniciraI relativa a
impostos sobre a renda bruta. dos espectaculoB de
companhias estrangeiras.

4 de dezem-

230 Redacção .••••••...••.•• Sobre a emenda do Senado á proposição n. 20 de 1895, Approvado.
detel'minando que tenha en-trada no Thesouro como
receita a renda do Deposito Publico.

Cro.

lO

Constituição, Poderes e Sobre a proposição n. 77 de 1896, que approva o Idem.
Diplomacia.
accordo celebrado entre o Governo e o Ministro da
Italia sobre reclamações italianas.

4 de dezembro.

231 Redacção •.••.••.•..••.• ISobre as emendas do enado á proposição. n. 72 de Idem.
1896, que orça a receita geral da Republica para
1897.

"

7 de dezembro.
-

232 Finanças

7 de dezembro.

233 Redacção .•••••••..•••.• Sobre a proposição n. 83 de 1896, subs-titutiva do pro- Appl·ovaclo.
jecto do Senado n. 17 de 1896, regulando a substi.
tuição de bilhetes ba Dcarios e resga-te do papel
moeda.

Sobre a proposição n' ~1 de 1896, que concede um Pendente.
anno de licença ao secretario do Tribunal de Contas
Manoel Augusto GaIvão.

Secretal·i(l. do Senado Feleral, em 16 de janeiro de 1897.- João Ca;rlos de Oliveira, 10 ofIlcial.- Conforme.- O director,
J. B. (UI Serl'a Eel(ort.
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1896 25 de maio.•.•

i

Coelho Rodrigues....... , Para que o Senado se congl'atule com os Govel'nos da Republlca Argentina e do ClJile e bem assim com o Summo Pontiflce pela solução
pacifLCa das questões de limites entre aquellas duas Republica{l,

"

25 de n:aio, •..

2

Ruy Barbosa.• " ..•.•..• Para que a con ulta fei ta pelo presidente do eDado. sobre concessões
de pensõe ,seja submettida ao estudo das commissões de Constituição
e Poderes e de Policia.

"

8 de agosto .• ,

3

Justo Chel'mont., •... , •. Para que as commissões de Constituição e de Justiça e Legislação
digam si a Constituição e o regimento vedam que os ministros deem
esclarecimentos ao Senado, reunido em commissão geral.

"

7 de novelU-

5

Commissão de Finanças. Para ser substituida a ia parte do art. 110 do Regimento do Senado.

I

bro,

I

Secretaria do enado Federal, em 11 de janeiro do 1 97.- 01 0 official, Caetano Tito de Negreiros Sayão Loba,to.- Contorme - O director, JosJ B. da Sel'/'a Bel(ort.

A.

6

QUADRO N. 13
neqllerillle~tos
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1896 16 de maio ....

i

Cos~a

»

26 de maio ....

3

Leite e Oiticica

»

28 de maio ....

4

Rosa Junior ....•...•..• P de que seja submetlic!o ás Com missões de Justiça eLegi lação e de
Marinha e Guerra como sub,idio ao estudo do projecto n. 56 de 1895
que ol'ganisa o Codigo Criminal do Exercito, o projeclo do Codigo de
Justiça :ôliliLal' para o Exel'cito Brazileiro.

"

3 de junho...

5

Fernando Lobo ...•...... Requer a nome<l.ção de uma commissão para formular um projecto de
lei que definn o direitos dos Es~ados sobre o impos~o de importação
e taxa do seUo.

"

3 de j lnho...

6

Leite e Oilicica

"

5 de junho...

7

Fernando Lobo •.......•. Requer qne o orçamento da despeza seja estudado cvnjunctamente pelas
commissões das duas Casas do Congresso convidando-se para isso a
ou tra Camara.

6 de junho.•.

8

Costa .\.zevedo.......•.. Pede ao Governo informações ácerca dos omciaes e empregados civis
que exercem accumulaüvamente cargos dillerentes.

i2 de junho..•

iO

Leite e Oiticica ..... , ... , Pede ao Governo informações ácerca do Asylo dos Invalidos da Patria.

.". i9 de junho...

i2

Costa Azevedo ...•.. : ...• Pede ao Governo a relaçiio qne deve ter sido apresentada pelo Conselho
~aval de todos os omciaes que laem (' tempo de embarclue necessal'io
para ser promovidos.

»

22 de junho.•.

13

Costa Azevedo

"

26 de junho•.•

»

27 de junho...

»

2 de julho .••

Coelho e Campos ...•••.. Pede ao Governo infol'mações ácel'ca do recrutamento feiLo no Estado
de. ·ergipe.

»

G de julho ...

Ramiro Barcellos..•..... Pede ao Governo informa ões ácerca da arrecadação por Alfandegas
da União, de impostos pertmcenles aos Estados.

"

Azevedo ......•.•. Pede ao Governo cópia das informa ões que deve ler recehido ácerca
do que loi clito Febre al"uns omciaes de terra e mar DO discurso de
um senador do Amazonas proferido em 2 de dezembro ultimo.
Pede ao Governo informações ácerca de compra, venda e concerto de
navios da nossa esquadl'll.

Requer clue se convide a Camara a nomear com o Senado uma com·
missiio com o Hm de régular o dispOSLO no art. 9 0 § i O n. 1 da
Constituição (otfC"ccído como substitutivo do de n. 5).

Pede ao Governo informações sobre o facto de estar o capitão-tenente
da armada Joaquim arejo accumulando o cal'go de comm:llldante de
um navio da Flolilha do Amazonas com o de Director do Observatorio
MeLereologico.

Pires Ferreira•....••.. " Pede ao Governo informações ácerca do modo por que tem a Companhia
Lloyd cumprido o seu contracto.
15

Leito e OiLicica..•......• Pede ao Governo informaçõe- do cluanto se tem di~p6ndido com materiaes e obra da Estrada de Ferro Central do Brazil.

»

ia

de julho...

i8

Almino AGonso .....•... Pede ao Governo informações ácerca dos forles e colonias militares nas
fronteiras dos E tados do Amazonas, Pará e ?I1atto Grosso.

"

13 de julho •..

'19

Vicen le Machado .....••. Pede ao Governo iIl(ormações acerca da vinda de colonos polacoaustl'iacos para o Eslado do Paranâ.

»

i3 de julho. "

20

Vicente Machado ....••.. Pede ao Governo iJlforma õ 5 ácerca da quantia despendida em 1894
p la verba de iO :000) destinada a consh'ucção da Alfandega de
P;l.l'anllgui.

17 de Julho •..

2L\. Costa Azevedo, Francisco Pedem ao Governo in fOl'maçõe ácerca da creação em cla sificação da AlMachado e A n lo n i o fandega lIlix~a de Tabalinga no Estado do Amazonas.
Baena.

»

29dejulhu ...

23

Cosla Azevedo e Francisco Pedem ao Governo que in forme si o tenente pharmacelltico Raymundo de
Machado.
YascollceUos obteve licença para ser secretario do (!overno do Estado
do Amazonas.

»

3 de agosLo ..

24

Coelho Rodrigues .....•.. Pcde ao Governo que informe si o ThesolU'o continúa a cobrar iO %
addicionaes sobre as petições ~ os documentos.

44
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--:3 de agosto .•

26

Coelho Rodrigues ... ,.,. Requer que se consigne na acta que a solução da que-tão da ilha da
Trindade foi recebida com e-pecial agTado e que o enado felicite o
Goverllo Portnguez,

6 l1e agosto ..

28

Severino Vieira., ..• , ..• Pede informações acerca do saldo em f,tyor da União 011 contra eJla
na liquiuação das contas cOJU os diversos Estados :( exce pção dos
de Minas, Espirita ant e ~', I aulo. (Substitutivo do de n, 27),

.,.

10 de agosto.,

29

Vicente

.,.

'10 de agosto .

30

Coelho Rodl'igu3s

1896 12 de agosto,.

31

l\loraes Barros .. "., ... , Pede ao Govel'llo informações ácerca das quantias com que o Estado de
S, Paulo tem concOl'l'iel annualmenle para o Th~souI'o Feder·al.

1895

I

~lachado .•

,., ... Pede ao Governo info Olaçõos ácerca da concessão fi ita a Custodio
Justino das Chagas para fundação de nucleos c loniatls nos Estados
do Pal'antÍ e • Paulo.
Pede ao Govemo informações ácerca do quan~o ·tem ga to a União com
a iOlmigl'ação estrangeira especificando os Estados em que elle teem
sido collocados.

"

12 de agosto, .

32

Coelho e Campos.,

Pede ao Governo informações ácerca rio fa to de terem sido presos
em ergipe nm'e cidadiios (lue alli haviam sido recrutados e obtiveram
aqui habuas-corplls.

»

12 de agosto..

33

Coelho Rodr'igues. " ... , Pede ao Go,'el'no que informesi já deu execução ao n. 8 do art. 80 da
lei n, 360 ele 31 de dez m bro de 1895 e se j:i providenciou sobre a
navegação do POt'to da Armaçâo,

"

12 de agosto..

3.1

Coelho Rodrigues •.....• Pede ao governo que illforme quantos vcrluntarios lem dado cada Estado
desde 1 90 para o Exercito e Armada.

»

19 de agosto..

35

Vicente Machado .. " ... Pede ao Gove1'llo que infol'me se subsidiou a publicação ou comprou um
livro intitulado Homens· e COltSaS do Br'azil, da italiano Alexandre
d'Alri.

.,.

19 de agosto.,

36

Fernando Lobo .. , .. , . '" Pede ao Governo informações ácerca de concessões pela Intendencia a
Companhia F. . Carioca,

»

22 de agosto..

37

R, Barcellos, J. Frota e Pede ao Gm'erno informações ácerca de contrabandos que se tem dado
Pinheiro i'tlachado,
na front!Íra do Estado do Rio Grande do nl.

»

24 de agosto..

38

Vicente Macbado •. , •..• Pede ao Governo informações ácerca de reclamações italianas que teem
sido pagas em Porto Alegre.

"

26 de agosto..

39

Ramiro Barcellos ..• , .• , Pede informações acerca de reclamações sobre pagamento de fl'etes de
mercadoria nas EstJções do interior da E. de 1<'. Central:lo Brazil.

»

14 de ee'tembro

41

Coelho Rodrigues .•••... Pede ao Governo informações ácel'ca da despeza e renda médias de cada
trem nocturno da E. de F. Central do Brazil no Ramal de S. Paulo.

lo

16 de setem bro

42

J.

.,.

18 de setembro

43

Coelho Rodrigues ... ,•... Pede ao Governo informações ácerca do numero de i=igrantes introduzidos por con ta do Governo desde 1 de janeiro de 1896.

"

28 de

sete~bró

4!

Costa Azevedo, • , ........ Pede ao Govel'Uo aestalislica do movimento da enrel'mal'ia de'beribericos
de Copacabana desde sua instalJação,

.,.

6 de outubro,

45

Costa Azevedo, . " •.. , ... Pede ao Governo informações ácerca da ida de um navio da Flolilha do
Amazonas ao Rio Ptu'ús sob o mando do capitão-tenente Joaquim
Serejo,

"

7 de outubro.

46

Ramiro Barcellos .... '"

"

19 de outubro.

48

Jusio Chêrmont. , ••. , •.• Pede ao Governo cópia do ultimo relatorio do engenheiro fIscal da
E. de F, de Alcobaça a Praia da Rainha.

.,.

24 de outubro.

49

Coelho Rodrigues, ••.••.• Pede ao Goveroo informações ácerca da emissão de bonus da 5' serie do
Banco da Republica.

armento,F.~IachadoePede

Costa Azevedo.

ao Governo informações acerca da permanencia do capitão Eduardo
Ribeiro no Estado do Amazonas.

Pede ao Governo informações acerca do debito do Banco do Brazil para
com o l'hesoaro raciona!.

-45-
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1896

4denovembro

50

Coelho Rodrigues .•..•... Pede ao Governo informações ácerca de alterações da ordem no Estado
do Piauh!.

»

7 de novembro

51

Justo Chermont. , .•••... Pede ao Governo informações ácerca de quanto se despendeu nas
exposições universaes realisadas em 1889 e 1893 em Pariz e em Chillago.

lO

13denovembro

52

Francisco Machado e Pede ao Governo informações ácerca de uma desintelligencia havida
Costa Azevedo.. . . . • . . entre o Governador do Amazonas e o Inspector da Alfr-ndega de
Manáos.

"

27 de novembro

53

Costa Azevedo .. , ... , •.. Pede ao Goveruo cópia dos relatorios das commissões encarregadas
de inspeccionar as Alfandegas da Republica.
'

"

5 de dezembro

54

Joaquim de Souza•..• , .. Pede ao Governo informações ácel'ca dos bens legados á Fazenda
Jacional pelo Dr. João Gomes Machado Corumbá.

Secretaria do enado Federal, em 22 de janeiro de 1897. O director José B. da Se,'ra Belfort.

A,-istides dO$ Passos Costa, 10 officia!. -

Conforme -

QUADRO N. 14
Requerimentos retirados, rejoitados ou prejudicados

ANNO

NOMES

DATAS

EMENTAS

1.896 16 de maio ...

2

Vicente Machado ...•... Pede ao Governo informaçõe~ ácerca das occurrencias havidas na
Escola Polytechnica.

\tde junho ...

9

Vicente Machado e outros Pede que a certidão de idade do Dr. Fileto Pires Ferreira obtida na
7& Pr('tol'ia seja pelo Senado remettida ao Congresso do Amazonas.

"

19 de junho•..

11

Pires Ferreira •...

"

15 de julho •..

21

Rosa Junior ...•........ Pede ao Governo informações ácerca do accesso aos postos de olliciaes
das ditferentes armas e corpos do Exel'cilo.

20 de julho...

22

Costa \.zevedo ....•. , ... Pede ao Governo para synilicar do y;,lor hislorico de um telegra=a
que leu ao enado em sessão de 9 do corrente.

"

3de agosto ..

25

Pires Ferreira •......•.• Pede que a Mesa remetta ás commissões um requerimento de D. Henriqueta Paes Ribeiro.

"

6 de agosto ..

27

Severino Vieira ...•..... Pede ao Governo informações ácerca de impostos arrecadados pelas
repartições federaes por con ta elo Estado da 13ama.

»

5 de agosto ..

40

Costa Rodrigues•.••.... Pede que a commissã" especial dê parecer sobre o projecto do Codigo
Ci vil do Sr. Joaquim Felicio dos antos.

19 de outubro.

47

Costa Rodrigues ..•..... Pede áO Governo informações ácerca do inquerito feit{) sobre os conflictos havidos em S. Paulo por causa dos protocollos ita1ianos.

li>

..,.

..

Pede ao Governo a relação nominal dos 1° s tenentes da Armada que
estão em condições de ser promovidos ao posto immediato.

SecreLaria do Senado Federal, em 22 de janeiro de 1.897.- Aristides dos Passos Costa, 10 ollicial.- Conforme O director, Jo.é B. da Sel"ra lJelfort.

\
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ACTOS DO PODER LEGISLATIVO EM 1896

DECRETO _ . 366 - DE 25 DE MAIO DE 1896
Iniciado

l1a

Camara dos

Depll~ados

e pelo

DECRETO N. 368 - DE 26 DE MAIO DE 1896

ennelo enviado 11 sancção. Iniciado na Camara dos

Depu~ados

e pelo Senado elwiado

,j.

sancção.

Autorisa o Governo a abril' o credito de 6;333$310 para pagamento Autorisa a abertura de um credito supplementar de 21:840~366 á verbaExercicios findos - para occorrer ás despezas que foram liquido pessoal e expediente da Delegacia de Terras e Colonisação, no
dadas com o serviço quarentenario de Santa Cathal'ina durante o
Estado de l\linas Oeraes.
anno de 1893.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unicú. O Podel' Executivo é autorisado a abrir o credilo de 6:333$310 para pagamento elo pessoal e expediente da
Delegacia de Terras e Colonisação no Estado de Minas Geraes,
no anno de 1893 ; revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 25 de maio de 1896, 8° da Republica.

O Presidente da Republica dos E~tados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução eguinte:
Art. 1.° E' o Poder Executivo autorisado a abril' um credito
de vinte e um contos oitocentos e quarenta mil trezentos sessenta e seis réis (21 :840 '366), supplementar á verba - Exercicios
findos -, para oecorrer ás ele peza , que foram liquidadas, com
o serviço quarentenario de Santa Catharina, durante o anno da
1893 ; nos termos do aviso do Ministerio do Interior 11. 2919 de 2
de outubro de 1895.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Antonio Olyntho dos Santos Pires.
Capital Federal, 26 de maio de 1 96, 8° da Republica.•
PRUDE 'TE J. DE MORAES BARROS.
Fl'arlcisco de Paula RoeZ,'igues Alves.

DECRETO N. 367 - DE 25 DE lIlAIO DE 1896
Iniciado na

amara dos Deputados

p lo S nado enviado á. sancção.

DECRETO N. 369 - DE 22 DE JUNHO DE 18\:.16
AutOl'i5<1. o Governo a abril' o credito supplementar de 1l5:100~ pal'a
OCcorl'er â despezas da verba _ Agencia Central de Iromigração _ Iniciado na Caroara dos Deputados e pelo Senado enviado ii sancção.
n. 3 do art. 60 da lei fi. 266 ele 2-1 de dezembro de 1 9-l.
Declara extincta a dh'Ída em que licou para com.a Fazenda Nacional o
fallecido coronel do Exercito ,Vencesláo Freire de Carvalho.

O Presiden te da Republica dos Bstados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres o laciollal decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Al't. 1.° E' o Go,erno autorisado ~ abrir ao Millistel'io da
Industria, .Viação e Obras Publicas o credito l'mpplementar de
?ento e qUlUze contos e cem mil réis (115: 100 ) pa,ra occorrer
as d~spezas relativas ii. verba - Agencia Central ue Immigraçao - n. 3 do art. 6° da lei D. 266 de 24 de dezembro de
1894, fazendo para isso as necé:5sarias opel'açõe .
Art. 2.~ Revogam-se as disposições em contrario.
Capita Federal, 25 de maio de 1896, 8° ela, Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Antonio Olyntho dos Sc.ntos Pire,.

o PI'esidente da Republica dos E-tados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso acional decrBtou e eu sallcciono a
resolução seguinte;
At't. L ° E' declarada extincta a divida em que ficou para com
a Fazenda Nacional o fa11ecido coronel do Exercito Wenceslao
Freire de Carvalho, ces-anelo, portanto, os descontes a que estãc
sujeitos os vel1cin:ento ':lue ora percebe- sua viu va D•.Maria An·
gela do Rego Barros Freire.
Art. 2.° Revog-am-se as disposições em contrario.
Capital Felleral, 22 de junho de 1896,8° da, Republica.
PRUDEr TE J. DE MORA1!S BA.RROS.
Berllal'do Va'ques.

"":'4DECRETO N. 370 - DE 22 DE

JU~HO

DE 1896

DEC E TO N. 373 - DE 20 DE JULHO DE 1896

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. Inicíado na Camara dos Deputad03 e pelo Senado enviado á sancção.
A.utorisa a abertura do credito supple'llent-lr de 128: H SiOO á verba 32" do
art.7° da lei n. 200 de 2~ de dezembro de 183\, para occorrer ás despezas
com o fabrico de moe1as de nickel e bronze.

Autodsa o Governo' a abrir ao 1'tfinisterio da Guerra o cradito especial de 2.220:0003 -para indemnisar prejuizo~ consequentes da
revolta de 6 de setembro ele 1893.

O Pt'esidente da Republica do:; Eitados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Naqional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico E' o Poder Executivo aut<>risfl,do a abrir ao MiDisterio da Fazeuda o credito supplementar de 128:828 500 à
verba 32" do art. 7° da lei n. 26l> de 24 tie dezembro de 1894,
para occorrer ás despezas com o fabrico de moedas de nickel e
bronze; revogadas as disposições em contrario.
Capital Fedel'al, 22 de junho de 1896,8° da Republica.

O Presidente da Republiclt dos E~ta'los Unid9s do Brazil :
Faço saber que o Congresso Na 'ional decretou e eu saucciouo
a resolução seguinte:
.
Art. 1. ° E' o Governo autorisado a abril' ao l\Ii uisterio da
Guerra o credito especial de dou" mil dnzentos e vinte conto:; de
reis (2.220:000~) para inlemnisar prejuizos consequentes da revolta de uma parte da Armada Nacional, smdo:
A' Companhia Nacional de Navegação Costeira
A Lage & Irmãos ............•.........•.... ·

PRUDENTE J. DE MORA.E" BARROS.

Francisco de Paula Rodrigues Alves.
~d'\:FI:AI'

DECRETO N. 371 -

DE 13 DE JULHO DE 1896

2.220:000 '000

fazendo para iS30 as neces3arÍ1s operações de credito.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 20 de julho de 189B. 8° tia Republica,
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Sena.1o enviado á Bancção.

Berncwào Vasques.

Declara que a pensão de 261$ annuaes conc3dida ao coronel AtTonso
de Albuquerque lllello, com sobrevivencia para sua mulher, D. Maria
Barbara de Albuquerque, deve entender-se que é sem prejuizo do
meio soldo que lhe compete.

o Presidente

da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1.° A pensão de 264$ annuaes, oncedida por decreto de
20 de j unho de 1837 e approvada pela lei de 2 de setembl'o de
1838, sob o D. 34, ao coronel Atronso de Albuquerque Mell0, com
sobrevivencia para sua mulher, D. Maria Barbara de Albuquerque, pelos bons serviços prestados, quando alferes, a favor da
legalidade, na antiga provincia do Pará, que é sem prej uizo do
meio soldo, de 48 " que lhe compete, nos termos da legislação
vigente j devendo-se-lhe continuar a abouar aqueUa pensão
como em vida de seu finado marido. a contar da data em que
deixou de recebei-a.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 13 de jUlllO de 189B, 8 0 da Republica.

1.500:000"'000
720:000;;;000

D~CRETO

N. 374- DE 23 DE JULHO DE 1896

Iniciado na Camara dos Deput1.dos e pela meslUa enviado á
Bancção.
Ilonceele ao Governo, no corrente exercício, o crenito supplementar de
5 :716'129 para pagamento dos vencimenl03 do mestre da ollicina dJ
coronheiros do Arsenal de Guerra desta Capital.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1.° E' concedido ao Governo no corrente exerci cio o credito supplemeutar de 5:716 '129 para pagamento dos vencimentos
do mestre da ol:Iicina de coronheiros do Arsenal de Guerra desta
Capital, sendo a quantia de 4:800'" pelo Uoisteriotla Guerra, rubrica 19· do orçamento vigente, e a de 916$129 pelo Ministerio
da Fazenda, rubrica 32' tio referido orçamen to, etrectuanrlo-se
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
para i
a ne essaria operação de credito.
Francisco de Paula Rodr:yues Alves.
Art. 2.° Revogllm-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 23 dejulho de 1896,8° da Republica.
~ ;f'\:J'1:A/"

,0

DECRETO N. 372 - DE 16 DE JULHO DE 1896
Iniciado no Senado e por elle enviado á sancção
Regula a aposentadoria dos

membro~

da Côrte de AppeI1ação do Distrieto Federal.

o Presidente dtl Republica dos Estados Unitlos do Brazil :
Faço saber que o Congres o Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1.0 As aposentadorias d,os membros da Côrte de Appellação do Districto Federal serão reguladas pejas leis rerel'entes
às da magistr~ltul'a federal, respeitada tanto naquellas como
nestas a condição de invalidez.
Art. 2.° Ficam ravogaclas as disposições em contrario.
Cl'pital Fedeml, 16 de julho de 1896,8° da R'3publica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Dr. Antonio Gonçalves Ferreira.

PRUDENTE J. DE MORA.lJlS BARROS.

Bel'nal'do Vasques.
~

DECRETO N. 375 -

DE 23 DE JULITO DE 189B

Iniciado na Camara dos Dep ltados e pela mesma l'Jlviado á
sancção.
Autorisa o Governo a abl'Íl' á verba - Exercicios fio.los - do ~lin,;sterio da
Fa<enda U'Tl creJito de 350:000,) pll.l'a pagar II G"leaao y Soto e olltros, como
indemnisaçãn dos prejuízos resultantes da repulsa inde.itla dos !lavios Cel"tauro e Celil1a.

O Presidente da Republica dos Estados Uniúos do Bl'azil:
Faço sabeI' que o Congresso Nacional de:lretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
,
Art. 1.° E' o Governo autori ado a abrir pelo MinisLrio da
Fazeodaà verba - Exercicios findos, um credito de 350:000
para pagar a G~\leano Y Soto e outros, carregadores dos navios

-5
DECRETO N. 378" - DE 8 DE AGOSTO DE 1896
Centaut·o e Celina, como indemnisação dos prej uizos resultantes
da repulsa indevida de tae:> navios no hlz[treto da 1111<1. Grande,
em 1886 fazendo para hso as uecessarias operações de credito. Iniciad,o na ,Camura dos DepuLados e peh Senado enviado á sancção.
Art.
Revogam-se as disposições em con.traI'io.
Capital Federal, 23 de julho tle 1896, 8° da Republica.
Autol'isa o Poder gx:ecutivo a proceder á escolba do local apropriado

2>

PRUDENTE J. DE MORAEs BAH.ROS.

á mudallça do Arsenal de Marinha da Capital Federal e abriL' um
o redi to até a quantia de tl'esentos contos (300: 000$000) •

Ft"uncisco de Paula Rodj'igues Alves.

LEI N. 376 -

DE

30 DE JULHO OE 1896

Iniciado na Cama'a dos Deputado' e pelo

enado enviado á sancção.

Appl'om os quatro protocollos formulados na confel'encia de -iI1add d
em abril de 189) para a protecção da propríeilade industrial e o
regulamento elaborado pela ecretal'Ía Internacional respectiva.

o Presirlente da Rf'puhlica

~

dos Estados Unil10s do Brazil :
Faço saber que o Congee.sso Naciunal l1ecretou e eu s'Lncciono
a lei seguin te :
Art. 1. 0 Ficam appl'ovadns os quatro protocollos rOl'mulados
na segunda conferencia, de Madl'id em abril ele 1890 para a protecção ctt propriedude indu tria! e o regulamento elaborado pela
Secretaria Internacional sob a direcção do Governo Suis,;o, conforme a autorisação dada pela mesm~L conferencia.
Art. 2.° PJ.ra execuç..'i.oda presente lei poderá o Governo abrir
os credito nece @at'ios.
Art. 3. 0 Revogam-se asdispo~ições em contrario.
Capital Federal, 30 lle julho de 1896,8° da Republica.

O Presidente tia Republica dos Estados Unidos do Bl'azil :
Faço saber que o C0ngresso Nacional decreta e eu sancciono a
seguinte re~olu\ião :
Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorisado a mandar proceder
a e>:colha rio local apropriado ti mudança do Arsenal de Marinha
da C lpibl Federal, subrnettendo opportunamente á approvação
do Congresso Nacional 0.5 detallJes e orçamento das despezas,
acomp:1Dhado da avaliação do~ terI'enos occupaLiospelas diversas
Repartições do mesmo Arsenal e mais bens que a elle pertençam
e devam ser dispostos.
Art. 2.° Para acudir à despezas com os e tudo, e aClJuisição
de tel'fenos fica autorisado o Governo a abrir o cretlito necessario até tl'ezentos contos de reis (300:000$000\.
Art. 3. ° Revogam- e as disposições em con tI'Urio.
Capital FeJeral, 8 de agosto de 1896, 8° da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Elisiario Jose Barbosa.

l>I!1CltETd N. 379 -

OE 13

DIil

AGOSTO DE 1896

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Carlos Augusto de Carvalho.

Autorisa o Poder Ex:ecutivo a conceder um anno de licença ao amanuense da Secretaria da Assistencia Medico-Legal de Alienados,
Artbur Gomes da Cruz.

O PresiLiente da Republida, dos Estacij>s Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nn.cional decreta e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1. ° E' o Poder Executi vo autol'jsado a conceder licença
Iniciado na Camara dos Deputados e pel Senado enviado á sancção.
por um anno, com ordenado, para tratar de sua saude onde lhe
convier, ao amanuense ç1a Secretaria da Assistencia Medico-Lega'!
Aulorisa o Governo a abril' no corl'ente exercicio o credito de réjs
de Alienados, Al'thur Gomes da Cruz.
186:467$580, supplementar a diversas rubrica& do art. 20 da lei n. 300
Arl. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
de 30 de dezembro de 1 95.
Capital Federal, 13 de agosto de 1896, 7° da Republi0a.
DECRETO N. 377 - DE 4

DE

AGOSTO

DE

1896

O PI'esielante da Republica dos E~tado3 Uni.los do Brazil :
PJll1DE;NTE J. DE :'vIORA.ES BARROS.
Faço saber que o Coag-reseo Nacional decretou e eu anc iono
Dr. Antonio Gonçalves Ferreim.
a resolução seguinte:
0
Art. 1. E' o Governo autorisado a abrir no COl'l'ente exercicio
o credito de 185:467680, supplementar ás seguintes rubricas do
art. 20 da lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895 - Ministerio da.
DECRETO N. 380 - DE 22 DIil AGOSTO DE 1896
Justiça e Negocios Iuteriores :
N. 13 - Policia do Di3tricto Fetlel'al.
. 135: 500,'000
Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção.
N. 21 - Instituto Saniturio Fedel'al
.
8: 167. 630
N. 40 - Corpo de Bocnbúro:s
.
42:800 '000
Fix:a o dia em que se devel'ã proc~der á eleição ordinal'ia para os caro
fazendo as necess:1.rias operações de credito.
gos de deputado e senador ao Congresso 'acional.
JÍrt. 2." Revogam-se as disp05içõ.)s em contrario.
Oitpital Federal, 4 de agQsto de 1896, 80 da Republica.
O Presidente da Republica dos Estttdos Unidos do Brazi!:
PRUDENTE J. DE' MORAEJS BARROS.
Faço saber que o Cong.resso ~acional decretou e eu sancciouo
a resolução seguinte:
Dr. Antonio Gonçalves Ferl·eira.
Art. 1. 0 A eleição Ol'dinaria para os cargos de deputado e senador ao Congre so Nacional se procederà em toda a Republica
no dia 3 Lie dezembro do ultimo anno da legislatura.
<Ad'I:AP J'\.:AJ'I.>'

-6Paragrapho unico. Quando, na época da' apuração das eleições federaes, ns Camaras ou Conselhos do Districto Fede~al, Ca·
pilaes dos Estados e sédes dos districtos eleitoraes houverem
terminado o mandato e não tiverem assumido o exercicio de suas
funcções as Camaras ou Conselhos novamente eleitos, será a
apuração feita por a(luelloo, obsernndo-se o que a respeito da
organi,ação da Junta apuradora prescreve a lei n. 35 de 26 de
janeiro de 1892.
Art. 2.° Revogam-se as disposiÇÕes em contrario.
Capital Federal, 22 de agosto de 1896, 8' da. Republica.
PRUDENTE J. DE MORUS BARROS.
Dr. Antonio Gonçalves Fen·eira.·

DECRETO N. 381 -

DE 2-4 DE AGOSTO DE 1896

Iniciado na Gamara lI'JS Deplüados e pelo Senado enviado á. sanc,ão.
Dispõe sobre o modo de pngamento dos vencimentos dos funccionario"

publicos aposentados.

§ 4°, de 3.000 aprendizes mal'inLleiJ'os;
§ 5°, de 400 praças cio Corpo de Infantaria de Marinha;
§ 6', em tempo de guerra, do pessoal que for necessario.

Art,. 2.° Fica o Governo autorisado :
I', a engajar para o sarviço di.!. Armntln. Nacional com as
vantagens da lei n. 14-1 13, de 8 de julllo ele 1893, emqu[l.nto não
se proceder ao sorteio militai', o pes::ioal que for nece 'sado para
preencher os claro exi tentes na lcorça Naval i
§ 2', a conceder as mesmas vantaj!ens a peaças do Corpo ele
Marinheiros Nacionaes que, tendo completado o tempo lega.l ele
sel'viço, continuarem a s6rvir sem engajamento;
§ 3", a conceder aos maeinheil'03 ntl.ciol1ae". procedentes das
escolas de :lpreudizes, que completarem cíoco annos de serviço
sem nota que os de abone, uma gratilicaÇ<1.o mensal correspondente a. metade do soldo da classe a q ue pertencerem;
§ 4°, a "IteraI' o regulamento do Corpo de Infantaria de Mil.riu11a, clando ao relel'ido corpo organisação mai de harmonia
com o fim a que é de tinado i
§ 5', a considel'ar na re,el'va os navi03 que necessitarem concertos que se prolonguem por mais de 9::> dia:;.
Cada um üe3ses navios tel'il. a bordo o seguinto pessoal:
commandante, immediato, commis'ario, mestl'e, fiel e um
quinto (1/3) elá lotação, percebendo os vencimentos ue navio
aromado.
'
Art. 3.° O Ministl'o da Marinha, de accol'do com o ,ia Industria,
Viação e Obl'''s -Publicas, pl'ovidellciará para que as companhias
de llavegação subvencioniluas ::icjam ol)J'lg'adas a con_truir seus
navios com os requi -ito intli'!Jcns \veis .. fim de, na evelltl1alidaue
de guerra, serem arm:ldos em cl'uz:\dores.
.
Al't. 4.° Revogam-se as disposições em contral'ío.
Capital Federal, 27 de agosto de 1896., 8' da Repul.Jlica.
§

O Pl'esidente da Repl1Llica dos Estados Uni os do Brazil:
Faço saber Que o Congresso Nilcional decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Al't. 1.' Os funccionarios publicos que perceberem vencimentos pelos cofres rIa União. uma vez aposentados e liquidado o
tempo elo xercicio a que tiverem direi lo, receberão, desde logo,
PRUDE TE J. DE MORA.]jJS BA.RRO'.
o que lhes competir, independente de prova de estarem quites
com a Fazenda Nacional.
Elisia1'io Jose Bm·bosa.
Paragrapbo unico, i o Tbesouro Federal ou repartição federal
encarrega la de liquidação verificar falta de pagamento de scIlos
ou de quantias dadas por adeantamenlo ou indevidamente recebi·
das, fixará ao devedor prazo não excedente de tres mezes para
, DECRETO N. 383 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1896
exhibir prova de tal pagamento ou restituição, findo o qual e não
tendo sill0 alisfeita essa exigencia, fara a cobrança pelos venciIniciado na Gamara' dos Deputad03 e pelo Senado enviado po,ra ser
mentos até saldar o debito.
publicado.
Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 2-1 de a"'osto de 1896, 8' da Republica.
Publica a resolução do Congresso Nacional prol'oganelo a actual sessão
legislativa até ao dia i-1 de outubro do corrente anno.

PRUDENTE J. DE 1\10RAES BARROS.

Fl"allcisco de Paula Rod1'igues Alves.

LEI N. 382 -

DE 27 DE .AG03TO DE 189

Iniciado na Gamara dos Deputados e por ena. enviado

Ít

sancção.

Fixa a FOl'ça , avaI para o exercício de 1897.

O Presidente da RepuLlic•• llos Esta los Unidos do Brazil :
Faço sa.ber que o Congl'esso Nacion~\l decretou e eu sancciollll
a resoluçã.o segui:lte :
Art. 1." A Força Ta vai n anno de 18'J7 consta'ra. :
§ I', tios officiaes do corpo da Armada e das cla ses unnexas,
de accorrlo com o l'especti vos quadl'os, comprehendidos 03 que a
lei manda embarcar por escaio. annuat nos navios de gl1el'l'a e
transporte da União, con forme suas lotações, e dos e ta.dosmaiores das esquadras das çlivi,ões de navios;
§ 2', de 4,000 praças do Cc,rpo de M::trinheiros Nacionaes,
inclusive 300 praças p'\ra as tres companhias de foguistas e 100
para. a companhia do Estado de Malto Grosso;
§ 3°, de 1.000 fogu istas, con tra ctados, de conformidade com o
regulamento prolllulg-::tdo pan os foguistas extranumel'uI'ios,
ernquanto o Corpo de l\Ial'inheiros Nacionaes não puder uttentlel'
a todo o serviço;

O Presidente da Republi a. dos E tados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre3 o Nacional, em conformidade do disposto no § I' do al't. 17 da Constituição Rederal, resolveu prorogar a sua actua.l sessão legislativa até ao úia 14 de outubro
do conente anno.
Capital Federal, 12 de olltubl'O de IS93, 8' <lt. Republica.
PaUDE:-'TE J. DE MoaAES

B.~RR03.

Alb3rlo de Seix<:ls j)1'al-tins Tm·res.

DECRETO N. 384 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1896
Iniciado na. G:tlllara e pelo

eDaelo ellriado á. sancção.

Autorisa o Poder Executivo a illJdificar o cO:llraclode \'Las-ferreas da
Companhia Est~'adas de Ferro Nort~ do B!'azil, em relação ao regimen
de garan tia de jUl'OS e pr:lzo para. concluslo elas obras.

O Presidente da Republica dos E,tld03 Unidos do Bl'azi! :
Faço sRber que o CongreEso Nac'o:lul decretou e eu sancciono
a resoluç-ão seguinte:
Al't. 1,· O Po:ler Exccuti \'0 é autorisado a modificar o contI'acto existl3nte com a Ccm[lunhia de 1<: tradns de Ferro do Norte
do Brazil, pa.ra o fim de admitlil' que sej:\ depositada, no ex te·

-7
rior e á disposição do Governo, a importuncia total do capital
relativo ás concessões da. mesma companhia, comtanto que:
a) O Governo nenhum compromisso assuma perante portadores de emprestimos ;
b) Os juros continuem a ser em papel-moeda, á mesma taxa e
. .
...
pagos á companhia;..
c) Os reembolsos sejam feitos no palz a compJ.nhla-, a medIJa
das necessidades desta, e a tax;l cambial previamen te combinada,
sendo tambem esli pulad,t ii t,\xa de cambio p,\ra calculo do deposito;.
_
.
d) As qnunÍlas reembol arlas que nao forem despendidas no
exercicio, não vencerão juros até qU03 a companhilt pI'ove tel- as
empregado ele accordo com o contracto.
ATt. 2. 0 Apre 'ente autorisaçfio só se fará eífecli\'a si os onus
a que ficar sujeito o Govel'no não exce lerem ao estabelecIdo no
contracto actual.
Paragrapho unico. N;l hypolhe-e dest.e artigo o Governo poder:\. proroga l' o prazo par" conclusão das obras alé 31 de dezembro de 1898.
Art. 3. 0 Revogam·_e as dL,posiçõe em conll':.uio.
Capital Fodel'al, 17 do ,elembro de 1896, 80 da Republica.

DECRETO N. 387 -

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviaio á sancção.
Autorisa o Governo a abrir ao ?llinisterio da Fazenda o credito de 335:01 '$428,
supplemenlal' á verba 170 do arl. 7 0 da lei n. 330 de :'0 de dezembro
de 1835.

O Presidente da Republica dos E tados 1Jnidos do Brazil :
Faço saber que o Cungresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. 0 13;' o Goyerno autorisado a abrir ao 1\linisterio dlt
Fazenrla o credito de 336:018$428, supplementar á verba 170 do
art. 70 da lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895, fazendo para
isso as nece. sarias opernções rle credito.
1\ I"Í. 2. ° J\,evogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 21 de setembro de 1896,80 da Rel.ublica.
PRUDE:<TE J. DE MORAES BARROS.

Francisco de Paula Rod,-igues Alves.

f'IWDENTE J. DE MORAES BARR03.

Antonio Olyntho dos Santos Pires.
Ú",AAr d'I:f'\:At'

DECRETO

I .

385 -

Iniciado na Camara cios Deputado, e pe'o 'enado enviado á sancção.
Autorisa o Governo a prorogar até 3i de dezembro de i891l o prazo
concedido nos respecti "OS contractos para aqllellas estradas de ferro
que já houverem completado os estudos ou in.iciado a conslrucção.

O Presidenle ua R public3. d03 Estados Unidos (10 Brazil :
Faço aber quo o Congresso Tacional decretou e eu sancciono
a. resolução seguinte:
ArL l.O E' nlltori ado o Governo a prorogar alé 31 da dezembro ue 1896 o prazo conceuido no respeclivos contractos
para aquellas estradas de ferro, que já houverem completado o
estudos do seu traçado ou secção deste, na fórma dos contractos
de concessão, bem como daquellas que llOuverem iniciado a sua
construcçiio.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 17 de setembro de 1896, 8° da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BA.RROS.

Alltonio Olyntho dos Sal1tos J!i1-es.
cAA:A:F rf\:fI:I'V"

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo

~d'\:J:'e.AP

D~CRBTO

N. 388 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1896

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Se:lado en,iado á sancção.

DE 17 DE SETEMBRO DE 1896

DECRBTO N. 386 - DE 17 DE

DE 21 DE SETInlBRO 1>E 1896

Aulorisa o G lvernn a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito supplemenlar
de 5. ,Z2:84i$}SZ li verba - Reposições e restituições, para paRamenlo àa
divida da Un"ão para com o Estado de S. Paulo.

O Presiden le da Republica dos Estad03 UniJos do Brazil:
Faço saber que o Congl'esso Nacional decrelou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. ° 13;' o Governo autorisado a abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito supplementar de cinco mil quinhentos vinte
e dous conto oilocentos quarenta e Rete mil seiscentos oitenta
e dous réis (5.522:847:)682), á verba - Rep03ições e restituições
art. 70 n. 29 d~. ~ei
266 de 24 de. dezembro de 1894, parà
pa&,amento da dIVIda lIqUidada provemente de impostos arrecadaaos pela União e pertencentes ao Estado de S. Paulo na
fÓl'ma da Constituição Federal; fazendo para is o as nece~sa~ias
operações de credito.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federa.l, 21 de setembro de 1896,80 da Republica.

.n ..

PRUDE:'<TE J. DE MORA.E3 BARROS.

F"ancisco de

Pa~,la

Rodligues Alves.

..Ad'I:A:PcFI:AAJo
sETE~mRo

DE 1896

enado enviado á sa'lc~i"io.

DECRETO N. 3&9 - DE 24 DE SETEMBRO DE 1896
Iniciado n:1 Camara elos Deputados e pelo Senado enviado

;Í sancção.
Aulorisa o Go,'erno a abril' ao l\Iillistcrio da Marinha o credito de
34:000" supplemenlar á verba 170 do art. 4 0 da Ici n, 360 de Aulor; a o Go,erno a abrir ao ~finisterio da Fazenda o credito supplementar
àe i:iOi... á "erba - Alfandega, arl. 70 n. 12 do orçamento de 1895, para
30 de dezembro de i 95.

oecorrer á despez" da Alfandega do Estado do Espirito Santo.

O Presidenle dr. Republica doS' Estados Cnidos do BI'azil:
Faço saber CJUCl o Congres~o Nacional decretou e eu S:l11cciono
a resolllç'lo e~uinte:
Art. 1. 0 E' () Governo autori auo a abrir ao Mini lerio da
Marinha o crerlito de 34:000$, sllpplementar á verba ]7a do
~rt. 4" da lei n. ~60 de 30 de dezambro de 1895, destinada
a acquisIçào de olem', Ir,echas e chaminé3, fnendo para iss') a'S
neceSSUl'l<1S operações de crerlito.
Art. 2,0 R'}vog lm-so a.s dispoSiçõGS em conlrario.
('apitaI I~cdoral, ]7 ele ,etcmbro de 1896,80 da Repuulica.
PRUDENTE J. DE i\IORA8s BARROS.

Elisia"io Jose Bal·bosa.

O Prcsid<::D te da RepuiJI ica dos Estados Unidos do Braiil:
Faço auel' CJue o Congresso Nacional deCl'elou e eu sanccioDo
a resolução seguinte:
Al'tigo unico. E' o Goyerno autori ado a abl'ir ao IIinisterio
LIa Fa.zenda o credito upplementa.r de 7:707 á verba-Alfandegas», al·L. 7" n, 12 uo orçamento de 1895, para cccorrer a desPl'Z'l. da Alfandega. rio E "lado do Espirito Santo; revoO"ada
as
'!i po ições em conlr,\rio.
o
Capilal Foderal, 24 de etembro de 1896,80 da Republica.
PnuDEJ\"TE J. DE MORAES BARROS.

Francisco de Paula Rod?'igues Alves.
<AI'\:AP~

-8DECRETO N. 390 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1896

DECRETO N. 392 - DE 8 DE OUTUBRO DE 1896

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.

Iniciado no Senado e por elle enviado á sancção.

Manda contar de 16 de abril de 1894 a antiguidade de posto dos officiaes
da Armada promovidos por decreto de 30 de agosto do mesmo anno.

Reorganisa o Tribunal de Contai.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional de;:retou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. ° A antiguidade de posto dos (filciaes do corpo da
Armad,l, . promovidos pOl' decreto. de 80 de agosto de 1894,
por serviços prestados a Republtca, é con tada de 16 de abri I
do mesmo alJUo.
Art. 2. 0 R.evogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 2 de outuiJro de 1896, 8° da R'3publica.
PRUDENTE J. DE MaMES BARROS.
Elisiario Jose Barbosa.

LEI N. 391 -

DE 7 DE OUTUBRO DE 1896

Iniciarlo na Ca mal'a dos Deplltados e por ella en"Viado á anccão.
Declara quaes são os telegrammas officiaes isentos das respectivas taxas,
e dá providencias sobre trafego de linhas telegrapbicas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte:
Art. I. ° São considerados offlciaes, para o effeito de não
arrecadação das taxas nas estações telegrapbicas da União, o
telegrlllnmas que, tratando de serviço publico, forem passados
por autoridades fed"raes no exercicio de suas funcções, quando
autorisadas pelos Mini terios respectivos, na fórma do § lodo
art. 100 do regulamento de 30 de jalleiro de 1894.
§ I. o São i"'ualmente considerados taes os que, ainda referentes
ao serviço publico, forem expedidos pelos Presideutes do Senado
e da Camara dos Deputados federaes e pelos Governadores d0s
Estados ao Governo Federal, aos Presidentes do Senado e da Camara federaes e aos Governadores dos outros Estados.
§ 2. ° Os telegrammas das au toridades estadones são consideradns como privarIas, com a vantélgem da reducção de cincoenta
por cento (50 %) nas taxas crdinarias, quando apresentados paI'
fullccionario estadoal habilitado pelo respecti.o Governo, sendo
o a sumpto referente á administração publica.
§ 3. o O Govf'ruo é autorisado a eu traI' em accordo com os
Governos do Estados, para regularisar o modo de pagamen to
des as taxas.
Art. 2.° As linhas telegraphicas da;; e trada de ferro
da União, como parte integrante da rede fetIeral, farão o seu trafego segundo as disp lsições do regulamento em vigor na Repartição Geral dos Telegraphos.
§ 1.° As tarifas tele"'rnl'hi ::lS dessas estradas serão organisadas pela Reparti\ão Geral dos Telegrapbos e sujeitas á approv..ação do Governo.
§ 2. ° O Ooyerno providenciará para que entre os telegraphos
das estradas de ferro da União, das subvencionadns e a Repartição Geral dos Telegl'u pbos se estabeleça trafego mutuo, sem
prejui;-o das rendas propr'ias a cad,t admini tração.
Art. 3.° Ficam desde já revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 7 de outubro de 1896, 8° da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
A n/anio Olyntlto dos Santos Pires.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1.° O Tribunal de Contas, instituido no art. 89 da Con·
Rtituição, terá sua séde na Capital Federal ejurisdicção em toda
a Republica.
§ 1.° O pessoal deliberativo do Tribunal compor- e-ba de
quatro m mbros: o presidente e tres 'lirectores com voto.
§ 2.° O presidente e os directores s~rão nomeados pelo ~resi.
dente da Republica com a approvaçao do Senado; depOIS de
nomeados só perderão os lagares uão sendo confirmad:l a nomeação, e, dada a confirmação, só por antença condl:'mnatoria, em
crime a que e teja imposta e ta pena. Não são em caso algum
passiveis de , uspensão administrati va.
1. Os meml 1'08 do Tribunal nomeados, quando reunitlo o Congresso, não entrarão em exercicio sem a approvação do Senado i
2. Si a nomeação se der no int~rvallo da sessõe~, o nomeado
entrara em exercicio, sendo con iclerado em commi são até a
deliberação do Senado;
3. A approvação do Senado deverá ser solicitada em I1le n sagem,
do Poder Executi VO, dentro de tre" dias, a contar da nomeação,
no caso do ll. 1, ou nos primeiros 15 dias da reunião do Con·
gresso, no do n. 2 ;
4. Exgottados aquelles prazos, o Senado poderá con~ecer d~s
nomeações independente da men agem, de de que ebteJarn elias
.
publicadas no Dial'io O(ficial;
5. O Ministerio Publico ,erá representa,do perante o Tnbunal
de Contas por um bacharelou doutor em direito nomeado pelo
Presirlente da Republica, demissivel ad nt,tum ;
6. O represE'ntante do Ministerio Publico assistirá ás reulliões
do Tribunal e tomará parte nas discussões: não terá, porém,
direito de voto;
7. Exerciiatrá a,s attribuições conferidas nesta lei e 110 regulamento que o Poder Executivo expedi~' para su~ e?,~cução.
§ 3. ° Para o serviço do mesmo Tnbunal eXistIra um quadro
de pessoal, composto de tres sub-directores, um secretario, 14 los
escripturarios, 14 2°S escripturarios, 16 3° s escripturarios,. 10 4° S
escripturarios, um cartorario, um ajudante e quatro contlllu9s.
§ 4.° Os sub·directores, primeiros e segundos escripturarlOs
nomeados para a reorganisação do Tt'ibunal, em virtude desta
lei, se,'ão de livre escol ba do Presidente da Republica.
Os terceiros e qnartus escL'ipturarios seriío nomeados por concurso, na fórma do regulamento expedido pelo Oo'erno.
No caso de vagas de sub-directores, primeiros ou segundos
escripturarios, serão preenchidas por accesso mediante proposta
do Tribunal, apresentada pelo respectivo presidente.
.
§ 5.° O secretario será nomeado pelo Presidente da Republtca,
sobre proposta do presidente do Tribunal.
.
_
§ 6. O cartorario, o ajudante do mesmo e os contlOuos serao
nomeado pelo presidente do Tribunal.
§ 7. 0 O presidente e outros membros do Tribunal de Con~as
não podem exercer outra qualquer funcção publica ou com.JUIssão; os sub-directores e escripturarios não poderão ser deSignados pelo Governo para commissão alguma.
§ !:l. ° O pre idente e os directore" do Tri bunal de Con tas só
terão direito á aposentadoria após lO annos ~e serviço, ~om o
ordenado proporcional, e com lodos os venCllnentos no fIm de
30 annos, provando a invalirlez; perceberão os vencimentos. ~o
§ 13 deste artigo, e serão julgados, nos crimes de re ponsabIltdade, pelo Supremo Tribunal Federal.
O presidente e os directores, cujas nomeações forem approvadas pelo Senado, por occasião de dar-se á execução a presente
lei, não poderão apo entar-se com os vencimentos de que trata;, o
citado 5: 13 antes de decorrido o prazo de 10 annos da decretaçao
da mesma tabella.
§ 9. ° O prf'sidente do Tribunal sera substituido em seus impedimentos pelo director mais antigo do cargo, e, em igualdade de
circumstancias, pelo mais idoso.
lI
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Os directores, sub-directores e o secretario pelos sub-directores e primeiros escripturarios que o presidente designar.
O representante do lIIinisterio Publico, pelo b~charel em direito
que o IIJini:tro da: Fazenda nomear e que sera conservado emquanto bem servIr.
§ 10. Não po erüo ser conjunctamente membros do Tribunal
parentes consanguineos ou affins, na Unha ascendente ou descendente, e até ao .egundo gT'ao na collateral.
§ I!. A nenhum membro do Tribunal é permittido intervir
na decisão de negocio ,eu ou de algum seu parente até ao segundo gr.1o incluslv e . .
_
.
§ 12. O Tribunal cnIebrara suas scssoes sempre que o preSIdente
convocaI-o, d vendo reunir- e, ao men s, uma vez na semana.
§ 13. Os vencimentos do directores do Tt'ibunal de Conta.
serão de 15:0 O. por ,lOno, tendo o presidente uma gratificação
adrliciono.l de 3:000. . Os mai empreriados pel'cebel'~o vencimentos igllaes ; os que percebem os empregados de Igual catelJ'oriu. e denominação do Thesouro; o secretario terá vcncim~nto$ de sub-directop.
Art. 2. 0 O Tribunal de Contas tem jurisdicção propria e privati va sobre as pessoas e as mat ria.s sujei tas á sua competencia ;
abrange te dos os respon aveis por dinheiros, valores e materinl
pertencentes á Republica, ainda mesmo que residam fóra
do paiz.
Agindo, con o Tribunal de Justiça, as suas.eleci ões definitivas
teem fm'ça de sentença .iu,liciaL
§ 1. o Funcciona o Tribunal de Contas:
I) Como fi-cal da admini tração financeira.;
2) Como Tribunal de Justiça com jurisdi.::..ão contllllcio.;a e
grado,a.
§ 2." Exercita a sua funcçüo fisc..'l.lisad· ra, instituindo exame
prévio sobre os actos que entendem com a receita e despeza
publiclS e revendo as contas mini.5teriaes.
1) Compete-liJe em relação á receita:
a) examinar e registrar LS decretos e as instrucç-esrlo Governo
que tenham por fim regular a urreca<la\ão dos impostos ou taxas
mencionadas na leis de meio" ;
b) rever os balancetes mensaes de t0das as estações e repartiçãe"' publicas que arrecadarem receita;
c) confrontar todos os balancetes e o seu resultado com o balanço geral do exercicio e a~ 11emonstrações da roceita arrecarlada,
que o Ministerio da Fazenda deverá enviar-lhe logo que esteja
publicado;
d) verificar e approvar as fianças e cauções que devem prestar
to os os que arrecadarem, applicarem ou con en'arem sob sua
~uarr1a e administra\ão dinheiros, valores e bens pertencentes
a Republica, seja qual for o l\Iinisterio a que pertençam,
Exceptuam-lie a cauções que a leis e regulamentos mandam
tornar ífectivas por meio de deducção dos vencimentos elo r sponsaveis, as quaes continuarão a ser prestadas de conformidade
com as mesmas leis e regulamentos,
2) Cabe-IbeA!D referencia á espeza:
o) velar p~ que a applicação dos dinheiro publicas se dê de
conformidade com as lei' d oramt>nto da de peza; e os creditos
especiaes e addicionaes regularmente abertos;
b) in tituir exame obre a
i-tribuiçõe do credito, os contractos que derem origem á despeza de qualquer natureza, os
mand dos e avisos de adeantamento a fazer a repartições, a
empl'eg;ldos ou particulares que tiverem a seu cargo a execu\ão
de ~erviços previ tos no orçamento;
c) emittir parecer sobre a proposta para abertura de creditos
supplementares e 'extraordinarios, a qual o Governo deverá
subm~tter previamente ao Tribunal, para o effeito de verificar
este SI é legal o uso desse expediente de contabili lade publica;
d) ~erifica.r a reg-ularidade de todas as ordens de pagamento
exped1l1as pelos diíferentes l\Iinisterios, inclusive as que o forem
por telegrammas para dentro ou l'óra do paiz ;
e) apurar a legalidade das aposentadorias, concessões de meio
sold~ e mau epio militares e civis, e examinar si a fixação dos
venClmento~ de inactividade e a das pensões está de accordo
com a lei;
f) fazer o confronto do balanços geraes dos exercicios com os
rac;ulta o: das contas dos responsaveis e com as autorisações
legislativas.
B. :l

Para maior facilidade e exactidão deste confronto, os balanços trarão em annexos uma classi ficação de despeza, segundo
os respo'1saveis que as tiverem levado a e1feito;
g) expôr I'm relatario annual dirigido ás CaslS do Congresso
a ~ituação da Fazenda Federal; propôr as merlidas tendentes
á melhor arrecadação da receita e á fucalisação da despeza;
emittir parecer sobre a expansão de,ta e fluas causas, e fazer
menção dos abusos e omissões praticados na exer:uçoão das leis
do orçamento e n IS que entenderem com a administração fiscal.
3) Si os actos eleterminativos de de peza estiverem revestidos
de todos os requisitos rlemonstrativos de :sua legalidade, o Tribunal ordenará. o registro; nu caso contrario, recusal·o·ha, em
despacho fundamentado, dentro de 10 dias, que será communicarlo ao Ministro ordenador da despeza
4) Igual procedimento terá o Tribunal em referencia aos actos
relativos á receita, concedendo ou recusando o regj-tro- segundo
parecer· lhe que a lei do orçamento contém, ou não, autorisação
para a arrecadação do imposto, ou que este foi, ou não, decretado pelo Go\'erno de conformidade com a referida autori ação.
§ 3. o Si o ~Iinistro ordenador julgar que a cobrança do imposto ou a despeza ordenada e não registrada deve ser executada, submetterá o ca o ao Presidente da Republica, em
exposição escripta nos mesmos papeis onde constar o despacho
fundamentado dfl que trata o n. II.
Si o pre~idf'nte or,lenar por de p'lcllo que os alludidos actos
ejam praticados. o Tribunal os registl'ará sob protesto, dando
rle tudo conhecimento detalhado ao Congresso no relatorio anDual de que trata o n, 2 letlra g do art. 2".
~ -:1." O registro diario das ordens de pagamento será determinado pelo pl'esldente do Tribunal, á vista do parecer do director
e das informaçõe da ub·diJecloria, sendo affecto ao Tribunal
e n sua primeira reunião_
Depen dem de I esolu ,ão do Tribunal:
o) a recusa do regi_tI'O ao actos relativos á receita e á de peza;
b) os registras dos contractos;
c) os dos creditos addicionaes e especiaes;
d) o das disteibuições dos creditos dos l'Jinisterios e alleração
nos mesmos no decurso do exercicio.
§ 5. o ")\'enhuma ordem de pagamento será executada pelos
pagadores s m o registro determinado pelo Tribunal ou pelo
pre~idente, annotado na referida ordem e em documento da
despeza, por meio de carimbo.
Esta disposir;ão comprehende as ordens com despacho do
registro sob protesto.
O pagador que infringir este preceito incorrerá em responl1abilidade criminal por executar ordens illegaes e ser-Ihe·ha
levada em alcance, na tomada das contas, a importancia indevidamente paga.
6. 0 Não dependem, para sua eífectividade, do registro pl'évio do Tribunal:
a) as despezas com o pagamento de letras do Thesouro, e de
quaesquer titulas da di vida íluctuante e dos juros devidos;
b) as despezas miuda e de expediente das repartições.
O porteiro e mai encarregados de tae de pezas prestarão
men almente contas da applicação da quantias recebidas, documentanrlo o emprego da que excederem de dez mil réis e
relacionando 8" demais; alterado nesta parte o § 2° do art. 40
das instrucções n. 287, de 10 de dezembro de 1851,
A' ...ista da decisão do Tribunal, julgando comprovada a despeza, o Thesouro fará. ao r spomavel os supprimentos necessarios;
c) as operações ele credito autorisad
em lei quando for
necC'ssaria a reserva para o seu bom exito;
d) os supprimentos de fundos para compra de generos alimenticios, combustivel e materia prima para a officinas de
estabelecimentos publicos e para as estradas de ferro;
e) as despezas feitas em periodo de guerra ou esta' o de sitio.
§ 7. o O exame do Tribunal instituir·se-ha, no caSOll do paragrapho antecedente, sobre: as ordens de pagamento e de supprimento de ruo os, as contas e quaesquer documento da operações
realisadas, ou sobre ns proce,sos que á mesmas houverem dado
origem ou causa, para o que serão todos enviados pelo l\Iinisterio respectivo dentro de 48 horas de sua expedição.
No caso ó;e achaI-as o Tribunal legalmente executa.das, ordenará o registro simples; ao contrario, mandará registraI-as sob
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do art. 2° desta lei.
§ 8.° Não é admissivel o registro dposterio':"i fóra dos casos
especificados no § 6° do art. 2°.
§ 9. ° As despezas de caracter reservado e confidencial serão
registradas desde que o credito da consignação respectiva as
comporte.
Art. 3. ° O Tribunal exercita a sua j urisdicção contenciosa:

Constituirão tramites e formalidades substanciaes desse pracesso:
a) a citação inicial dos responsaveis, singular ou coIlectivamente, feita por n;viso expedido em nome do presidente do Tri·
bunal e publicado no Dia?'io OfficiaZ, com a comminação de
revelia e das outras penas em q ue possam incorrer pela omissão;
quando, por não haverem elies apresentado os documentos
para a tomada das contas no prazo marcado nos regulamentos,
promover o representante do Ministerio Publicb o respectivo
1) Processando, julgando, em unii3a instancia, e revendo as proce:oso;
b) a notificação do re3ponsavel e de seus fiadores, .a de sua
contas rle todas as repartições, empregados e quaesquer respon·
saveis que. singularou coHectivamente, houverem administrarlo, viuva, herdeiros, tutores e curadores destes para dizerem em
arrecadado e despel)dido dinheiros publicos ou valores de prazo rieterminado sobre o alcauce que o exame das contas dequalquer especie, inclusive em material, pertencentes á Repu· !lunciar no decurso <.lo processo, e antes de sua apresentação para
blica, ou por que esta seja responsavel e estejam sob sua, gua.r· final decisão;
da; bem as im dos que deverem prestar ao TrtlJUnal, seJa qual
r) a fixação do prazo para o responsavel, fiadores, vi uva, herfor o Ministerio a que pertencerem, em virtude de respoo· deir s e interessado entrarem com o alcance em que houverem
sabilida'le por contracto, commissão ou a<.leantamento.
sido condemnados ;
2) Suspendendo os resp nsaveis que não satisfizerem as pre·
d) a confecção de uma conta corrente formulada nos termos do
stações das contas, ou uão entregarem os livros e documentos art. 43 do regulamento de contabilida'le ele 26 de abril de 1832;
de sua gestão dentro dos prazos fixados nas lels e nos regula·
e) relatorio minncioso do t'1mador da conta, em o qual seja
mentos ou quando, não havendo taes prazos, forem intimados exposta com clareza a situação do re~pousavel e se assignalclO1
para esse fim.
as irregularidarles e os defeitos e vicios da escripturação e dos
3) Ol'denando a prisão dos responsaveis com alcance julgado documentos, assim como os abusos dos ordenaLlol'es e dos pagaem sentença definitiva rlo Tribunal, ou intimados para dizerem dores.
sobre o alcance verificado em processo corrente de tomada de
Art. 4.° As decisões do Tl'ibunal sobre tomadas de conta dos
contas, que procurarem ausentar·se furtivamente, ou ab 'n· responsaveis terão a fórma de- a cordclos -, mencionarão o
donarem o emprego, a commissão ou o serviço de que se acha- nome do responsavel, o tempo e a naturez:1 de sua re pons:1bilirem encarregados ou houverem tomado por empreitada. O <.lade, e o declararão quite, em credito ou em debito:
tempo de duração da prisão administrativa não poderá exI) No caso de estar o responfavel quite ou em credito para
ceder de tre~ mezes. findo o qual serão os documentos-que hou· COltl a Fazenda, concluirá a sentença p r ordenar a expedição
verem servido de base ii. decretação da mediela coerciva, remeto (1e quitação, o levantamento da fiança ou caução prostada e dos
ti<.los ao procurador geral na Republica para instaurar o processo sequestros que hajam tido Logar, e P. entrega dOd deposi tos.
por crime de peculato, nos termos do art. 14 do decreto legisNa hypotl1ese de ser declarado o resp nsavel em debito, a seno
lativo n. 221, de 20 de novembro de 1894.
tenc: a fixara a importancia do mesmo e condemnará o devedor
A competencia confel'Ída ao Tribunal por esta dispo·jção em ao pagamento;
'sua primeira parte não pl'ejudica a do Governo e sellS agentes
2) Os accordãos serão a~signa'10s pelo presidente do Tribunal
nafórma da segunda pJ.l'te do art. 14 da lei n. 221, de 20 e pelos directores presentes a sessão, guardaila a ordem de
de riovernbro de 1894, para ordenar immediatamente a deten- antiguidade.
ção provisoria do responsavel alcançado, até queo Tribunal deli§ 1.0 A execução da sentença definitiva sobre tomada de
bere sobre a dita prisão, sempre que assim o exigir a segu· conta,s, na parte em qu~ condemnar o responsavel ao pagarança da Fazenda Nacional.
mento do alcance e á e'ntrega dos valores ou do material sob
4) Impondo multas aos responsaveis remissos ou omissos em sua guarda e administração, será promovida no Juizo Federal
fazerem a entrega do livros e documentos para o ajuste de con· de Secção pelo respectivo procurador, á vista da cópia authentas nas épocas marcadas nas leis, regulamentos, instrucções e tica da sentença, remettidu. pelo representante do Ministerio
ordens relativos ao assumpto ou nos prazos qUE\ lhes forem de· Publico perante o Tribunal de Contas.
signados.
§ 2. ° Os embargos oppostos na execução, quando infringentes
5) Ordenando o sequestro dos bens dos responsaveis ou seus ou modificativos da sentença, serão julgados pelo Tribunal de
fiadores, precisos para segurança da Fazenda.
Contas, ao qual será devolvido o processo.
6) Flxu.ndo á revelia o debito dos responsaveis que não apreQuando referentes ao processo da execução, julgal-as·ha o juiz
sentarem as suas contas, os livros e documentos de sua gestão. federal de secção.
7) Man rlando passar quitação aos responsaveis correnteR em
§ 3. ° Das sentenças proferidas pelo Tribunal de Contas em
suas contas.
materia sujeita á sua jurisdicção contenciosa, caberão os re8) JuJgando extinctas as cauções de qualquer natureza pela cursos de embargos e de revisão:
1) Só serão admittidos embargos de declaração, de paga·
qUitação dos responsaveis, livres os valores depositados e 01'dena~do o levantamento do sequestro dos que declarar exone- menta provaiJ.o in continenti, e sob outros fundamentos inrados para com a Fazenda Publica.
fringentes' do jul17ado, com a prova documenbl o1ferecido, com
9) Apreciando, conforme as provas o1ferecidas, os casos de a petição embargante;
força maior allegados pelos responsaveis como excusas do ex2) Os emba.rgos deverão ser oppostos no decendio da intitravio dos dinheiros publicos e valores a ~eu cargo para ordenar mação da sentença ou da ~t1a publicação no Dia?'io OfficiaZ, no
o trancamento das contas dos responsaveis quando, pelo mesmo caso de haverem sido as contas tomadas á revelia do reslJon·
moti vo, se tornarem illiquidaveis.
savel, e terão o processo summario que estal.elecer o regulala) Julgando os embargos oppostos ás sentenças po)' elle pro- mento desta lei. O decendio a que se refere a disposição supr'a
feridas e admittinclo a revisão do processo de tomada das con- regula o prazo pal'a a interposição dos embargos e não p:l.l'a a
tas em virtude de recurso de parte, ou do representante do Mi· sua apresentação ao Tribunal. Esta deverá ter logar no prazo
nisterio Publico.
maximo de 60 dias. sob pena ele ficar prejudicado o recurso.
§ 1.0 As contas dos r2sponsaveis serão tomadas:
§ 4.° A revisão da sentença da tomada de contas ,ii passada
em julgado terá lagar unicamente nos casos de omi-são, el'ro de
l°, por exercicios;
calculo, duplicata de verba e apresentação de novos documenLos
2°, por gestão;
que illidam os fundamentos do accordão :
3°, por execução de contracto;
a) o recurso de revisão só é permittido uma yez ;
4°, para liquidação de commissão,;
b) será interposto por petição instruída com uucumentos
que provem os factos que o legalisam ;
5°, para comproval' a applicação de adeantamento.
§ 2. ° O processo da. tomada das conros regular-se·ha. pelas
c) suspende os e1feitos da sentença recorrida.
disposições do decreto que o Governo experlir para execuç1io da
Art. 5. ° A's Delegacias fiscaes, Alfandegas, Directorias dos
presente lei.
Correios, dos telegraphos e das estradas de ferro do dorninio da
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União, e ás contadorias mil itares, não cabe proferir julgamento
c) convocar, presidir e dirigir as sessões, mantendo a ordem
na tomada das contas dos resp:msf1.veis, mas apenas organisar os nas discu sães, apurando os votos, t~eliberando conjunctamente
processos de accordo com as disposições' do acto regul~mental" com os membros do Tribunal, e votando em ultimo logar, com
do Governo e remettef·os ii. Secretaria do Tribunal de Contas, e voto de qualidade, nos casos de empate;
d) assignar a quitações e expedir em seu nome as resoluções
para julgamento definitivo.
Art. 6.° Ficam prescriptas todas as contas dos resp0!lsaveis e ordens do Tribunal, e fazeI-as executar;
anteriores a 31 de dezembro de 1890, uma vez que não estejam
e) acceitar dos directores e do secretario a promessa de fiel
os mesmos em alcance verificado para com a "Fazenda Publica cumprimento do dever, e dar-lhes posse;
f') conceder licença até 3D dias em cada anno ;
.
por f,dta de entl:ada dos_saldos no temp? .-9-evido.
O Tribunal clara execuçao a essa Ulsposlçao mandando expedir
g) corresponder·se directamente com os diil'erentes Ministerios,
quitação e ordenando o levantamento das cauçõe , depositos e repartições superiores da Republica e Mesas das Casas do Congresso Feeleral ;
caúcellamento (Ia fiança.
h) designar os empregados que teem de servir nas Dire§ 1.° As contas comprehendidas noperiodo de 1 de janeiro de
1891 a 16 de janeiro le 1893 serão tomadas mediante exame ctorias;
i) impor penas disciplinares aos empregarIas do Tribunal;
arithmetico e confrontação dos documentos j ustificati vos das
j) organisar, com os dados fornecidos pelas DirectzJrias e pelo
verba,: de despeza.
.
secreta,rio, o relatoria dos trabalhos do Tribunal, que deverá ser
§ 2." Si por este meio so apurar algum desfalque, sorá a annualmente apresentado ao Congl'es,o ;
tomada d'is contas proces.ada com exame moral c arithmetico,
k) ordenar a expedição de certidões dos documento que se
conforme for estabelecido no regulamento de ta lei; a sua ini- acharem recolhidos ao cartorio do Tr'ibunal.
ciação não poderá exceder de 60 dias contados da. apresentação
2) Aos directores;
pelo responsavel, seu procuradores ou representante3 legaes,
dos docu men tos e li vros ncces3arios para tal tim ou dos processo;,
a) votar e discutir na>: sessões do Tribunal c assignar as acf;a.s·
preparatorios organi 'ados nas Delegacias fiscaes e na.s Alt'anuega ;
b) relatar os assumptos ou processos a seu cargo, e crevendo
a sua duração não poderá prolongar·.e além de sei mezes; pelo as razões justificativas dos regi tros sob protesto e dos não reexcesso deste prazo incorrerão em respon.abilidade os empre- gistros ;
gados encarregados e se serviço; ficam resalvado:l os casos de
r) dirigir e fiscalisar os trabalhos da, Sub·directorias respefor.ça maior, entre os quae se comprehende o de necessidade ctivas ;
de esclarecimentos, ou úe apresentação de documentos instrucl) mandar passar as c 'rtidões dos documentos em andamento
etivo das vorbas ou contas, por parte dos responsaveis ou das na Directoria;
repartições ficaes.
.
e) acceitar dos empregados designados para a Sub-directoria a
Art. 7" Os serviços a cargo do Tribunal de Contas serão promessa de fiel cumprimento de de~rer, e dar·lhes posse;
distribuidos pelo presidente ás ires Direct rias, sendo ; á 1a e 2"
f) julgar as falta. de comparecimento dos empregado .
o exame, o reuistro e a escripturação das ordens de pagamento,
3) O representante do ~fini teria Publico é o guarda ela 01)serdos contractos, da di tribuição e escripturação dos creditas dos vancia das leis fi'caes e dos interesses da Fazenda perante o
adea,ntamentos e supprimentos ás repartições, ou empregados e Tribunal; cabe-lhe dizer por exigencia do relator, por decisão
particulares, dos creditas addicionaes, dos vencimentos da in- do presidente, ou a seu pedido, verbalmente ou por escripto,
actividade e das pensões de montepio e meio soldo.
em todos os papeis e processos ujeitos á decisão do Tribunal.
O serviço far-se-ba por :Ministerios, sendo distribuidos pelo
E' obrigatoria a sua audiencia :
pre idente ás duas Directorias 03 attinentes aos seis Ministerios
a) nos casos de prescripção ;
em que se divide a arlmini tração publica.
b) nos de levantamento de fiança, sem ser por julgamento de
A 3' Directoria será incumbida da tomada das contas dos responsaveis pela arrecadação da receita, ordenação de pagamento contas;
c) nas tomadas de conta, antes do julgamento, para requerer
.da despeza ; do confronto elos resultados obtidos pelo julgamento
do Tribunal, por exercicios e capitulas, segundo as divi ões da as medidas e diligencias precisas e opinar sobre o estado do
lei da receita, com as receitas descriptas nos balanços geraes da pl'oc.e 'so; depois do j ulgament , para promover o processo e as
Republica, e por exercicios, artigos e verbas, segunrlo as divisões deci-ões .obre os embargos e recursos de revi ão e a execução
da lei da despeza, com a despeza descripta nos mesmos balanços das sentenças no Juizo competente e dizer sobre t3.8.3 recursos,
e com a autorisada em lei' da suspensão, l1lult:1 o prisão dos quando intel'po tos pelas partes;
d) sobre a abertura e o reg-istro dos creditas addicionaes ;
respon aveis, do processo do recursos interposto da sentenças
e) nos contractos de qualquer natUl'eza, que deem origem a
sobre tomada das contas e do exame dos cases de extravio de
dinheiros pnblicos, ou de perrla e destruição dos valores e do despeza, ou r alizem operações de credito.
material pertencentes á R<,publica.
4) Ao sub·directores;
Pertence igualmente á 3" Directoria:
a) regular os trabalhos darespediva Sub-directoria de accordo
a) verificar si os responsaveis apresentam as contas, os livros com as Ol'r!ens e in trucções do director, promovendo a fiel exe documentos relativos á sua gestão, dentro dos prazos marcados; ecução destas;
b) informar, por escripto, após estudo cauteloso do- documenb) requisitar do Tribunal a fixação de pI'azos o a applicação
tos, com minac1encia e fun lamelltadamente, todos os negocias
de penas aos re.ponsaveis omisso:.
§ 1." A distribuição do pessofll p las Directorias far·se-ba por da competencia da 'ub-directoria;
c) designar aos empregados O" serviços de que deverão encaracto do pre idente do Tribunal, segundo as necessidades dos
regar-se;
.
serviços.a cargo das mesmas.
rl) rubricar os livros da Sub-directoria, subscrever as certi. § .2.~ A frequencia do empregado, a imposição das penas
dIsclplinares aos mesmos pelo pre~idente e os directore', e asna dões e encerrar o ponto dos emprl:'gados e assignar os certificasubstituiç-ão, regular-se-hão pelos arts. 29 a 32 do clecl'eto dos measaes e as f'0:h8S de pagamento.
Art. 9. o O secretario do Tri bu naI tem a seu carcro a dire3ção
n. 4153, de 6 de abril de 1869 e pela disposições c.o decreto
n. 1995, de 14 de outubro ele 1867, ficando o Governo autori- do pe,soal do õerviço d;). secretaria, segunclo as in trucções que
sado a consolirlar essus disposições, a alteral·as e a accrescentar receber do presiden te.
as que julgar necessarias no regulamento da presente lei.
In~umbe-Ihe especialm?nte :
§ 3. 0 A aposentadoria dos empreuados do Tribunal de Contas,
a) assistir ás sessõe do Tribunal, lavrar as acf;a.s, escrever os
com excepção das do presidente e dos direclore5, regular-se-ha despacbos e sentenças nelles pI'oferirlos, dar-lhes publicidade,
pelo decreto legislativo n. 117, de 4 de novembro ce 18!J2.
expedir as quitaç-ões que forem c ncedida no julgamentos de
Art. 8. o Compete:
contas;
b) organisar um arrolamellt:J geral de todos os responsaveis
I) Ao pres idente ;
sujeitos á prestação de contas qualquer que seja o Mini'terio
a) a suprema direcçoão dos serviços do Tribunal;
a que pertençam, fazendo as alterações que forem occorrendo a
b) ordenar o registro da despezn no caso d{) § 4° do al't. 20 I ;respeito dos mesmos responsaveis.
n

-12 Art. 10. O SGl'vlço das Sub-uirecWrias, as attribuiçües do CaI'- beleciuo no n. G do art. 30 ua lei n. 39 A, de 30d janeiro
torario, do ajudante de ·te e dos contiuues, serão estatuidos no de 1892:
regulamento (lo Tribunal, de conformidade com o que a expeEstalÍos
Deputados
Contingentes
rien ia indicar para a sua melhor distribuição,
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310
PRUDE:-.ITFJ J. DE MORAES BARROS.
J\1al·anhão
, ..
7
310
Piauby
.
177
4
Francisco de Paula Rodrigues Alves.
Ceara
.
443
10
4
, .
177
Rio Grande do Norte
Parahyba
.
5
221
Pt-'l'Oam buco
.
17
753
()
266
Alagóas
.
DECRETO N. 393 - DE 8 DE OUTUBRO DE IS95
Serg-ipe ,
, ..
4
li7
Bahia
.
974
22
E'pirito Santo
.
177
Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado á sancção.
4
.
17
753
Rio de Janeiro
S. Paulo
.
974
22
AuLcwisn o Governo fi a.brir a \'e~ha - EXeL"cicios flqdos- do ~Iinisterio da
177
Parana
"
.
4
lJ'luendn, d, orçl1111ento vigente, o cl'edito dc 111\I:(j.l'I$%1 para pagamento rle
177
Santl Catharinll
.
4
i{;unl qnaotia devida por gal'antia dejnl'os", Companhia União o"ocabana e
70
.
lG
Rio Grande uo Sul
Huaoa, concessionaria das Iinbas fel'reas de Botucatli a Tibag,l' e de Tatnby
1.638
Minas Geraes
.
37
a. Ital'nré.
177
Goyaz,
.
4
4
177
Matto Groso
.
Prosidente d:1 Republica dos Estados Unidos do Brazil:
.
lO
443
Distr'ioLo Federal.
Fa,ço sabel' que o Congresso Naciooal decretou e eu sancciono
--a resolução seguinte:
Som ma
.
212
9.3 6
ArL 1. 0 E' o Poder Executivo autorisado a abrir á verbaArt.
4.°
Emquanto
não
for
execl1tado
o
sorteio
militar,
o
Exel'cicio !iodos -, UO orçameoto vigenLe e pelo Ministerio
da F.tzenla, um credito de seiscento' e quarenta e nove contos tempo de sCl'viço pa.ra Oti voluo t•• ri:Js será (Ie cinco annos,
ei cenlos c t'juarenta e l]utttl'O mil oitocentos e sessenta e quatro porlendo o engajamento dos que tiverem concluUo e;se serviço
réis (G49:6H S6<1) p:tea ·pngamento ele igual quantia devida por ter log-ar por mais de uma vez e por tempo nun~a mail)r tamgaeantia de juros, uo periodo ele 1800 a 1894, a Companhia União bem de cinco annos de cada vez.
Art.5.0 As Pl'(lç.'iS que, findo seu tempo ue serviço, e engaorocabana. e llunna, conce~sionftria das linhas rdrreas ue 80jarem por tres anno~, receberão, em dinheiro, o valor da peças
tuoatu a Tibagy e de Ta tuh,Y a Itararé.
ue fardamento, que pela le~i lação vig-ente são distribnirl<ls aos
_\rt. 2.° Revogam·se as di posições em contrarip.
recrutRs, tendo direito a igual favor, i, após os tres annos,
Capital Federal, 8 de outubro de !896, SO da Republica.
reeugajwem-se por mais dous.
Arl. 6. ° As praças que concl uirem o tempo ie serviço e de
PRUDE:'\TE J. DE r,10RAES BARRO,.
novo se engajarem ou que, por deliber, ção elo Governo, não
tiverem immediatamente baixa, assim como as que puderem contiFrancisco de Paula Rodl'igues Alves.
nuar a se!'vÍl' independentemente de engajamento, em Yirtude
de dispo ições vigentes como as praças graduadas, perceberão,
as im como os volunt~rios, as grati!icações estipuladas na lei
n. 247, de 15 de dezembro de IS94, e quando forem excusas do
LEI N. 394.- DE 9 DE OUTUBRO DE lS9G
serviço so lhes couceuerá nas colouias da União um prazo de
tenas ue 1.OS9 ares.
ArL 7.° São revogadas as disposições em contrariC'.
Ioi iada na Camara dos Deputados e pOl' ella enviada á sancção.
Capital Federal, 9 de outubro de 1896, 80 da Republica.
J

°

Fixa as Forças de terra. para o exercicio de 1897.

°

Presidente da. Republica dos EstaLlos Unidos do Brazil
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saocc:ono
a lei segu in te :
Art. I. ° As Forças de terra pam o exercicio de IS97 constar ã,' :
1.0 Dos otTIoiaes das diO'erentes classes do Exercito, d~ accoruo com as leis vigentes.
~ 2.° Dos alumnes das Esoolas militares aLé 1.200 pr<1ças e
de 200 pal'a a E cola de sargentos.
§ 3. ° De 28.16) praças ue pret uistl'ibuitlls de accordo com os
quadros em vigor, as quae po.lel·iio 'er elevada ao dobro, ou
ma is, em circwnstancias extl'aordinarias.
.Al'l. 2.° E tas praça serão completadas pela fórma expressa
no art. 87 § 40, da Con titnição e nn lei n. 2::56, ele 26 de setem·
bro de IS7'1, com as modilicações e tabelecidll no docreLo
D. 1O.22G; de 30 de ahril de 1889 e nos al'ts. 3 e 4 da lei n. 39 A,
de 30 de janeÍl'o de lS02.
Pamg-rapho uoico. No Di Lricto Federal cabara ao SecroLal'io
da Ju tiça e Negocios Iuteriores a attribuição que, pela morlifi·
caçã.~ 2" do art. 30 da lei n. 39 A, de 30 de janeil'o de 1892, é
deferIda aos governadores ou pre identes nos E tados.
,1rt. 3.° o.s cl~ro . pl'cLluzi?oS no Exercito serão preeuchido
por voluntarIOs, a vIsta do eh po to no art. f<7 da Con Lituição,
e, nÇt falLa delles, por contingentes Comecidos pelos Estados e
Distl'iclo Federal na seguinte proporção, de accol'do com o esb-

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Dionysio E. de Castro Ce1'queim.

DECRETO N. 395 -DE 13 DE OUTUBRO DE IS96
Inic.iado na Camara dos Deputados e pelo

enado eLll'lado :í. sancção.

Publica a l'osolur,ão do Congresso Naciona.l qno pi'oroga n actual sessão legislativa até 14 de novembro do corrente anno.
O Presjlente da RepublicJ. dos Ktados Unidos do BraziJ
Faço saber que o Congresso Nacional resolveu prorogar a
actual ses,ão legi lativa a.té o dia 14 de novembro do corrente
anno.
Capital Ferleral, 13 de outubro de 1896, S" da Republica,
PRUDENTE J. DE illoRAES BARROS,

Alberto ele S eixas Martins Tor1'es.

-13 DECRETO N. 396 - DE 15 DE OUTUBRO l:lE 1806
Inic.iauo no Senado e pela Ca.mara dos Deputados enviado á sancçào.

DECRETO N. 308 -

DE 22 DE OUTUE O DE 1896

I niniado na Camara dos Deputados e p'lo Senado enviado â sancção.

Concede um anno de licen,a com louos os vencimentos ao Ministro
do upremo Tribunal Federal, Dr. Joaquim de Toledo Pisa e Almeida, Autorisa o Governo a abrir ao Minislerio da Marinha o credito de
para tratar de sua saude onde lhe convier.
668:260~, supplementar a diversas rubricas do orçamento em vigor,
para execução da lei n. 304 de i de outubro de i 95.
O Pr.::siciento da Republica dos E tados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a
O Presidente da Republica dos E:;tados Unidos do Brazil :
seguinte resolução:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
Art. L" E' concellilfo ao Ministro cio Supremo Tribunul Federal, Dr. Joaquim de Toledo Pisa e Almeidu, um anno de licença re olução seguinte:
com tudos os vencimentos, para tl'atar do ua sauJo onde lhe
AI'L 1. ° Para execução da lei n. 304 ele 10 ele outubro de
1895 é o Governo autorisa,lo a abril' ao Minister'io ,la :\farinha
convieI' .
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
o credito de 668:210', supple:nentat' adi vel'sas rubr;c.ls abaixo
me Llcionadas da lei n. 360 de:30 de dezembt'o de 1895, art. 4°,
Capital FedtJl'a!, 15 de outubro de 18P6, 8" da Republica.
fazendo p_trai'soas necessar'as op,raçõesde crelito:
Pl~UDENTE J. DE i\lORAES BARROS.
N. 6 - Commissariado Geral .•...............
1:980 '000
Alberto ele Seixas Martins T01·res.
N. 8 - Corpo ela Armada e chlsses annexas ..
466:7liO~OOO
N. 9 - Corpo de 'Infantaria de t ll'inlm
.
2:050.~OOO
N. lO - Corpo de Marinlleiros Nacionaes
, ..
24:910$000
N. 12 - Ar enaes
"
.
630;000
N. 15 - Força Naval. ........•..............
156:884.000
N. 16 - Ho'pitles
.
15 ; 046,~'000
DECRETO N. 397 - DE 19 D:;;J OUTUBRO DE 1896
Art. 2. ° Revogam·se as dispo~ições em con tI"ario.
Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á. sancção.
Capital Federal, 22 de outubro ele 1896, 8° da Republica.
AutorlSt o Governo a abrir ao lliui terio da Industria, Yiação e Obras
Publicas o credito especial de 23:5J2 27 para pagamento das despezas
feitas com pxecução das-leis us. 206 de 21 de dezembro de 1894, 34S
de 9 e 3GiJ de 3D de dezembro de 1833.

PRliDE:';TE J. DE

MORAE~

BARROS.

Elisia,.io Jose Barbosa.

o Presidente

ua Republica dos Estados Uniuos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciouo
a resolução seguinte:
DECRETO N. 399 - DE 22 DE OUTUBR.O DE 1896
Art. 1.° E' o Governo autorisaclo a abrir o credito especial de
23 :592$827 ao Mini terio da Inuu tria, Viaçã.o e Obras Publicas
p!l:ra pag-amento da se~uintes despeza feitas cm exe ução uas
leiS ns. 266 de 24 de a~zembro de 1894, 348 de 9 e 360 de 30 Iniciado na Camara elos Deputados e pelo enado enviado â sancção.
de dezemLJro de 1805, a saber:
Pessoal dos nucleos coloniaes Babia e Pernambuco
extinctos pela lei D. 266 de 24 de dezembro
de 18U4.....••.. '"
'" .•.....•.•....•
Idem da. hospedaria de immigrantes da Balda
idem, idem •.•................•.......•... ,.
Idem da Delegacia de Pernambuco idem, idem.
Ordenado do engenheiro lrico :\Iurs!l, licenciado
pela lei n. 348 de 9 de dezembro ue 1895 .....
Delegacias de terra do Paraná e Santa Cutllarina, extlDctas [Jela lei n. 36 de 30 de dezembro de 1895 ...............•.................
P~s oal das respectivas Delegacias ..•... , " .....
Flscaes de 2' classe de estrada de ferro, dispen a~
dos em virtude da lei n. 360 de . O de dazembro de 1 95 ............•..........•.........
Iodemni ação li verba por conta da qUIU foram
pagos estes fi caes dos vencimentos do mez de
jandl'o ............•............•..... , .....

Autol'isa o Governo a abrir ao Ministerio da Guerra o credito de
661: 65 ' 42 para. pagamento á Companhia Lloyd Brazileiro por fre1:640$000
tamento dos vapores l1'is e Aymort!.
463$000
554$449
O Presidente da Republica do;; Estados Unidos do Br<)zil:
10:000 000
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono ao
resolução seguinte:
Art. 1.° E' o G Terno autorisaclo ao abrir ao Ministerio da
6:258"064
137:;;086 Guerra o credito e pecial de seiscentos e se senta e um contos
se~scentos e cincoenta e oito mil oitocentos e quarenta e dous
rél paea pagamento ao Lloyd Braúleiro de ei centos e cincoenta
2:04.0$229 e ~ove contos sei centos e oito mil oitocenlo", e quarenta e dous
rél , fretamento dos vapore I,.is e Aymorê, de accordo com o
laudo do processo arIJitral de 7 dejulho do corrente anno, e dous
2:44\J '999 contos de reis de remunbL'açáo d,o ariJitro do Governo fazendo
pura is o as neces~arias operações de credito.
'
Fitzendo para isso as neces arias operações de credito.
Art. 2. 0 Ficam revo,;adas as di.po ições em contrario.
Art. 2.° Revogarr:-se as dispo~ições em contrario.
Capital Federal, 22 de outubro de 1896, 8' da Republica.
Capital Federal, 10, de outubro de I 96, 8° da Republica.
PRUDENTE J. DE 1IfORAES BARROS.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Dionysio E. de Castro Cerquei1'a.
Antonio OlYI1 tlw dos Santos Pi1·es.

-14DECRETO N. 400 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1896
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo

DECRETO N. 402 -

DE

22 DE OUTOBRO DE 1896

enado enviado á sancção. Iniciado na Gamara dos Depu~ados e pelo Senado enviado á sancção.
Au~orisa

Autorisli. o Governo a abril' ao !lIinisterio da Fazenúa o credito de 6.524:426$606,
supplementar á. verlJa - Exercicios findos - n. 32, do art. 70 da lei n. 360,
de 30 do dezembro de 1895, para pagamento de dividas de exercicios findos

°

Governo a conceder ao professor de francez do Gymnasio 'acional
DI'. José Dias Delgado do Cal'valho Jur,ior um anno do licença sem venci.

mentos.

O Presidente da Republica. dos Estad s Uoidos do Benzil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
O Presidente da Republica dos Estauos Unidos do Bl'uzil:
Artigo unico. Fica o Governo autorisarlo a concetler ao proFaço aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono fessor de francez do Gymnasio Nacional Dr. Josó Oias Delgado
de GarvalllO Junior um anno de licença sem vencimentos ; revoo
a seguinte resolução:
Art. 1.° E' o Governo autorisado a. abrir a::> Ministerio da Fazenda gadas as disposições em cOIlt!'ario.
Capital Federal, 22 de outubro de 1896, 8" da Republica.
o credito de seis mil quinhentos e vinte e quatro contos quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e seis reis (6.524:426$606),
SUllplementar á verba-Exercicio findos - n. 32, do art. 7° da lei
PRUDENTE J. DE MO?AES BARROS.
n. 360, de 30 de dezembrJ de 1895, para pagamento de dividas
Albe?·to de Seíxas Martins Torres.
de exercicios findos dos seguintes ~,inisterios, fazendo para isso as
neces'arias operações de credito:
aos diversos 1Hnisterios.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
com sobras de verbas
.
.
Idem, sem sobras de verbas
Mini terio das Relações Ex teriores, com souras
de verbas
.
Idem, sem sobras de verbas
.
Ministerio da. Guerra, com sobras de verbas .
Idem, sem s::>bras de verbas
.
Ministerio da Marinha, com sobras de verbas .
Idem, sem sobras de verba
.
Ministeri0 da Industria, Viação e Obras Publicas,
com sobras de verbas
.
Idem, sem sob.ras de verbas
.
Ministerio da Fazenda, com sobras de verbas .
Idem, sem sobras de verba.s
.

64: 14 '098
503:087 660

LEI N. 403 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1806
46:482$690
413$222 Iniciada na Camara dos D puLados e por ella enviada á sancção.
335:351 771
640:519, '963 Glea o EsLado-:Maior do Exercilo e a Intendencia Geral da Guerra, e
23: lI9" 253
dá outras prol'idencias.
459: 164$632

3. 140 :969$889

O Presidente da Republica dos Estauos Unidos do Brazil
Fi\ço saber que o Congresso Nacional decretou e eu s:mcciono
15:780$566
821: 132$546 a seguinte lei :
Art. 1. ° Ficam desdt:: jil. creados :
Art. 2. ° Revogam·se as disposições em contrario.
l°, o E tado-Maior do Exercito;
Capital Federal, 22 de outubro de 1896,8° da Republica.
2°, a Intendencia Geral da Guerra.
474:260,~316

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

ESTA.DO-MAIOR DO EXERCITO

Pl'anci co de Paula Rodrigues Alves.

Al't. 2. ° O Estado-Maior tem a seu carg-o preparar o Exercito
pam a defesa da Patria, pOi' isso é e pecialmente encarl'egado do
estudo e applicação Lle toúas as questões relativas à organisação,
direcção e execução das opeeilções militares, ficanuo os commandos das forças e as direcções dos diversos serviços militares
sob sua acç5.o, no que concerne á. instrucção e disciplina das
DECRETO N. 401 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1896
tropas.
Paragrapho unico. O Estado·J\Iaior elo Exercito tem sob suas
Iniciado lia Camara dos Deputados e p~lo enado enviado á sancção. oruens, pam execução de todo o serviço, o respectivo corpo.
Art. 3.° O Estado-~laior se comporá de um gabinete e quatro
Au~orisa o Governo a conceder um anno de licen~a, com o r<spectivo ordenado, secções, tendo em suas attl"ibuições :
ao

confel'en~e

da Alfandega do Recife, Adolpho

Gen~il,

para tratar d. sua

o gabinete

saude onde lhe convier.

a correspondencia, despacho e expediente uo chefJ de estadoO Presidenta da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
maior e ordens do dia do Exercito.
Faço ~aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
As secções
Art. 1. 0 E' o Governo autorisado a conceder a Adolpho Gentil,
conferente ua Alfandega do Recife, um anno de licença, com o
respectivo ordenado, para t~atar de sua saude onue lhe convier.
a
o estudo estltislico e hislol'ico dos exercitos nacionAl e
AI-l. 2.° Revogam·se as dispo'ições em contrario.
~strangeir~s, esp~cia~e!lte os amerJca.llos tullo quau to possa
IOtel'eSSar a moulllsaçao e concentraçao (t·s forças militares;
Capital Fetleral, 22 de outubro de 1896, 8° da Republic:l.
or-g.anisação ~e puz e .de guerra, reerl1tame~to,instrucção ge.ral
theol'lca e prahca, tnctlca e estrateglu, serviço ele estado-maIOr,
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
missões militares, direcção di1 l'evista militar e publicações'
a 2", o estudo dos tbeatros prova veis de operações de guerra,
Francisco de Paula Rodl'igues Aives. organisaçtl.o d~. planos de campnnha ; meios de defesa do paiz,
grandes exerC1ClOS e campos de manobras, mobilisação, concenti'açiio e serviços da retaguarda;

1"
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a 3n, a organisação da carta geral da Republica, mappas
O'eographicos e topographicos das fron teiras e estatística militar;
levantamentos geodesicos e topographicos de operações militares; pla'no de viação geral da Republica sob o ponto de vista
militar, estradas em geral, linhas estrateo'icas; emprE'go das
vias-ferreas quanto ao preparo e direcção dos transportes militares; telegraphia e telephonia militares, cryptograph ia, semaphoras, todos os sys temas de signaes, aerostação, po mboscorreios;
a 4", a codificação e consolidação da legislação mili tal', administração, economia, di ciplina,justiç3, militar, licenças, transferencias, ol'ganisação e, publicação do almanak, registru militar
do estado civil dos offiClaes do e tado-maior, informações annua
de to'los os militares e technicas que poss'lm desenvolver a
instrucção dos offlciaes e praças do Exercito, material e archivo
do mesmo.
Art. 4." O Kitado-Maior do E,'{lreito tera o seguinte pessoal:
Um chefe, marenhal ou genel'al Lle di vUio, do quadro eifectivo ;
Um sub-chefe, general efTecliv com o curso de esl.ldo-maior
ou coronel do corpo de e tado-maior ;
Um ajudante de campo, olieial superior de corpo e, pecial ou
capitão de qualfjuer carpo ou arma, teoelo um e outro o curso
de estado-maior;
Dom; ajmlanloa LI ordens' do sub-chefe, suualterno de qualquer arma;
Um aj udantlJ' Lle or.lens LIa sub-chefe, suballerno de qualquer
arma.

a 3n , de viveres e forragens, transporte do material do Exercito, ._requisição, lanç~m~ntos e contribuições de guerra; da
reumao de dados estatlst1cos e de tudo que interesse o serviço
militar em operações de guerra;
.a 4", d~ guarda em deposito de todo o material de guerra, muDlções e fardamento de reserva da carga geral desse material.
Art. 6, o A Intendencia Geral da Guel'ra terá o pessoal aLaixo :
Um inlendente geral, official general do quadro etrectivo ;
Um sub-intendente, coronel ou tenente-coronel de corpo
especial;
Dous ajudantes ele ordens subalternos eITecli vos do Exel'cito.
Gabinete

Um cheFe, offieial superior ou capitão de corjJo especial;
Um a Ijunto, o!ncial superioe oa capitão de corpo especial j
Dous auxiliar.ls technicos, omciaes do corp:> de engenheiros.
Secções

Quateo chefes de sec'ões, ollicin.es do estado-maior de 2' classe,
refol'mauo' ou !lonorat'Ío., que tiver 111 sel'viços militare- ;
Quall'o los offlciaes civis, preferidos os quv tivere:n serviços
militares;
Qualro 2'1 dito', idem, idem'
Nove umanuenses, idem, idem;
Duus ag-entes compradores, idem, iJem
Gabiltele
Daus despachante::>, idem, i lem ;
Um porteiro, e,(-praç\ do Exei'cito ;
Tres continuas, idem, idem;
Um chefe, omcial snperior do corpo ele estado-maiol' ;
Tres serventes, iLiem, idem.
Dous adjuntos, omciaes superiores ou capilães do corpo ele
Art. 7. o Couse11len temente ti. Ol'g mi-a,ã:) do E;t:L 10·M tior do
estado-maiol' .
Exercito o da lu tend~ucia, Ger,l1 do. GuerrJ., fic \m creadas as
direcções geraes d, artilharia, de engen h:Lria e de s:Lude, de
Secções
a'~cordo com os regulamentos que forem expelidos pelo GJVel'UO,

Quatro chete de secções, officiaes su periores do estaLlo-maior,
Doze adjuntos, officiaes do estado-maior;
Dez amtlllueuses;
Um archivista, officilli do estado-maior;
Dous ajudantes, ofrlciaes reformados;
Um porteiro, otIJcial reformado ou honorario ;
Tres continuos, ex-praças do Exercito;
Tres serveute , idem, idem ;
Um encarregado dos pombos-correio, official subalterno
etrectivo do Exercito.
INTENDENCIA GERAL DA GUERRA

Art. 5. 0 A Iotendencia Geral da Guerra é encarregada de
asseg:urar aos corpos de tropas, ás fortalezas e aos demais estabeleCImenlo mi lital'es o fornecimento do material necessario á
sub i tencia e á accommodação do pessoal do Ex:ercito, to10 o
fard~"?ento, equipamento, arreiamento, correame, armamento,
mU?lçao e demais material ele guerra e do transporte, bem
assim a neces al'ia cavalbada.
Paragrapho unico. A Intem'lencia Geral da Guel'l'a encarregada de reunil" conservai' e di-itribuil' o material do Exel'ciLo
necessario a manutenção cio mesll1O, em todas as suas operações
tera para execução dos serviço::> a seu cargo um gabinete ~
~atro secções, aql1elle incumbido ela cOl'l'espondencia, expeente e de-pacho geral do intendente e estas:
ln" da. acquisição, consel'\'açn.o, Llistl'Íbuição, fiscalisação elo
ma el'lal do Exercito e lo que di s r re 'peito a propl'ios nacioDaes a cargo do Ministerio da Guena; serviço de marcha,
aquartel~OI nto, acantonamento, arampamenlo; erviço po tal
do Exerc~to em opel'açães, illllmilH\çã.o dos qual'teis e OUll'OS
estabelecl::r:entos milita.l'es' couLlelarias e remontas'
a 2-" da d'l::>tl'l~u.içn.o
. du
'
armamento, equipa,mento, ,arreamento,
corre"me, utenslltos e muniçõJs: car"'a. e descarO"a da tudo
~onsumo ; das pl'ovid3ncias sobre faI'd~\f~eu to e aj ust~s da con ta '
o mesmo;

t

DIRECÇÃO GERAL DE E:S-GEXHARIA

Art. 8.0 A Dil'ecção Geral de EngJnharia. é especialmente
encal'1'egada da con tl'ucção das vias de communicações com applicação militar, das fortificações e dos edificios militares, assim
como da direcção da instrucção technica e outros negocias do
pessoal de engenharia.
Depende desta direcção o corpo de eng-enheiros.
§ l° A Direcção Geral de Engenharm terá um gabinete e
tl'es secções, aquelle encarregado da correspondencia, expediente e despacho da direcÇão e estas incumbidas :
a ln, dos trabalhos que vi em o emprego das vias ferreas,
telegraphos e telephones, estradas em geral, como elemento de
guerra; material de engenharia;
a 2n, das obras em geral, no que diz respeito ás fortificações
e edi ftcios militares, pOlltoneiros, machinas do guerr:1 e de destruição, tl'abalhos de guerra, de ataque e defesa dos pautas
forti li c.l dos ;
a 3', da direcç'i.o te hnica dos estabelecimenlos militares de
in'-trurçi1o theorica e pl'atica de eng ulJari<1. ; coloi'lisação mililal' ; triungu!:lções do tel'l'itorio da Republica, .euLio os dados
obthlos enviados ao Estarlo-l\1aiol' do Exercito para. organi ação
.10. carti~ g-eeal, mappas'3 plantas top0O"I'apl1icil ; turlo que (ar
concel'nente aos olÜciaes do COI'pO e archivo di\ direcção.
§ 2. 0 A Direcção'Genl de Engenhaeia terá o .eguinte pessoal:
Um director gel'al, ge:Jeral cle llivi'5.o ou de ueigada, tendo o
curso de engenharia;
Dous ajudilnte de orJeu, ubaltcl'no-, com o curso de engenhaeia.
Gabinete

Um c~le~e offi~ial suporiol' de engenheiro ;
Drus adjuntos, o[fiC'ia,'s superiores ou capitã.e de cug€<uheiro-,

16 a 2", do que diz respei to ao deposito do material e utensilios
de saude, material de agasalho, transporte, alímentação e meios
çurativos dos enfermos, Das operações militares;
Tres chefes, officiaes superiores de engenheiros;
a Sa, do pessoal ph:u'maceutico, foruecimentos e fiscali ação de
Nove adj untos, officiae superiores ou capitães de enge- drogas, medicamentos, utensilios e vasilhame de phal'macia,
nheiros j
dirccçl0 technic: dos laboratorios pharmaceuticos e das pharSeie amanuenses j
macias e depositas de moJic_lml:'ntos em tempo ele plLZ e de
Um archi vis ta, official reformado do Exercito ou honorurio j guerm.
Um portr.iJ'o, idem, idem j
§ 2.° A Dil'ecçãv Geral terá o seguinte pessoal:
Dous continuos, ex-praças do Exercito j
Um director geral, chefe do corpo de saude ;
Dous set'ventes, idem, idem.
Um assistente, medico de 3a ou 4" clas~e.
Secções

DIRECÇÃO GERA.L DE ARTILHARIA.

Gabinete

·Art. 9. 0 A' Direcção Geral de Artilharia incumbe especialmente a preparação do material tle artil~aria, das m.unições ~e
guerra e de torlo o armamento necessano ao ExerCIto, aSSIm
como a dil'ecçi'i.o da instrucção technica e outl'os misteres do
pessoal de artilh1ria.
§ 1. a A Direcção G l'al de Al'ti lharia terá um gabinete e tres
secções, aquelle enCfu'regado da correspondencia, expediente e
despacho da direcção, e estas incumbidas:
a I", da acqui ição, adopção, modificação, etc. do material de
artilharia e de todo o arm<LJ'llento necessario ao Exercito ;
a 2", da ncqui ição, adop('ão, trllDsformação das munições de
guerra, direcção technica das fabricas de pai vara, de armas e
muniçõe , laboratol'ios pyrotechnicos e arspnaes j
a sa, da direcção t9chnica dos estabelecimentos de instruçção
tbeol"Íca e pratica de artilbaria, fOl'talezas e corpos dessa arma j
do assentamento dos olIiciaes do respectivo estado-maior e do
archi vo da direcção e seu material.
§ 2. o A Direcção Geral de Artilharia compor-se-ha. do Eeguinte
pesoal :
Um dil'ector geral, general de divisão ou de brigada, tendo o
cur o de artilharia j
Dous aj udan tes de ordens, su ba lternos de artilharia, tendo o
respectivo curso,
Gabinete

Um chefe, corooel do estado-maior de artilharia;
Dou adjuntos, officiaes superiores ou capitães do estadomaior de artilharia.
Secções

Tres chefes, officiaes snperiores do estado-maior de artilharia;
Seis adjuntos, officiaes superiores ou çapitães do estado-maior
de artilharia;
,
Sete a D1:1O uenses j
Um pOl'teiro, official reformado ou honorario do Exercito j
Dou' continuas, ex-praças do Exercito;
Tres erveotes, idem, idem;
Um arcbivista, official reform ,do ou bonoeario do Exercito.
DIRECÇÃO GERAL DE SAUDE

Art. lO, A DLrecção Geral de Saude trata especialmente de
assegurar aos bospitaes, enfermarias e corpos de tropas, todo o
pessoal, material e rnedic::tmento necessarios ás boas regras de
hyg-iene e ii saude das tropas em tempo de paz e de guerra,
assim como o pe 'soal e medicamento necessarios ao tratamento
da cavalhada do Exercito.
Depende desta direcção o corpo ele saude (medicas, pharmaceuticos, veterinarios, etc,)
§ 1. o A Direcção Geral de Saude se comporà de um gabinete e
tres secções, aquelle encarregado d,\ correspondencia da direcç'iio, archi vo, expediente e de pacho e estas incumbidas:
a I", do pessoal medico, veterinarios, enfermeiro e padioleiro'
dos empre&"arlos civis da direcção, da administração dos hospitaes
e enfermarIa na paz e na guerra; do L bor..ltorio de bacteriolo""ia
o
e microscopia clínica j

Um chefe meJico, omcial upel'iOl'.
Um adjunto, medico de 4" cla 'se.
Secções
Um chefe de secção, medico de l" classe n. 1;
Um chefe da 2", medico de la ou 2" classe;
Um :.:.dj un to p,tl'a ,L I" secçã,o, meJiéo Ja S" ou 4' classe;

Ull1 chtlfe da S'" secção, phnrmaceuti o de lo classe;
Um adjunto, pharmaceutico de Sa ou 4" classe;
Tl'es lOS es .ripturarios, empregados ci vi ;
T,'p ?"S dit0~, idem, i'iem ;
Tres S'8 ditos, idem, idem;
Um porteiro, ex-praç:\ da secção de enfermeiros;
Dous continuo', idem, iJem.
Disposições geraes

Ari. II. Os officiaes do actual corpo de estar)o-maior de ln
classe, nos postos em que e acham, con-tituirão - o corpo de
estado-maior - o qual ficarà immediatameote subordinado ao
re pectivo chefe, que. os distribYira pelos diil'erentes serviços,
segundo suas exigeneias.
§ 1. 0 Além dos officiaes do corpo de estado-maior, poderão
servir junto ao chefe, no gabinete ou secções d,\ rt!spectiva.
repartição, offiches do corpo de engenheiro:; militares, estadomaior de artilharia, capitães e subal ternos das al'mas arreg-imentadas, por elle propostos e nomeado pelo n1lOi-terio da Guerra,
tendo todos, pelo menos, o curso de esti\do-maior.
§ 2. 0 Os serviços de ordenança no Esercito, - ajudante de
orden e de pessoa - incumbem aos capitães e subalternos, preferidos os que tiverem o curso de estado-maior ou, ao menos, o
da sua arma.
§ S. o Os capitãos de que tr,tta este UI'Ligo só poderão de!.'empenhar funcçJes de estado-maior, após terem um anno de effectivo serviço de fi leira, neste posto.
Árt. 12. O corpo de eng-enheiros militares, o estado-maior de
artilharia e o corpo de saude ficarão uborJinados, o primeit'o ao
director geral de engenharia, o segun,lo ao de artilharia e o
terceiro ao director geral de sau le, enllo o pessoal distribuido,
sob proposta dos respectivos chefes e nomeação do Ministro da
Guerra, pelos servicos que lhe competirem.
Art. li!. Áo chefe do E tado-Mlior do Exercito, ao intendente
geral da guel'l'a e aos chefes das direcções, competem a iniciativa e a responsabilidade Da direcção do respectivo serviço.
Art. 14. Os offlciaes de artilharia servirão indistinctamente
no estado-maior da arma ou arregimentiLdos, ficando revogados
o art.0° e seus paragraphos da lei n. S9 A, de SO de janeiro
de 1892.
Art. 15. Os cargos de amanuense, uo Estado-Maior do Exercito, nas direcç'ôes geraes de engenharia e al'tilharLI serão exel'cidos por nlfel'es c 2°8 tenentes, que excedere.m dos respectivo
quadl'o , passando a er oecupados por praças do Exercito, logo
que todos aqllelles sejam classificados.
Art. 16. O Governo fará a regulamentação dos serviços ora
cl'endo:;, preci~ando, quanto passiveI, a natureza de ca,l<t um e
bem assim as funcçôes de seu pe soaI, tanto na paz como na
guel'l'a.

-17Em caso de guerra, uma parte do pessoal com oS seus chefes,
formando o qua,rtel-general do Exercito em operações, com o
seu estado-maior general, suas direcções e intendencia geral,
seguirá com o commandante em chefe e outra .ficará junto ao
Ministro da Guerra para assegurar sob suas ordens a boa marcha
do serviço central,
paragrapho unico. Tambem providencia,rã sobre a administração e direcção das escolas e Collegio Militar, arsenaes de
guerra, laboratorios pyrotecbnicos, f<.lLrica de paivara e de cartuchos j invalidas da patria, reforma da Secretaria da Guerra e
da Contadol'ia Geral da Guerra, supprimindo o que jalgar conveniente, propondo tudo que for necessario ao ruxercito, para
que este poss~ bem. desempenhr.r a sua missão constitucional em
qualquer emergencia.
Al't. 17, Organisado o Estado-Maior do Exercito, este immediatamente formulará o plano ""eral de defesa da Republica, distribniÇ<'ío e colloc,1ção das tropas, da hierarchia militar, da composição uos quadros· uo .pes 'oal do Exercito, o qual, presente ao
Governo, erá por este ubmettido á consideração do Cnngresso
Nacional, pam sel'vir de base à. completa execução do n. 18 do
art: 34 da. Constituição Feder'al.
Art. 18. A' medida. que forerr; se organi ando as repartições
ora cr'parla., licarão supprilDidos: a Commissão Technici\ Mililar
Oonsultiva, os commandos dI:! corpos e-peciues, a Directoria Geral
das Obras Militares, as Repal'tições dd Ajudante e Quartel,
Mestre Generaes e S,lDit,U'ia Militar, e a [ntendencia da Guerra.
§ 1. ° Os vencimento' uo omciaes e mais pe oal l:ll11pregados
no serviço do Estado-M, ior do Exercito, no da lntendencia Geral
da Guerra e da di vel'sas úirecções, serão marcados pelo Governo,
de accordo com as tabellas de vencimentos em vigor e com os
recur'os orçamentarios.
§ ~. ° U OIJservatorlO Astronomico passará vara o llinisterio
da Inüu 'tri[\" Viação e Obras Publicas.
Art. 19. FICi\ mantida a divisão do territorio da Republica em
distrlClo milit<\res, a hiel'archia militar e a compo ição dos
qual\'os UO pes oal do ~xercito, até tinal decretação Lie SlIa reo\,ganisação.
Al't. 20, A Capital Federa I, os Es tarlos de S. Panlo, Mi nRS
Gerar, Goy&Z, Rio de Janeiro e Epir'ito Swto, constituirão pro'Visol'i Imente o 4° di triclo militar, com 'éde na Capital Federal,
Art. 21. Os empregados civis das repartições supprimidas
serão aproveitado na novamente crea.tlas, licando adl1ido os
que por'ventura excederem dl)s re pectivos quadros, para serem
incluÍllos à. medida que e !'nrem dando vagil .
Art, 22. lJ Ministl'o tla Guerra é o orgão intermediario junto
ao Pre idente da Republica, para. tudo que dis-er respeito á
Administração da Guerra, á qu<ü preside, nos termos do art. 49
da Constituição, e são tambem a elle subnrdinados todos os funccionario , civis e militares, da mesma admini tl'ação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em con trario.
Capital Federal, 24 de outubro de 1896, 8° ela Republica.
PRUDENTE J. DE MORAE' BA.RROS.

Dionysio E. de Castro Ce,·queira.

DECRETO N. 404 - DE 24 DE OUTUBRO DE lS96
Iniciado no Senado e por eUe enviado 6. sancção.
Autol'isa o Poder Execuliivo a mandar contar ao 10 tenente da Armada
Artbur W ldemiro da erra Belfort mais oito mezes e 28 dias, para
os efi'eitos da reforma e aos aspirantes para todos 09 ecreitos, o
tempo que serviram na esquadra legal e fiotilhas, commissionadoB
em guarda-marinha, como serviço de campanha,
O Presidente da Republica dos Estados Uniuos do Brazil:
Fa90 saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a
segUInte resolução :
.
Art. 1. ° Fici\ o Poder Executivo autori ado a mand Ir contar
ao l° tenente da Armada Arthur Waldemiro d,\ Serra Belfort,
para os e [ei tos da reforma, mais oito mezes e 28 tlias de serviço.
Paragl'l1pho unico. E' igualmente autorisllue a mandar conB 3

tal', para todos os effeitos, aos aspirantes que serviram na esq.uadra legal e fiotilhas e f?r.J.m commi~sionados em guarda-marlOba., todo o tempo que estlveram embarcados, como serviço de
campanha.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 24 de outubro de 1896, 8° da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Elisia"io Jose Barbosa.

DECRETO N. 405 - DE 28 DE OUTUBRO DE 1896
Iniciado nl) Senado e por

ell~

enviado á sancção

illxclue da disposição do art. 5°, § 20, lettl'a C do regulamento approvado pelo decreto n, 2304, de 2 de jnlho de 1896, as companhias
de naTegação de costeagem, que tinham contracto com o Governo
Nacional anterior a essa. data.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congres o Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Al't. 1,° A's compnnhías de navegação e costeagem, que anteriormente ao decl'eto n. 2304, de 2 de julho do corrente anno,
tinham contracto com o Govel'l1o Nacional, não é applicavel,
durante o tempo desse contracto, a dispo'ição do art. 5°, § 2°,
lettra C, do regulamento que baixou com o citado decreto, na
parte relativa á transl'erencia da éde das mesmas companhias
para o territorio da Republic:l..
Art. 2. o Revogam- e as dispo içõe3 em contrario.
Capital Federal, 28 de outubro de 1896, 8° da Ropublica.
PRUDENTE J. DE l\IORAES BARROS.

Francisco de Paula Rod"igues Alves"

DECRETO N. 406 - DE 5'DE NOVEMBRO DE 1896
'Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.
Concede amnistia a todas as pessoas que tenham tomado parte no movimento de 4 de setembro do corrente anno, occorrido no Estado de
Sergipe.
O Presidente da Republica dos Estado Unidos do BrazH:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Artigo unico. Ficam desde ja amndiadas todas as pessoas que,
directa ou indirectamente, tenham tomado llarte no movimento
úe 4 de :>etembro do corrente anno, oecorrido no Estado de Sergipe, ou nos factos a que elle se refere; revúgadas as disposi·
ções em contrario.
.
Capital Federal, 5 de novembro de 1896, 80 da Republica.
PRUDE TE J. DE MORAES BARROS.

Alberto de Seixas Marti,ts Torres.

18 DECRETO N. 407 - DE 6 DE NOVE~IBRO DE 1896
Iniciado na Camara dos Deputados e por elia enviado á sancção.
Fixa o subsidio

(l

a ajuda de custo dos senadores e deputados na
proxima legislatura.

Paragrapho unico. O Poder Executivo abrirá os creditos preciws para a execução da presente lei.
Art. 2,° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, II de novembro de 1896, 8° da Republica.
MANOEL DE QUEIROZ MATTOSO RIBEIRO.
~d'\:Af"d'

O Pl'esidente da Republica elos Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguiote :
Art. 1.° Os senadores e os deputados vencerão, na futura legislatura, durante as sessões ol'dinarias, e extraordinarias e de
prorogação, o subsidio de 75 'diarios, que o uecreto n. 492 de 12
de aO"osto de 1891 instituiu para o cumprimento da lei n. 2 de 8
do mesmo mez e anno, e a lei 11. 182, ue 20 de setembro de 1893,
conservou para a legislatura expirante.
Paragrapho I1nico. Além de subsidio vencerão mais os sena·
dores e deputados, que residirem Córa da Capital da Republica, a mesma ajuda de custo que lhes tem sido abonada pela
leis vigen tes.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 6 de novembro de 1896, 80 da RepulJlica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Alberto de Seixas Martins Ton-es.

DECRETO N. 408 - DE 9 DE

NOVE~(BRO DE

1896

Iniciado na Cam ara dos Deputados e pelo Presidente do enndo
promulgado e.v-oi do art. 3S da Consto Federal.
Aulorisa a abertura do credito especial de 37: 939S975 para pagamento
da indemnisacão ao DI'. José Antonio de Pinho Borge , de conformidade com a sentença do Supremo TI'ibunalFederal, de 25 de fevereiro
de 1.895.

LEI N. 410 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1896
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.
Aulorisa n eobrnnçn. dos impo loS de 6xporla~ii~ dos ESlados nn Capil')
Federal e define qunes os dÍl'eilos de que é livre o eommereio de e,bolngem.

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu ~ancc:ono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Os direitos de exportaçã.o que, nos termos do al·t. 9",
n. I, da Constituição da H.epublica, compete exclnsi vamente
aos Estados decretar, legislando sobre eUes livremente (al't. 5"
da lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891) podem ser cobrados na
Capital Federal e nas repartições fiscaes da União, precedendo,
no ultimo caso, a~cordo entre os Govel'uos ferlera! e estadoaes.
Art. 2.° Os direitos de entrada, sahida e estada de navim,
de que é livre, pelo art. 7° n. 2 da Consti tui~~ão da Republica,
o commercio de cabotagem as mercadorias nacionae", "cm
como as estrangeiras, que já tenham pago o imposto de importação, são os de docas, pharol, expediente e outros quaesquer da exclusiva cJmpetencia da União.
Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contIario.
Capital Federal, 12 de novembro de 1893,8'\ da Republica.
MANOEL VICTO(n~O PERElRA.
F1-ancisco de Paula Rodrigues fltres,
~ d'\:f"I:IV"

DECRETO N. 411 - DE 12 DE NOVElIBRO DE 1896
Iniciado na Cam ara dos Deputados e pOl' elia enviado á

sanc~ão,

Manoel Victorino Pereira, Presidente do Senado Federal:
Faço saber aos que o presente virem que o COllg-resso Nacional Adia par:\. 30 de dezembro de 1 93 as eleições [ederaes plll"a sen'lu 'I'e~ e de·
pUlados, no triennio de 1897 n i8~3.
decret,\ e promulga a seguinte resolução:
O Vice·Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
O Congresso Nacional resolve:
Faço saber que o Congresso Jacional decretou e eu sancciono
Art. 1.° E' o Governo autorisaelo a f',brir ao Ministerio ela
Industria, Viação e Obras Publicas o credil o especial ele 37:939$975 a resolução seguinte:
para pagamento ela indemnisação ao Dr. José Antonio de Pinho
Artigo unico. As eleições federaes para senadores e de·
Borges, de conformidade com a sentença do Supremo Tribunal putados, no triennio de 1897 a 1899, serão feitas no dia 30 de
Federal de 25 de fevereiro de 1895, fazendo para. isso as neces- dezembro de 1896.
sarias' operações de credito.
Capital Federal, 12 de novembro de 1896, 8° da Republica,
Art. 2,° Revogam-se as disposições em contrario.
MANOEL VICToRmo PEREIRA.
Senado Federal, 9 ele novembro de 1896, 8° da Republica.
Alberto de Seixas lIfartins Tor?·es.
MANOEL VICTORINO PERErRA.
~

DECRETO, . 412 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1890
I

DECRETO N, 409 - DE II DE 'OVEMBRO DE 1896

Iniciado no Sónado e pela Cam ara dos Deputaclos enviado paro. sel'
publicado

Iniciado na amara cios Deputados e pelo Senado enviado á sancçào,

Pul!lica a resoluçiio cio Congresso Naci,mal prorogando a actual scs,ã.>
legisIati\'a até o dia 30 de novembro corrente.

Crea uma Mesa de Rendas de i' ordem em S. João da Barra,
Estado de Rio dJ Janeiro.

O "ice-Presidente da Republica dos E'tados UniJos tio BI';lr.il:
Faço saber que o Congr~s::-o Nacional, em conrol'mid'lde dll
j\l:1noel de Queil'oz ;\Iatto~o Ribeil'o, Vice-Pl'esidente do disposto no § I" do art. 17 da Con 'lituição Fo,.Iel'''1. I"c'olvl'lI
prorogar a. sua actual ses~ão legi lativa até o dia :30 uuSenado Federal:
novembro corrente.
Faço saber aos que a pre~ente virem, qne o CJngresso NacioCapital Federal, 12 tle novembro de 1896, 8" tia Republica.
nal decreta e promulga a seguinte lei:
MANOEL VICTORINO PEREIH.A.
O Congresso <lcionu,1 elecreta:
Alberto de Seixas Martins TUl'l'es.
Art. I. ° Fica creada uma Mesa de Rendas de I a on1e111 na
cidade de S. João da B~'rr:l, Estado do Rio de Janeiro.

19 cxtraordinario de 200:000'" para OC<lorrer ás de pezas com a
continuação dos estudos da nova Capital no planalto central.
Art. 2.° O Governo fará as necessarias operações de credito
Iniciado na Camara dos DepllLados e pelo Senado enviado á sancção.
para esse fi m ,
Alt. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Alltorisa o Governo a conceder um anno de licença com ordenado ao
Capital Federal, 12 de novembro de 1896,8° da Republica.
escrivão ela repartição de costuras do r\ rsenaI de Guerra desta Capi t.al,
MANOEL VIOTORlNO PEREIRA.
Joaquim 19nacio da ilva Abreu.
Antonio Olyntho dos Santos Pires.
O Vice-Presidente da !1epublica dos Estados Unitlos do Brazil :
.Af'\d'\:f\:AJ'\:F'd'
Faço saber que o Congresso Jacional dem'etou e eu sancciono :1
resolução seguinte:
DECRETO J. 416 - DE 14 DE NovmlBRo DE 18\16
Art.l ,o E' o Gove!'no 'lü torisado :1 conceder ao escrivão da
repartição de costuras do A'.€ DaI de Guerra da Capital Federal,
Iniciado na Camarados Depu tados e pelo enado en viado á sancção.
Joaquim 19nacio da Silva A I eu, um anno de licença com ordenado para. t,'atar de sua saude onde lhe convier.
Autorisa o Governo a conceder licença com ordenado por um anuo ao
Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario.
20 omcial da Administração dos Correios do Ceará José Alfredo
Capibl Federal, 12 de novembro de 1896, 8' da Republica.
Coelho de Arruda para tratar de sua saude onde lhe convier.
DECRETO N. 413 -

DE 12 DE

NOVE~IBRO

DE 1896

MA;SOEL VICTORC o PEREIRA.

Bernal'do Vasques.

DECRETO N. 414 - DE 12 DE NJVEllBRO
Iniciado na

DE

1896

amal'a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.

Àlltorisa o Governo a abrir ao l.Ilinisterio da Guerra o credito necessario
para pagamenLo das eLa.l as a que tem direito? capitão-Lenente Tancredo de Castro Jauú'et, como instructor do CoIlegio Militar.

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brazil:
Faço aber que o Congt'f!sso acional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
At't. 1,0 E' o Governo autorisado :1 abrir:1o Ministerio da.
Guerra o credito nece ario para pag-amento de etapas a que tem
direito o capitão-tenente Tancredo de Cn tI'O Jaufret, como
instructor do Collegio 1\lili tal', não só DO exercicio corrente como
~o passado, sondo e ta parte do credito pela verba - Exercicios
Jindo•.
Art. 2." Revogam-s3 as disposições em contrario.
Capital Federal, 12 de novembro de 1896, 80 da Republica.
l\IANOEL "'rOTORINO PEREIRA.

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos

do Brazil:
Faço saber que o Congresso I acional decretou e eu ~ancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a conceder liceuça, c()m ordenado, por um aono ao 2" omcial da Administração dos Correios do Ceat'á José Alfredo Coelho de Arruda, para
tratar de sua saude onde lhe conviel' ; revogadas as di posições
em contrario.
Capital Federal, 14 de novembro de 1896,8° da Republica.
MAXOEL VICTORlNO PEREIRA.
Antonio Olyntho dos Santos Pires.
<AI'\:fl\:P<:f\:I'I:A/"

DECRETO N. 417 -

DE 1-1 DE r-iOVEMBRO DE 1896

Iniciado no Senado e pelo. Camara dos Deputados enviado á sancção.
ere". urna Alfandega de 4a classe em ant' A.nua do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

O Vice.-PI·e'idente da RepuLlica dos Estaelos Unidos do Brazil:
Faço sabel' que o Gongl'es o Nacional decrelou e eu :lllcciono
a resolução seguiute:
Artigo unico. E' crea':1a uma Alfandega de 4" classe em Santa
Auna do Livramento, Estado do Rio Graude do Sul.
Ca.pita.l Fetleral, 1-1 de novembro de 1896, 8° da Republicl.
MANOEL VJOTORlNO PEREIRA.
Fmncisco de Paula Rodl'ígues Al"es.

Bernal'clo Vasques.
DECRETO N. 418 DECRETO N. 415 - DE 12 DE 'OVEMBRO DE 1896

DE 26 DE NOVEllBRO DE 1895

Iniciado no ~el1aclo e pela Camarll. dos Depulado
ser publicado.

enviado

para

Iniciado na ('a.mara dos DepuLados e pelo eoado enviado á sancção. Publica a resolução do Congresso Nacional prorogando a actual sessão
legislativa até o dia 10 de dezembro pro:ümo fuLuro.
Autorisa o Governo a abrir, no corrente exercicio, ao !llinisterio da
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Induslria, Viação e Obra l'ublicas o credito extraordinario de
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do
200:0,)0$ para oceoerer às despezas com a conlinuação dos estudos dispo to no § lo elo art. 17 da. Con tituição Federal, resolveu
prorogar a sua. actual ses~ãó legi lativa até o dia 10 de dezemda nova Capital, no planalto ceulral.
bro proximo futuro.
o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : Capital Federal, 2ê de novembro de 189G, 8" ela. Republica.
Faço ~aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
. Art. 1:°, Fica o Governo autorisado a abrir, no corrente exerci.elO, ao Mllllstel'io da Io,lustri~, Via~ão e Obrus Pllblicas o credito

MANOEL VICTORlNO PEREIRA.
Alberto de Seixas 1lIal'fins T01'res •

20 _LEI N. 419 - DE 27 DE NOVEMBRO DE 1896

cicios findos, do orçamento em vigor, para pagamento de igua.l
somma devida pela Estrada de Ferro de Ba~urité a

Iniciada na Camara dos Deputados e por ella enviada á sancção.
Approva o lralado de amizade, commercio e navegação celebrado em 5
de novembro de 1895 entre a Republica dos Estados Unidos do
Brazil e o Imperio do Japão.

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
lei seguin le :
.
.
Art. I.· Fica approvado o tl'ittado de amizade, de commercio
e de navegação entre a Republica dos Estados Unidos do Brazil
e o Imperio do Japão, firmado em Pariz aos 5 de novembro
de 1895.
.
Art. 2.· Para execução do art. 2· n. 3 da lei n. 97, de 5 de
outubro de 1892, na parte que se refere ao l:mperio do Japão, é
autorisado o PI'esidente da Republica a mandar um enviado e~
traorrlinario com o r speclivo pessoal da Legação, abrindo para
isto os creditos neces~arios, bem como para o estabelecimento
dos Consulados.
Art. 3.· l{.evogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal 27 de novembro de 1896, 8· da Republica.
MANOEL VICTORINO PEREIRA.
Diony'io E. de Castro Cerqueira.

Boris Freres..........................
Guilherme Rocha & C."................
Reinaldo Porto.. .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . ..

568: 200$725
380:841$500
166: 166$275

Fazendo para isso as necessarias operações de credito.
Art. 2.· Ficam revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 30 de novembro de 189fl, 8· dá Republica.
MANOEL VICTORINO PEREIRA.
Bernardino de Campos.

. DECRETO N.

~22

-

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1896

Iniciado na Camara dos DepuLados e pelo Senado enviado á sancção.
Autorisa o Governo a abru' ao Jl!iniswrio da Guerra o crertito de
2.500:280$744, supplementar a diversas rubricas.do art. 5° da lei
n. 360 de aO'de dezembro de 1895.

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccion()
a re olução seguinte:
DECRETO N. 420 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1896
ArL 1.. E' o Governo autorisado a abrir ao Ministerio da
Guerra o credito de' 2.500:280$744, upplementar as rubricas
Inici~do no Senado e por elle enviado á sancção.
ns. 1, 5, 7, II, 17, 18, 20, 22, 24 e 27 0..0 art. 5· da lei n. 360
Autorisa o Governo a abrir os creditos necessarios para dar execução de 30 de dezembro de 1895, fazendo para isso 8S necessarlas operações de credi to.
.
á lei que reorganisou o Tribunal de Contas.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capi~aI Federal, 4 de dezembro de 1806, 8° da Republica.
O Vice-Presirlente <la Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
l\1ANOEL VICTORINO PEREIRA.
seguinte resolução:
Art. 1.· O Poder Executi vo abrira pelo M.ini teria da Fazenda,
Diony~io E. de Castro Oerq«eim.
no corrente exercicio, o credito especial de tres contos quatrocentos e quarenta mil oitocentos e cincoenta e oito réis (3:440$858),
para pagamento dos vencimentos dos membros do Tribunal de
Contas, desde 14 ue outubro a. 31 de dezembro ueste anilO, e o de
cincoenta e cinco contos de réis (55:000$), no exercicio de 1897,
sendo 15:000$ para satisfazer os vencilllentos do representante
DECRETO N. 423 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1896
do Mini teria Publico e os 40:000$ restantes para dar execução á
lei que reor'g-anisou o Tribunal de Contas.
Art. 2.· Revogam-se as disposições em contrario.
. Iniciado na Camara dos Deputados e pelo enado enviado á sancção.
Capital Federal, 30 de novembro de 1896, 8· da Republica.
ú'\:A:A:f\:I":I'\:AP

MANOEL VICTORINO PEREIRA.
Bernardino de Campos.
~d":f'\:AI'

DEORETO N. 421 -

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1896

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçãol.
Autorisa o Governo a abru' ao !lIinistel'io da Fazenda o credito de mi
cento e quinze contos duzentos e oito mil e quinbentos réis
(1.115:20 '500\ supplementar á verba - Ex;ercicios findos, do orçamento em ,igOl', para pagamen10 de igual so=a devida pela Estrada
de Feno BaLw·ité.

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres o Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte re olução:
Art. I.· E o Governo autorisado a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de mil cento e quinze contos duzentos e oito mil
e quinhentos réis (1.1I5:208$500), supplementar á verba-Exer-

Aulorisa o Governo a abrir ao Minist6rio da Marinha o credito de
i. 787:802$270, supplementar a diversas rubricas do orçamento em
vigor.

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Al'L 1. o E' o Governo autorisado a abrir ao Ministerio da.
Marinha o credito de 1.787:802$270, supplementa:r ás r'ubricas
1,2, 3,5,6, 9, lO, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,24,25 e 28 doart. 4° da lei TI. 360 de 30 de dezembro de 1895, fazendo pa1';\
isso as necessarias operações de credito.
Art. 2.· Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 4 de dezembro de 1896, 8° da Republica.
MANOEL VICTORINO PEREIRA.
!J1anoel José Alves Barbosa.

DECRETO N. 424 - DE 4 DE

DEZEMBR<rD1~

21

1896

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção.
Autorisa o Governo a conceder seis mezes de licença, com ordenado.
ao conferente de la elas e da Estrada. de Ferro Central do Brazil,
José Anlonio Pinto Carneiro.

o Vice·Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazi!:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Governo autorisado a conceder seis mezes
de licença, com ol'denado, ao conferente de 1" elas e ria, Estrada
de Ferro Central do Brazil, José Antonio Pint, C:lrneiro.
Capital Federal, 4 de dez.mbro de 1896, 8° da, Republica.
MANOEI. VICTORINO PEREIRA..
Joaquim

Mu~'línho.

oAdV'\:F .:f"'d"d'V

LEI N. 425 - DE 5 DE

DI':ZE~IBRO

DE 1896

Iniciado na Cam ara dos Deputados e pelo Senado enviado á. saneção,
Approva o accordo firmado em 19 de novembro de 1896 com o M:_
nistro de S. 111. o Rei da [batia obr~ as rer.iamações italianas, lJ dj
outras pl'ol'ideucias.

o Vice-Presidente da Republica

dos Estados Uni.dos do Brazil:
Faço aber que o Congresso Nacional t.lecretou e eu sancciono a
resolução egninte:
Art. 1.0 Fica ll.pprovado o accordo firmado em 19 ne novembro
de 1896 com o Mini tro de Sua Mage:st~de o Rei da Italia sobre
as reclamações italianas,
Art. 2.° Para execução do facto alludido é o Governo autorisado a abrir os credito necessarios.
Art. 3,0 Revogam·s as dispo ições em contrario.
Capital Federal, 5 de dezembro de 1896, 8n d, Republica.
MANOEL VICTORINO PEREIRA.
Di9nysio E. de Oastro Cerqueira.

LEI N. 426 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1896
Iniciada no

~nado

e pel:l. Camara dos Deputados enviada á sanação.

Manda observar nas eleições federaes, o disposto no art. 60 da lei
n. 248, de 15 de dezembro de 18:>-1, sempre qne se dê o caso previsto
no § 20 do art. 43 da de n. 35, de 26 de janeiro de 1892, e dá outras
providencias.

o Vice·Presidente da Republica dos Estados Unido.> do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.° Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao
menos, um dos membros da Mesa, até ás 10 horas do dia marcado
pa.raella.
N~ste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da
secçao e com eltes elegerá os ou~ros, que funccionarão, até o
ll m dos trabalhos, sob sua presidencia.
§ 1.° Si comparecerem dous mesarios, cada um convidará um
dos e~eito~es presentes e os quatro elegerão o quinto, que será
escolhido.a sorte. si houver empate.
d § 2.° Sl comparecerem tres mesarios, proceder-se-ha na fórma
o § l° do art. 43 da lei n. 35. de 26 de janeiro de 1892.

§ 3.° Quando comparecer mais de um dos mesarios e nenhum
for o presidente eosteserá substituido pelo mais velho rlaquelles.
§ 4.° Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado.
Si até as 10 horas do dia da eleição não comparecer nenhum dos
mesarios da secção, os eleitores desta poderão votar em outra
qualquer secção, onde seus votos serão tomados em separado e
detidos os diplomas até terminar a apuração.
Art. 2.° Nos Estados em que, durante a prese'nte legisla.~ura,
forem renovados os Conselhos ou Iotendencias Municipaes, em
cumprimento de lei, promulgada na vigencia do respectivos
mandatos, reduzindo o tempo de duração destes, são unicamente
competpntes para o desempenho de funcções eleitoraes, inclusive
os trabalhos de apuração e expedição de diplomas. na eleição
designada para 30 de dezembro deste anno, os membros dos Conselhos ou lntendencias sub tituidos e seus immediatos em votos.
Para a dita eleição nos Estados alludidos não sel'á considerado válido ali tamento eleito"al organisado s b a intervenção
dos novos Conselhos ou lntendencias.
Art. 3.° O omcio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e
este funccionar em qualquer estado em que se ache o processo
eleitoral.
Art. 4.° Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o
cidadão brazileiro que tenlia as condições de elegibilidade,
embora não esteja alistado eleitor.
Art. 5." O candidato poderá llrpresentar C)100 fiscal, em qualquer secção do municipio, a um eleitor de qualquer outra secção
ou parochia, endo, na secção que fiscalisar, apurado o seu
voto.
Art. 6.° Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes
apresentados pelos candidatos ou por um grupo de eleitores, nos
termos dos §§ 16 e 17 da lei de 26 de janeiro de 1892.
Art. 7.° A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios e:ffectivos ou eus suppleI1tes, na falta destes, constituirá nuIlidade
insanavel, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de
fazer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto perante a Mesa da secção mais
proxima.
Art. 8.° Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo a Me a recusar-se 8. acceital·o.
Paragrapho unico. O voto de coberto será dado, apresentanao
o eleitor duas cedulas, que assignaráperante a Mesa, uma das
quaes será depositada na urna e a outra lhe será restituída
depois de datada e rubricada pela Mesa e pelos fiscaes.
Art. 9.° Concluida a votação e depois de lavra.do o termo de
encerramento do livro de assignaturas, a Mesa dará aos candidatos, ou aot' fiscae~, boletim as i~nado por ella. declarando o
numero de eleitores que ti verem r.omparecido e votarIo; e, depois
da apuração, lhes entregará outro, tambem assignado por elIa,
contendo a votação obtida por carla um dos candidatos.
Paragrapho unico. Os fi-caes passarão recibo de ambos os
boletins no acto da entrega de cada um daUes, e disto se deverá
fazer menção na acta., como tambem si os fiscaes se recusarem a
passar os ditos recibos.
Art. 10. A"proporção que o presidente da Mesa fizer a leitura
Lle cada chapa, passal-a- ba aos mesarios e fiscaes para fazerem a
verificação dos nomes lidos.
Art. 11. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre
os membros da Mesa eleitoral ou das Juntas apuracloras entre si.
Art. 12. Não é motivo r1e nullidade ter 'funccionado na Mesa
eleitoral um dos ultimos supplentes, tendo compa.recido á eleição
e votado o mesario effectivo ou algum dos primeiros supplentes..
de~de que nenlJum destes se tenha apresentado a assumir o seu
logar, nem tenha reclamado a substituição.
Art. 13. Não é tambem motivo de nulliàade a falta de assignatUL'a ou rubrica de algum dos me,arios ou dos fiscaes, desde
que a Mesa declare o motivo por que deixaram de fazei-o e não
fique provado que elia o bouve3Se obstado.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 7 de dezembro ele 1896,8° da Republica.

MANOEL VlOTORlNO PEREIRA..
Alberto de Seixas Martins Torres.
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triennio do arrendamento, o Governo entrará em accordo com
o arrendatario para a fixação da indemnisação;
7°, á caução para garantia da execução do contracto, ás multas
Iniciada na Cam:l.I·a dos D~puLados e pelo enado ~nviada á Banccão.. em caso de infracção, aos casos de rescisão e ao direito de encampação POl' parte da União, antes do termo do arrendamento.
A_rt. 5.° E' o Governo autorisado, uma vez realizada a ope-.
Delermina que o 'l'hesoul'O assuma a responsahilidade exdusiva dos
hilheles hancario; actualmentll em cil'cul:lção e l'dgula a substituição raça<'do arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte,
em ouro, ao cambio do dia, os direitos de importação.
dos me mOd e o resgate do papel-moeda.
Art. 6.° São revogadas as disposições em contrario.
o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : Capital Federal, 9 de dezembro de 1896, 8°fia Republica.
MANOEL VICTORINO PEREffiA.
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono
a seguinte lei;
Bernanlino de Campos.
Art. I. ° Fica o Governo autorisado a assumir a responsabiliJoaquim 1J1ul·tinho.
dade exclusiva dos bilhetes bancJrios actualmente em circulação, passando a pertencer-lhe os lastros depositados em garantia dos mesmos bilhetes, e revogado o art. 6" da lei n. 1 3 C,
""'·A-A.P.·"'·f'\oJ'YF'
de 23 de setembro de 1893.
§ 1. 0 Realizada a encampação, fica extincta a faculdade emisLEI N. 428 - DE 10 DE DEZE~IBRO DE 1896
sora concedida a instituiçües bancarias por leis anteriores e
concentrada no Banco da Republica do Brazil, e bem assim o
direito exclusivo de emL são de notas ao portarior, conferido
Iniciada na Camara dos Depulados e por ena enviada á sanc ão.
ao mesmo blnco pelo art. 15 da citada lei.
§ 2. o O Governo substituira tamilem os bilhetes bancarios, ()r~a a receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil
ora em circulação, por notas do Thesouro Nacional. Pelas
pam (\ exercicio de 1897, e dá outras providencias.
mesmas notas serão substituído, á proporção qU(\ forem recebidos na e tações publicas, os bonus do Banco da Republica,
O Vice-PresidenL :la Repubi:ca dos Estados Unidos do BraziI:
cuja emi são fica estrictamente limitada. á somma já realizar1a
de 80.000:000$000.
Faço saber que o Congres3 Nacional decrela, e eu sancciono
Art. 2,° Fica o Governo autorisado a entrar em accordo com a lei seguin te:
o banco pua a reducção ou liquidação de seu debito, podendo
Art. 1.0 A receita geral da Republica dos Estados Unidos do
adquÍl'ir, por encontro de contas, bens e proprier1ades que possam
ser utei ao serviço publico, dando·lhe prazo razoavel ; e para a Brazil, para o exercicio de 1897, é orçada em 339.307:000$000
revisão de seus estatutos, pondo-os de accordo com o regimen e será realizada com o producto do que for arrecadado dentro
da presente lei, e fazendo neUes as modificações que julgar con- do mencionado exercício, sob OB titulos abaixo designados:
venientes.
Art. 3.° O Governo procederá gradualmente ao resgate do
RECEITA üRDINARIA
papel·moeda com os seguintes recursos:
a) producto da venda de um terço, pelo menos, das apolices
1.0 Direitos de importação para. consumo nos termos das leis
actualmente existentes no Thesouro, provenientes de lastros
n. 265, de 24 de dezembro de 1894, e n. 359,de 30 de dezembro
das emissões bancal'ias ;
b) prestações com que o Banco da Republica entrar para o de 1895, e das disposições legaes, a que elias se referem - manpagamento de sua divir1a ao Thesoul'o, na fórma e condições tidas as taxas constantes da tarifa já publicada, de accordo COln
que, de aocordo com o mesmo banco, forem combinadas para e te a cita.da lei n. 359, salvo as seguintes:
eJfeito, inclusive a amorthação e os juros que, na fórma do
Do sal grosso, que pagará 35 réis por kilo.
art. 10 da lei citada, vencerem os bonus convertidos;
Da cerveja estrangeira, que pagará 1$000 por kilo, incluida
c) saldos que se verificarem annualmente no orçamento.
nhi a taxa do vasilhame.
Art. 4.° Para o fim do resgate do papel-moeda, <ie conformiDo aspbalto preparado para calçamento de ruas ou praças,
dade com a lei rle I I de setembro de 1846, e bem assim para que pagará 10 réis por kilo.
aUender ao resgate da dividi), éxterna e melhorar a situação
Do papel para 'impressão de jornaes, que pagará 20 réis por
financeira, é o Govel'l1o autorisado a arrendar, mediante con- kilo.
currencia publica, as estradas de ferro da União, devendo
Do assucar commum, que pagará o triplo da taxa actual.
attender:
Da classe 16a , art. 533, que fica sujeita aos rlireitos. que presentemente se cobram, sendo porém sobre o peso bruto.
l°, ao prazo de arrendamento e ás condições do pessoal;
Da classe ~., art. 17, pennachos e plumas de pennas e
2°, ás tarifas, á conservaçã , melhoramento, prolongamento e
ramae das estrada arrendadas, dando ao arrendatario respectivo art. 18, pennas para flôres e enfeites, e em flôres soltas, - que
prefel'encia para conces-ão desses prolongamentos e ramaes.
pagarão pelo peso bruto excluido o das caixas de papelão.
Das correias de couro, art. 1.012 tia tal'ira, que pa.garão a
Nestas concessões deverá ainr1a o Govemo attender á unifúr.
misação de bitola e ao desenvolvimento da capacidade das taxa de 2$200.
linhas;
Do barbante ou fio de côr ou fantasia, na classe 17",
3°, à tlscalisação por parte da administração publica, sendo art. 576, que pagará 1$500 por kilo - razão de 50 % .
o arl'endatarlo obrigar10 a entrar para o Thesouro com a quantia
Do kerosene, que pagará a taxa do 100 réis por kilo.
que for estipulada par,t esse serviço;
Do xarque platino, que pagará 120 réis por kilo isento de
4°, ao preço do arrendamento, que deverá ser pago em ouro todo e qualquer addicionaI.
de uma só vez, ou em prestações, tendo-se em vista a renda
Do papel assetinado para lithographias e typographias, que
bruta da respectiva estl'ada;
pagará 100 réis por kilo.
5'.', á condição de er o .arrendalario, particular ou empreza,
Da classe 25-Art. 785 -Artefactos de ferro batido esmaltado,
obI'lgado a responr\er no foro da Capital Federal, devendo para que pagarão 2$000 por kilo.
ess) .fj~ ter ahi repr s ntante com plenos poderes, quando o seu
Da classe 15 - Art. 479 - Gravatas lisas ou bordadas, que
domlcIlLO ou séde não for em territorio brazileiro'
pagarão, duzia 3$500.
6' .ao direito, que era resalvado ao Govel'1lo, de' tomar posse
Da classe 17 - Art. 581 - Gravatas lisas ou bordadas, que
das linhas temporariamente, e mediante indemnisação, quando pagarão duzia 4$500.
a ordem publica as,im o exigir. A indemnisação neste ca 'o não
Da classe IS-Art. 623- Gravatas de seda pura ou de seda
serli. upel'ior á média da receita liquida no ultimo quinquennio com qualquer outra materia, de qualquer fórma ou feitio para
que preceder á posse. Si esta tiver logar dentro do primeiro homens ou senhoras, que p:lgarão 60$000 o kilo.

-

23-

Do ferro em barra., chapa ou verguinha n. 732 da tarifa, que
pagará 80 réis por kilo.
.
.
Da naphtalina em massa, que pagara 1$000 por lulo.
Das mercadorias mencionadas nos seg-uintes artigos e classes da
tarifa actual, que pagarão as taxas em vJgor na. razão do peso bruto,
a saber:
Classe 3n-Art. 48-Em caixas ou caixinhas de papelão ou envoltorios semelhantes.
.
. .
.
.
Classe 4" - Art. 64 - Em caIxas ou calxmhas, Idem Idem.
Art. 66 -Em latas ou capas.
Classe 5"-Arts. 80 e 84 - Em caixas, caixinhas de papelão ou
envoltol'ios semelhantes.
.
Classe 6" - Arts. 87 a 89 - Em latas, fr:1SCOS, bocetas, Cillxas de
madeira, ou papelão.
.
Classe 1O"-Art. 161-3' parte-Em latas, fl'ascos, CrllXaS de papelão ou madeira, ou envoltorios semelhantes.
Al't.170-Em pacotes.
Classe 12"-Art. 358-Em pacotes.
.
Art. 365 - Em caixas, caixinhas de papolão ou envoItorlOs semelhantes.
M't. 367-Em pacotes.
Art. 3iZ-Em caixas de papelão ou envoltorios semelhautes.
Arts. 383,388,389,390 e 401 - Em pacote".
Art. 394 - Em caixas, caixinha de papelão ou onvoltorlos se[l1eIhantes.
Classe 13"-Art. 419- Em pacotes.
Cla.se 14" - Todas as mercadorias deste art. 433 pagarão a peso
bruto em caixas caixinhas de papelão ou envoltorios semelhantes.
Classe 15"-Àrt. 449 - Em caixas de papelão ou envoltori s semelhantes.
Cla .e l6"-Arts. 527 e 553-Em caixas, idem idem.
Classe 17" - Art. 570 - Em caixas, idem idem.
Art. 576 - Em fardos, capas ou pacotes.
Art. 580-Em caixas, caixinhas de papelão ou envoltorios semelhantes.
Classe 19"-Art. 651-Em caixas, idem idem.
Classe 21" - Art. 681 - Em caixas, idem idem.
Classe 23'-Arts. 706 e 709-Em caixas, idem idem.
Art. 710 - Incluidos os carl'eteis ou taboas.
Art. 712 - Em caixas de papelão ou envoltol'Íos semelhantes.
Art. 118 - Incluidos os carreteis ou taboas em que veem enrolados.
Classe 25"- Arts. 736,742.750,760,761, 763,768,771,772,774
e 776 - Em caixinhas de p:1pelão ou envoltorios semelbante .
Art. 769-Incluidos os carreteis ou taboas em que veem enrolados.
Classe 27" - Art. 814 - Em caixaa, caixinbas de papelão ou en·
voltarios semelhantes.
Classe 31" - Art. 855 - Em caixinbas, idem idem.
Cla.se 32" - Art. 949 - Em caixa.s, idem idem.
Classe 33" - Art . 953,957, 961 e 966, ultima parte do art. 974,
I' parte do art. 975 e art. 989 - Em caixas, idem idem.
Classe 34' - Arts. 1.005, 1.010, 1.015. 1.029, 1.032 e 1.039 - Em
caixas, idem idem.
Classe 35" - Art. 1.047 - Todas as mercadorias incluidas neste
artigo pagarão a peso bruto em caixa, caixinhas de papelão ou en·
voltarios semelhantes, com excepção das comprehendidas nas 7" e 9"
partes, que pagarão a peso bruto, excluidas as caixas de papelão.
Do art. 1.063 - Excluidas apenas as caixas de papelão.
. Dos artigos de que trata o n. 9, classe 2", e 530, classe 16, chapéos
slmples de feltro, lã, pello de lebre, loptra ou castor, que pagarão a
mesma taxa de 6$300, supprimidas as notas I' e 57 da tarifa, que
concedem abatimento para chapéos de pello de lebl'e e de lã abatidos e
por fular.
. Doninhos medicina.es, xaropes medicinaes, elixires e licores medi·
cJUaes e quaesquer soluções medicinaes, que pagarão 3$ por kilo.
De todo~ os productos da classe I I da tarifa que pagam actual·
~ente a razao de 48'/0' cuja razão e taxa cO'-respoudente ficam redu·
zldas a 25 0/0' conservando-se, porém, os actuaes valores otficiaes..
exceptuando'~e o do n. 176, agua ingleza, que, sendo um elixir, pagara
~taxa ~o~ elrxires; eXCe[oltn:llldo-se os de n. 242, espiritos ou alcoula~
s merllclnaes, e o de n. 254, gJycerjna, que continuarão a pagar o
mesmo que pagam actualmente.
Dos :IJrodut.:tos do n. 12- (gommas, gommas resinas, etc.) classe 9"
~~ p~gam actualmente 48 % , cuja razão e taxa c01'respondente ficam
e u~das n. 25 % (conservando-se os actuaes valores officiaes).
11' oBprod~ctos dos ns. 102, III e 115 (bagos, grãos,etc.;folhas,
ores, etc., raIzes, bolbos), que pagam actualmente 48 0/01 e cuja ra.zão

.

.

e taxa correspondente ficam reduzidas a 25 % , conservando-se os
actuaes valores officiaes.
Das bycicletes. que pagarão sómente 5 % do seu valor, e das ma·
ohinas de escrever (Type-writer), que pagarão a taxa de 1$ por kilo.
Do chromo-fIuor ou chromo fIuorado, que pagará a mesma taxa
que pagar o cbromato de potassio.
Dos oleos do art. 156, quando de ricino, mamono, castor ou palmachristi, que pagarão, quando em vasilhame, garrafa ou vidro, mais a
taxa do mesmo vasilhame; quando em oapsulas, em caixinhas de papelão, pelo peso bruto.
.
Da quinina e seus saes, que pagarão 10$ por kilogramma, não
sendo em preparações officinaes.
Aos objectos do n. 119-classe 9'-accrescente-se a seguinte nota:
Todos os oleos pagarão o peso bruto co1n a vasilha que os contém;
o azeite de oliveira, que, por analyse do Laboratorio Nacional, for declarado conter materia extranha ou estar falsificado, será inutilisado e o
Lmportador sof!'rerá a pena de 200' a 500$, impo ta pelo inspector da
Alfandega.
Só secon'iderará. petroleo bruto, para os fins de isenção de direito,
o que, examina/io, for como ta,l reconhecido pelo Laboratorio Nacional
de Analyses.
Do art. 546, d~ tarifa. e da. nota 58, 'lue fic:1m substituidos pelo
seguinte:
Pannos, casimiras e cassinetas de lã pura ou com mescla de seda,
embora tenham ourellos de algodão, pesando p::>r metro quadrado:
(o Até 500 g"rammas
Mais de 500 gJ'Ummas
,
2° P,annos, casimims e cassinetas
de lã e algo.li\o, pesando por
m et r o quad.ra<! o até 400
gro.mmas. . . . . . . . • . . . . . . . . . ..
Mais de 400 grammas. . . . . . . . . .

10$500 por kilo
5:;,000
»

6. 000
3$000

»

»

2. Expediente dos generos livres de consumo.
Reduzida de 50 % a taxa de expedlente para
instrumentos e machinismos destinados á.
lavour:J., comp!'ehenl1idos nos art . 1.009 e 1.024
e par:1 os seguintes do art. 1.028 - enxadas,
enxadinbas, ancinhos, gadanho, achas e ferros
de cova, fouces de roça ou meia roça. e ferramentas Semelll:1ntes para cortar canna; macIla 'os e machadinhas.
Ficam isontos desta taxa as machinas e o
material destinados ás usinas para a fabricação
do a suca.r, do alcool de canna e productos
cerca li feros.
3. Idem das capatazias.
4. Armazenagem.

Despacho marítimo

5. Imposto de pharoes.
6. Idem de docas.

Adclicionaes

.7. 10

%
sobre o expedien te do' gellero~ li Vl'es de
direitos (lO irnportaç5.o c:l soure os impostos de
phnróes o docas.

SAHIDAS

8. Direitos na conformidude da lei n. 265, de 24 de dezembro de ISlJ4.
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Interior
9. Renda da fazenda de Santa Cruz e outras de
propriedade da União.
10. Idem da Estrada de Ferro Central do Brazil.
11. Idem nas estradas de ferro custeadas pela União.
12. Idem do Correio Oeral.
13. Idem dos Telegraphos Electricos, inclusive a taxa.
de fI'. O.IO,ouro. por palavra de telegramma
em percurso nos cabos da Brasilian Submarine
Oompany, limited.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Idem dl1, Casa da Moeda.
Idem da Imprensa Nacional e Díario Olficial.
Idem da Fabrica de Polvora.
Idem dos Arsenae8.
Idem da Casa de Correcção.
Idem do Oymnasio Nacional.
Idem do Instituto dos Surdos-Mudos.
Idem do Instituto Nacional de Musica.
Idem das matriculas nos estabelecunentos olficiaes
de instrucção soperior.
23. Idem na As~istencia dos Alienados.
24. Idem arrecadarla nos Consulados.
25. Idem dos proprios nacionaes.
26. ImpostO de se110. Elevado a I. o das procura·
ções e substabelecimentos, quer sejam passados em nota publica, quer por punbo particular;
a 300 réis o seIlo fixo por folha de petições, requt-riUlel1to;; lia quitl'-!üer ü",LU1'eZcJ., Ltlffi 0l1mo
daq uelles documentos para os quaes se exige
actualmente o sello de 200 e 220 réis.
27. Idem de l/20 % pago pelo comprador e vennedor
em partes iguaes nas operações de cambio eu de
moeda metaUica a prazo, sobre o valor em
moeda COl'rente do contracto.
28. Idem de transporte.
29. Idem de 2 % sobre o capital das loterias federaes
e 4 % sobre o das estadnaes, cuja extracção se
efi'ectuar na Capital Federal e 2 ~ % em selto
adhe ivo, sobre bühetes ou fracção de bilhetes
de loterias extrahidas nos Estados, cuja venda
for effectuada na Capital Federal. As fracções
menores de' 1$ p~garão como si fossem integralmente dessa importancia.
A exposição á venda de bilhetes que não estejam
devidamente seIlados, além da apprebensão dos
bilhetes, sujeita o emissor da loteria e seu representante na capital Federal, solidariamente, á
multa, cujo maximo poderá ser elevado á
importancia do sailo sobre o total do capital da
respectiva loteria.
30. Imposto de 2 %sobre vencimentos e BubsidioiÕ, in·
cl usi ve os do Presiden te e Vice-flresidente da
Republica e dos membros do Congresso.
31. Idem de pennas de agua.
32. Idem de transmi são de apolices e embarcações.
33. Contribuição das companhias ou emprezas de
estradas de ferro, subvencionadas ou não, e de
outras companhias de accordo com a lei n. 359,
dI:> 30 de dezembro de 1895 e bem assim saldos
das estradas de ferro garantidas com séde no
estrangeiro.
34. Fóro de terrenos de marinha.
35. Jm'os das acções das estradas de ferro da Bahia
e Pernambuco.
36. Laudemios.
37. Premias dos depositas publicas.
38. Cobrança da divida activa,
39. Imposto de 2 lf % sobre dividendos dos titulos
das companhias ou sociedanes anonymas com
séde no Districto Federal, de accordo com a legislação em vigor e as disposições da presente lei.

IMPOSTO DE CONSUMO
Fumo
40. Taxa de 250 réi por 500 grammas ou fracção
desta unidade de fumo em bruto de procedencia estrangei ra.
Dita de 10 réis por 25 grammas ou fracção desta
unidade de Cumo picado, migado ou desfiado,
inclusive o manufacturado em ciga.rros, de producção nacional.
Dita de 50 réis por 25 grammas ou fracção desta
unidade de fumo picado, migado ou desfiado
de pr ducção estrangeira.
Dita de 100 réis por charuto de fabrico estrangeil'o.
Dita de 10 réis por 125 grammas ou Cracl;ão desta
unirlade de rapá de fa.brico nR.cionaL.
Dita de 100 réi por 125 grammas ou fracção
desta. unidade rle rapé de fabrico estrangeiro.
Taxa de 2 réis por charuto vendido em caixa ou
de preço de fabrica superiol' a 80 réis e de 20
réis aI) cento de charutos vendido a granel ou
ne preço de fabrica inferior a 80 réis cada um.
Dita de 50 réis por ma.ço de 20 cigarro e por
qualquer fracção excedente de 20, de producção
estrangeira.
Os cigarros de mortalha ou capa de fumo de proce lencia estrangeira pagarão o dobro desta
taxa. Papel para ciga.rros e semelhant's em
livrluhos ou mortalha ') 500 o kilogramma.
Estas taxas poderão ser cobrada. em estampilhas.

Bebidas
41. Taxa de 60 réis por litro ou 40 réis por garmfa
sobre acerveja nacional, cobratia em estampilha.
Dita de 300 réis por litro sobre as bebida' con tantes do n. 126, classe 9' da tarifa-quando fabricadas no paiz e 1001's. por litro obre as bebidas
alcoolicas constantes rIo n. 127 da tarifa, excepto o alcool e aguardente Cabricados no paiz ;
tambem cobrados em estampilhas ao sahir o
producto das fabricas ou quando exposto á
venda.
Dita de 1$ por garrafa sobre os vinhos artificiaes
e as demais bebidas fermentadas, que pos am
ser assemelhadas ou vendidas como vinho de
uva, vinhos e pumosos, etc., etc., champagnes
- cujo fabrico seja autqrisado pelo Governo j
tambem cobrada em estampilha ao sahir o
producto da fabrica ou quanrlo exposto á venda.
Dita de 50 réis por litro de aguas mineraes arti·
:ficiaes, gazosas ou não; tambem cobrada em
estampilba.

Extraordinaria
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Montepio da Marinha.
Dito mUitar.

Dito dos empregados publicas.
lndemnisações.
Venda de generas e proprios nacionaes.
Juros de capitaes nacionaes.
Remanescentes dos premias dos bilhetes de lote·
rias.
Receita eventual, comprehendidas as multas por
contravenções de lei e regulamento.
Imposto de transmissão de propriedade no Dis·
tricto Federal.
Emissão da moeda de nickeL
Imposto de industrias e profissões no Di~trieto
Federal.

-

Depositas
Saldo on excesso entre os rec3bimentos e
tuiçCíes.

(j,

resti-

25
Art. 6,· De accordo com o art. 515 § l° da Consolidação, O Governo nomeará annualmente wna commissão mixta, compo ta. de
conferentes e commerciante, que proceLlerá á revisão "era I das
amo tra arehivadas, quanto ás respectivas cla: ifi açõe ,e decidir'
sempre das duvidas su citadas nas classificações, s Lvo o reclll'so para
o .Ministerio da Fazenda, no termos do art. 517 da me ma Cansoliclaçc7o.

Art. 7." O Poder Executi,o nomeará. uma com ni :ão con tituida
por empregados de fazen la. n ·gociante e indn 'tl'ía _ ue uota, que
poderá. er pre-idida por um memb,'o do Conrrre w T "iol)' .1, pari\ proceder ;, )''''ViRão detalhada e co;npleta. da. actual tal'i ra. Ileveudo este
Art. 2.° E' o Governo autOl'bado :
trabalho er apresentado ao Congl'esso n:l roxima l'euniii.
l.0 A emitlil', por antecipac:ii.o do !'ecI3il:1, no exercício de-ta I~i,
Art, S.o .'I.s a.geo"ia de ban~o' e ('.l)mpanhia Q , nlci01l1e' ou e tra.nbilhete do Til ',Ol1r(\ até n ,.OIlf!lll do 25,OOJ:OOO', C]U serão resga- geiras ou qua.e quer outra- in titui 'õe C]ue ne~ ci:lrp e rl.;a biaes
tado at ,im dI) mO:>Il1'l t' crClf;W.
.
,
com puhlieo, por m io de saque' e de qualC]uer outl'O t.itul .• não
2.' \ l' 'c' !J11' (' a l' :;tiltlil' ua conforllud 1Ile do diSpo to no art. 41 endo b·.l.Dcos de dep.)si to," CO IJ "tI tuillos SO o re"ll1le
la "lIcie'lades
da lei n, ti 8 de 17 d dez mhro de 1851 o llinheiros proveuient,>j : anonym s on filbe" dp. banco (, 'trangeiro~ uevid lue lt.e ii 11 tOJ.'j '>al1o ' a
Cuoccion,lr na Rflpl1blicíI, sãn ohris!:\·bs a fazi'lr no I'h"'lmro 11 pO"ito
elo (':)""'1 do ol'ph;í, ;
de IO(':OOJ:', liJ mwim , em ulUeda corrente r,n f'un,!o publicü~
d '11' I li der nto~ e aü"ente' e do evento;
b;:,a.zileiro~ 011 t'uurlos publicos e"l1'angeil'o que t n!lam c.\taçáo na
d pr '1IIio' d ' 10ll~.I'ia;; ;
.
d.., "I'U:;itl S J ) CllX S eC'JUOlnt 'a e monte de SO('COl'ro ;
Boi 'a ua Caplt~l Feder 11.
do' I [lo ito de outr,]' origeu .
§ 1." O depo, ito rto garantia -poderá ser augmenhl10 11, juizo do
O' '0.1111 1110 r I1lt;\1'!"ll do en 'on!r0 da cnlrarlas C0m a' ~al~itla Govel'no, 00 C~ o que o desenvolvim,'nto da opern.l;ue, o E'Xij:l.
pode1'ii 1 ~ ':II'pl irarl' :I" U~"P' 'Z'U\ l'ubllca' e os exce, 'os da, 1'estl tlllções
§ ~. ° Etita~ ageucias e institllições I:kam:iu 'ol'um t I a, a lei
e regulamentos a qu stão' ujeitos o' bi1ll:l0:i e CUlUl'lwltia que
t;el'1io L"v 111,' ao 1) lanço ·10 exerc do.
3." 1 :ll'l't'nlnt' o ,ol'viço de Cl'Jll<lzia lia. A!fantlegas e arma- negoci:L 'em em cambiaes.
A,·t. 9." A multa de expeurente, em todos os Cl:';O~ previst, na
zens.
4. \. e-1fec na ':I opera 'Õ_'l de credito que julg;1.r necessarias, l gi laçã.o em vigOl' 11 \ re.rinlPll a,lual1 eil'o; .. 01';1 rle I '!, '1. 10 ~'., a
1
juizo ,lO in'p et re:s da AI ('nnd ga" coufOl'me 0.- ci Clll11 tiWCi:l: rins
excluid
emi StlO de pap\ l·moel a,
5. 1 r ver 0- re a l1Lalnrm o d seUo, de mOll0 a desenvolver c;, l'aclo., (art. 49l, :; ;{o. (i (on ol:dlcçao das Leis das A.I{r1<lde!1 $ ue 1 4 e
Dee. n. üSl,u 23 e agoslo de 1.0J).
renda c " e::urar 3. a ['r (':lI açuo.
6.
nr,.!:Jllis r o regulllmentn da cont bllidl\(le geral da. Repu§ I. ° Para q le ten h LOgi!.!' a IllU lta d3 direito' 'm dobro, pre,
visia no art .48 e ·18'J da CI),!sol:dc!ç70da" LeiRtill:"l1 /lIl e,a,leJIe s
blica, s bmult 'ml ),0 á appro\'aç:io do COll~res o
7,"
lltel": ar o' ti c r Q el) imp,st dc fu'no e de bebida de Re,ul1s é uec' 'sario q ue a uilfe1·euça. de direitos el tI'e a I ercatlo 'ia.
alcoolir p l' mrio fIr !lt)ff'l.'ntagem na arrecadação dos direito- e nas proposn a dp..: l acl1 fi a que fOl' verifica la ex eu. de 200,', ficando
a'-im derogario (l § Lo do cit1tlo :J.rt. 4S,'. E ta muLt é gual ente
multa c b "vIa .
8." A mandar rever (\~ regulamento para cohranç.1. do impo to appli a.v"L nos c o' do
7' do me ino artigo, nma vez qu , a.lém d),
de con umo d fumo e b LJid,l alcoolica, de mo·l0
CJllllição acima pre,eripta, se apUl'e a de estar a mercadoria. veriincida oure o con, umo, suppriminrlo-s o proces o de lançam
ficaua incluida na tarira. em cl·, -e diversa da em que estiver compre·
9.° A despender atO n importancia de 1.000:00),'; ouro, henrli la. a merca loria proprsta a dfspacho vigorando r:a.s demai hycom a ~C(Jl i içiio de nickel para er amoedado na Ca, a da Mo~da
pothe-es a multa de expediente, modificado assim o citado s 7 .
posta a im ortancia á di posiçii.o dos (;overnos e tadoaes, proporcIOnal§ 2. ° Deste3 actos nã haverá recur"o nos casos ,e d ífferença
e
mente a ren a aduaneira de cada Estado e por e tes Governo qnantidade.
§ 3." Quao lO o interessado tiver duvilas sobre a cla. sificação a
pago. em papel·moeda.
10. A abl'ir o credito necessario plll'a a.ttellller ao pagamento de mercadoria a desp:lchar, ser-lhe-l1a licito, antes de iniciar o uespacho
re tituie'õe~ ele armazE'uagens, que nas Alfandeg:ls do Rio Grande e mediante a exb.ibição da competentes amostras. apr sentar requeri·
do Sul lilram cobrada em desaécordo com o. decretos n. HJ6, de 1 de menta ao io pector, que mandará classificar a m rcadoi'ia, - não
feverei"o e n. S05, de 4 de outubro (le IS90, leis de orçamento ele endo neste ca o, quando .hajJ. dilferença de Cllls>jificaçü,o entre a
1892 e 1 Qn 1 c 2° do urt. 5{)-! da Consoli-llJ,çlTo das Lei duo< Al(rJ"ll,- do de:>pl1cho e a q ue fizer a Alfandega, cobrada a IllI.Llta ue direitos
degas e ,iIcsns de Renda da Republ:ca, bom como para restituição em dobro; e si o negociante nio concordar com a classificação
da diITp]'enf''l (e 1 % , flu" foi cobradfl a mais em 1895, no impo t.o da a, po 1 r,i. recorl'er ao arbitramento, e ainda deste p<l.l·:" o • Jinisterio
de 2 '/' °f sohre dividendo., que o Oongresso votou para aquelLe da. Fazenda, si a decisão arbitral acceita. pelo inspector lhe for conexercicio.
traI'ia.
11. A :J.llgmentar o numero de empregn.dos da Alfandegas da
Art. lO, A taxa de expediente só poderá. ser dispen ada nos
Ca.pito.l J:.\,dêi •• 1 e da ue pl'imeil'a ordem, aproveitando o funcciona· casos do §§ 1,2, 3, 4 a S, II a 16, 19, 2~, 23, 26,32 e 35 do
rios dM extincta Tu.esourarüls de Fazenda, e fazendo sempre as de- ar·t. 424 da Consolidação das Leis das Alfandegas.
missõeJ e as remoções que julgar convenientes, para o fim de tornar
Art. 11. As taxas rle armazenaóem, nas Alfandegas, passarão a ser
elfectiva 11 exacta arrecadação da renda aduaneira; revogado o cobradas na seguintes proporções:
art, 4" da. lei n. 358, de 26 de dezemLro de 1895.
Até 30 dias, 1 % ao mez.
12. A aforo,r e a vender os terrenos devoLutos sitos no Distrieto
Até 60 dias, 1 '/3 % em cada mez.
Federal.
'
Até 90 Jias, 2°/.. em cada. mez.
Art. 3,0 O Governo mandará fazer na tarifa em vigor as modi·
Pelo tempo que decorrer além dos 90 dias, 3 % ao mez.
ficaçõe constantes da presente lei.
Revogados O" deúreto os. S05, de 4 de outubro, e 197, de 1 de
Art. 4.° Para fazer face ao deficit já existente e comprovado, é o
-Governo autor i 0.'10 a fazer applicação do saLdo que verificar·se no fevereiro de I 90 e os §§ 10, 2° e 3° do art. 594 da Conolidaçt1o.
Art. 12. Fica. elevada a taxa. cobrada nas capa.tazia por volume
fim do cxercicio da receita sobl'e a despeza. Em caso de sobra, o Goaté 50 kilogrammas - de 150 réis a 200 réis.
verno n. applical'á à amorti ação da divida interna..
Por dezena excerlente, 100réis .
. Art .. 5." Para o despacho de mercadorias taxadas. ad 'I)alo~'e?n
§ 1. ° As mercaitorias importadas a aranel a que s., refere o final do
-sera obrlgatoria a apresentação das facturas respectlv?,s, de~da
mente authenticada pelo consul brazileiro do logar de ?ngem,. VlgO- art. 605 da Consolidaçcio das Lei das Alfandegas serão a especificadas
-rando o v' lo' d,eclarado, que será caLculado ao camblO do dia ... 00 mesmo artigo, e outras semelhantes, desde que seu pe o por volume
No caso de lalsa. declaração ou de apresentação de fa.ctura que VISI' não e. ceda a 15 kiloarammas.
§ 2.0 Dos despachos de mercadorias descarreg das na pontes e
velmente não corresponda ao valor da mercadoria, será· imposta ao
cáes das ALfandegas. deposito, entrepostos e armazen alfandegados
seu dono nma multa equivalente ao quintuplo do valor verificado.
Paragra.pho unico. Quando se verificar a bypotbese do § 5° do tenham ellas on não permanencia no local da descarga e bem assim
a~t. 13 dns Disposições Preliminares da tarifa, não será exigido o dos das mercadorias despachadas sobre agua e rle carregadas em local
p:wticular, deverá seml?re constar a qnantidade exacta dos volume
VlSto consular.
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e o peso bruto de cada. um delles, procedendo-se ás verificaQÕes neces- -as instituições indicadas no § 2°; e os outros 793:000$, tambem em
/:larias sempre que houver duvida.
prestações quiozenaes, na importancia de 39:650$, a cada um dos§ 3.° Os volumes de grandes dimensões e pesos de que trata o Estados que não estiverem nos casos previstos no § 3";
n. 3 do § 2° do art. 382 da Consolidação das Leis das Alfandegas e
b) a elevar a sua caução ao dobro d,t actual em apoUces da divida
Mesas de RendllS ficam sujeitos, qualquer que seja o seu valor, ao publica, para garantia da fiel execução do contracto j
duplo das taxas rio art. 603.
c) a sujeitar-se á rescisão do contracto sem indemnisação de espeSerão con iderados volumes de grandes dimensões os que excederem cie alguma, no caso de infracção por sua parte, das condições eati1
de mais de 2 / . metros cubicos ou pesarem mais de uma tonelada. puladas;
Art. 13. Ficam isentos de direitos de importação os materiaes em
d) a resgatar os bilhetes premiados dentro do prazo de' dous
obra, machinism s e accessorios que se destinam ao abastecimento annos, entra!1do para o Thesouro Federal, annualmente, com a
de aguas e ao saneamento, na Capital Federal e cidades dos Estados. quantia de 30:000$, a titulo de c Remanescentes ~ ;
Art. 14. Fica isento do imposto de importacão, sujeito, porém,
e) a pagar ao Thesouro Federal o imposto de 2 % sobre a imporás taxas de experliente, de armazenagem'e capatazias, o arame em tancia da emissão de loteria ou serie de loteria que extrahir,
quando federal, e o de 4 % , quando estadoal, não excedendo a
rolos de ns. 6 e 7, quando importado para cercas.
Art. 15. O toucinho salgado ou em salmoura, o bacalháo e a média da emi são para as loterias federaes a 3,000:000' mensaes.
§ 2. 0 O Governo distribuirá annw:Llmente na propo"cão e f6rma.
banba de porco terão a reducção de 30 % nas taxas a que estão sujeitos.
abaixo designadas. a somma rlQ 800:000$, 00 morl0 seguinte:
Art. 16. O guano, o pho phato de cal, o sulphato de ammonio, o
A's instituições da Capital Federal, attendendo ao s·'u caracter
chlorureto de potassio as escorias phosphatadas consideradas fertili- geral de benelicencia e a vat'ios estabelecimentos de in 'trucção dos
santes, o nitrato de sodio e os formicidas são isentos de impostos e Estados, sendo:
%
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'
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d
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pecas necessa1'w9, e nome o navJO, o es 611'oon e vae ser cons rUldo
Id
I bI
24:000$000
6, em sa e
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.
e a capacidade que deverá ter o mesmo navio.
10:000 UOO
- ,lmpon do muI taS 7. Lyceo
.
'
O Po der Execu t lVO
regu 1amen ta'
ra es ta 'Isençao,
d
dde Artes e Omcios da Bahia
15:000'000
no dobro, de tollos os impostos a que estiverem sujeitos pela tarifa 8. I em e Goyaz
'"
.
15:00u 000
os materiaes e peças constantes da relação isenta de direitos, ao dono 9. Atheneo do Rio Grande do Norte.. '
.
10:000$000
.
' que d'lS t 1'ah'11' em ven da no merca do qua Iquel' dos ob'.Ject os !O. Lyceo dda Paral1yba
' b
do est a Ielro
15:000$000
importados, seudo·lhe cassado o direito a novas isenções.
II. Idem o Plau y ....................•.........
15:000$000
d
h'
I
t'
12.
Idem
do
Maranhão
,
,
.•............•
As peças pal'a cons t rucçao e mac mas, ocomo lvas, vagoes e .
15:000 000
carros, e os materiaes de ferro e aço importados para acoDstrucção de 13. Idem do Para
,
,
.
5:000SUOO
menos da taxa respectiva.
14. ln tituto Geographico e Historico da Bahia .
estradas de ferro, pagarão 50
15:000$000
Art. 18. Na tarifas aduaneiras - as fracções menores de 5 réis 15. Lyceo de Artes e Omcios de Alll.gôas ......•....
15:000$000
nas taxas até 100 réis serão desprezadas. As de 5 réis até 9 réis 16. Idem de Cuyabá
.
15:000 000
17. Idem de Santa Catharina ...............•.......
serão addicionadas como 10 réis.
15:000$000
As fracções menores de 40 réis nas taxas superiores a 100 réis 18, Gymnasio do Paraná .........................•
15:000$00()
serão desprezada.:
19. Atheneo de ergipe
, ....•..... ,
15:000 000
As de 40 réis até 99 réis serão computadas como 100 réis e a.ssim 20. Gymnasio do Amazonas
,
.
addicionada~.
21. Ol'phelinato da Santa Casa da Misericordia,
Externato do Collegio da Immaculada ConParagrapbo unico. O artigo acima applica-se s6mente ás taxas
cei"ão e Escola de Sciencias Praticas do Ceará,
Y
obtidas depois de calculadas as sobre-taxas ou reducções.
15:000."000
Art. 19. E' prohibida a entrada das mercadorias, quando se verepartidamente...•..........................
15:000$00a
ritlque que o seu consumo niLo é permittido no paiz de origem.
22. Lyceo e Instituto Geograpbico do Recife .....•.
14:000 000
Art. 20. São cqnsideradas contrafacção e ujeitas ás penas do Codigo 23. Instituto Hi torico do Rio de Janeiro
.
12:000 000
Penal com multa de 1:000. a 5:000 , a fabricação e importação de 24. Policlinica do Rio de Janeiro.......•..•..•. , ..
rotulos e marcas de productos estrangeiros que se prestem á falsift- 25. Asylo de Orphãs da Sociedade Amante da In- d beb'd
d t'
l-d
struccão.•... " .. , .. "
,
,. . . . . . . . .
20 :000 000
caçao
e
I as ou pro uc os naclOnaes para ser venr I os como 26. Instituto Vaccinico do Districto FederaL......
18:000$000
si e trangeiros fossem, com a marca ou com o rotulo fabricado
no paiz.
27. Idem Bacteriologico Domingos Freil'e...........
10:000$000
Paragrapbo unico. Os fabricantes de drogas, produetos chimicos 28. Escola Domestica Nossa Senhora do Amparo....
6:000$000
e pharmaceuticos são obrigarlos a estampar no rotulo, com indicação 29. Instltuto Pasteur •.............. ,
,....
5:000$000
do producto e da procedencia, o preço de ven'la ria mercadoria. sob 30. Asylo de Santa Rita de Cassia..................
5:000 000
pena de apprehen ão e ne multa de 20, a 500, , E' prohibido. sob as 31. Idem do Bom Pastor
" ...•... ,........
5:000$000
.
11 b
32. Escola mantida pela ociedade Pl'opagadora da Inmesmas penas, expor a venrla mercadorias a ricadas no paiz trastruc"ão ás classes operarias da Lao"ôa......
2:000$000
oondo o rotulo em língua estrangeira.
Y
Art. 21. E' o Govel'OO autorisado a organisar um novo regula- 33. Diccionario Geographico do Bra;;il, de Moreira
mento das Alfandegas, dando,lhes a classificação conveniente.
Pinto.........
.
.•......
..
2:000$000
Al't. 22. Os ~elegrammas transmittidos á imprensa como noticia 34. Asylo de Meninas Orphãs João Emilio, de Juiz
terão a reducção de 75 0/O,
de Fóra., '" . ..
.
..
..
2:000$000
Art. 23. Para o lançamento de imposto de pennas de agua, a Mu- 35. Acarlemia Nacional de Medicina., .. ".,........
4:000$000
nicipalidade do Districto Federal é obrigada a fornecer á rep'trtição 36. Asylo de Orphãos da cidade de Arêa!l (no Esti cal competente uma cópia do lançamento do imposto predial. pela
tado d:t Parahyba )
' .. ,
'" .
2:000$000
qual aquelle deve ser feito.
37. Asylo de Orphãos da cidade de ouza ( no EsParagrapho unico. B' autorisar!o o Governo a limitar o consumo
tado da Parahyba ),
,...............
3:000$000
de agua da Capital Federal por meio de hydrometros para os usos que 38. Asylo Agricola de Ranta Isnbel
,.
10:000$000
nfio forem domesticos ou da hygieoe das habitações.
§ 3.° O Estado que prohibir ou tiver prohilJido a vonda de bi·
.\rt. 24. Fica o Governo autorisndo a regular o serviço das lo- (hetes de loterias ou o que tiver abolido ou abolil' loterias ou as ti·
teria, observadas as seguintes determinações:
ver concedido que não fiquem subordinadas ao l'f:'l>{imen da presente
§ I. o O actual contracto das loterias da Capital Federal será lei, bem como o que preferirem manter os respecti vos COII tractos, não
reformado pelo prazo de sete annos a datar de 1 de janeiro oe 1897 terão direito á quota que lhes é destinada, emquanto vigorarem aS
abrangendo o serviço geral das loterias, sob as seguintes condições: respectiva leis ou forem executados os respectivos co'ntractus, ficando
O contractante se obrigará:
o contractante isento do respectivo pagamento - Tambem serão ex'
a) ao pagamento annual da quantia de 1.600:000$, sendo: cluidos dos benelicios de ta lei os Estados cujas Municipalidade:>
807:000$ ao Thesouro, em prestações quinzenaes de 3,3:625$, para tiverem obtido licença para extracção ou extrahirem loterias.
%
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§ 4. 0 Os concessionarios, agentes ou representantes das loterias
-estarloaes que estiverem em execução, s6 poderão vender bilhetes,
annunciar a loteria, fazer propaganda, ter agencias ou escriptorio
pa.ra pagamento dos premiado~, nesta Cap~tal, pa~ando antecipad.amente o imposto deVIdo por bIlhete ou fracçao de bIlhete de loterIa,
registrando na fiscalisação a lei que as concedeu, o plano approvado,
a responsabilidade do respectivo Estado sobre o pagamento dos pre·
mias e nepositando no Thesouro Federal apolices da divida publica no
valor de 40: POO$OOO .
As lotedas concedidos pelas Camaras Municipaes ou Intendencias
não poderão ser regi tradas na flscalisação.
§ 5. o O Estado que depois de gosar o beneficio desta lei f1.zer concessões de loterias ou facultar a. venda da de outros Estados perderá,
emquanto não prohibil-as, a quota que lhe é designada.
§ ti. o O Governo modificará o actual regulamento de loterias de
accordo oom esta lei, nomeando o respectivo fiscal e seu ajudante e escri'i'ão palIos pelos contractantes, vencendo o primeiro o ordenndo annual,le l:!:OOO., o segundo de 8:000$ e o terceiro de 6:000$000.
§ 7. 0 Findo o prazo no contracto firmado em virtude da presente
lei, ficam, xtinctas a$ luterias da Capital Federal.
§ 8. 0 I{ecusando- e o actual oontractante a acceitar as condições
estipulada<. o Governo contractará com quem mais vantagens oíferecer
o serviço {!' 1'al das loterias, de conforminade com esta lei.
§ 9. u tl sel'viço da extracção das loterias federaes será feito sob
a fiscalisa,ão immediata do delegado do Ministerio da Fazenda. que
po erá, todas as vezes que julgar conveniente, mandar pror-eder a
rigoro,o exame afim de verificar o modo por que são extrahidas as
loterias e cumprida a presente lei.
§ 10. Em cada bilhete, além da assignatnra do contractante e
do the oureiro, virá neclarado qual a lei que autorisou a loteria e os
nomes das instituições beneficia.da .
§ 11. Os planos, tn.nto das series como das loterias inteira, ser:í.o
apre.Qentados ao .tini tl'O da Fazenda um mez, pelo meno , antes da
extracção, devendo ser approvados ou recusados dentro de 20 dias da
apresentação.
'
§ 12. A quota para pl'emios será ne 60 % .
Art. 25. Fica o Governo autorisado a auxiliar directamente,
pelos meios que entender mais convenientes e expenito, a lavoura do trigo e 'as suas congeneres nos E tados da Republica, devendo o dito auxilio ser equivalente ao producto do imposto que cada
Estado crear ou augmentar sobl'e o artigos similares estrangeiros,
destinados ao con. umo do seu territorio.
Pa1'agrapho unico. O Governo da União, para esse fim, entrará
nos accordos necessario com os Governos dos Estados.
Art. 26. O as ucar do typo - Demerara - pagará nas ferl'o,vias
da. Uuião metade dos fretes a que está sujeito, pelas tarifas em
vigor.
Paragrapho unic.o. O Governo entrará em accordo com as ferro"Vias de capital garantido pelo Thesouro e companhias de navegação
subvenCIOnadas pela Uniã , para obter igual abatimento no frete pelo
transporte de tal genel'o dA pro'lucção agricola.
Art. 27. Terão a diminuição de 50 0 /u nos tretes das estradas de
ferro da União, o café em o-rão ou moid , o matte, a canna o assucal', o 80)0001 ou aO'uardente, o gado em pé ou abatido, a carne de Xal'que ou secca, o leite, o ovo, as hortaliças e legume , a t'arinha de
trigo e de mandioca, a manteiga, os queijos e o sal que forem de
producção nacional e mai os cereaes, a bl\nha, o toucinho, o bacaIháo
e o k rosentl, mesmo quando importado (lo e traugeiro.
Art. 28. A revalidação do se1l0 110S documentos ou papeis de
qualquer natureza fica elevada. a 25 veze o valor do . ello devido.
Art. 29. Fica eleva"lo a 20 em e tampilha o sello das cartas de
saude para os navios e trangeiros de que trata a tabelIa annexa ao
decreto n. 1558, de 7 ne outubro de 1893, que regula o serviço sanj·
tario dos portos da Republica.
Art. 30. Ficam sujeitos ao pagamento do seno de 1$ os termo
de responsabilidade assignados nas Alfandegas para l'esalvas de dividas futUI'as quanto á prolJriedade de mercadorias a despachar ou qnaesquer outras.
P.II·agrapbo Mico. Os termos de responsabilidade a signai\os ~as
Alfandega' pela exhiblQão das pI'ovas da descarga de mercadorIas
reexportadas para outros pontos da Republica ou do estrangeiro
fi~~ sujeitos ao pagamento do sello proporciona.l ao valor dos
dITeltos qUe a mercadoria deveria pagar si fosse despachada para
con umo.
. Art. 31. Ficam sujeitos ao selIo federal pela f6rma declarada nas
leIS e ~t>gulamentos em vigor, todos os titulos, letras, saques, vales,
conheClment')s de praças, procurações, contractos 0\1 quaesquer docu-

mentos judiciaes, inclusive actas de corporações e sociedades, etc., que
tendo sido originadas em um Estado ou no Districto Federal devam
ter e1l'eito legal f61'a de sua circumscripção ou que pos am ou devam
ser aceeitos e julgados perante autoridade de fóro judicial ou administrativo extranho a elIa como o federal, ou de outro Estado, no paiz
ou f61'a delle.
Paragrapho unico. Entennem-se sujeitos ao mesmo sello os livros
de sociedades anonymas ou de firmas inrlividuaes ou collectivas que,
tendo sua séde na Capital Federal ou em um ou mais Estados, poso
suam em todo ou em parte seus bens patrimoniaes respectivamente
em um ou mais Estados, ou na Capital Federal.
Art. 32. No caso de permuta de immoveis situados na Capital Federal por immoveis situados em qualquer Estado, ou více-versa, ou de
immoveis situado em Est,ados diversos, o imposto de transmissão sobre
o excesso dos valores entre os bens permutados será cobrado no logar
da situação do immovel de maior valor.
Art. 33. O sello das patentes da Guarda Nacional será cobrado de
aceordo com a lei em vigor, excepto as de tenentes e alferes que pagal'ão 70$ a primeiras e 50$ as ultimas.
Art. 34. O imposto ne sailo arrecadado ou que ainda o for pelo
Conselho da lntendencia Municipal da Capital Federal, será in cripta
como renda da União e recolhido ao Thesouro Féderal, ficando nunas
e sem effeito as leis e regulamentos municipaes sohre esse imposto.
Art. 35. Ficam dispensadas do respectivo imposto as transmissões
de embarcações e tr.angeiras, quando adquiridas por nacionaes.
Art. 36. As renda arrecadadas pelas ferro via~ da União, Correios,
Telegrapho e quaesquer repartições federaes de arrecadação serão recolhidas nas Capitaes rio Estados ás estações fiscaes, e na Capital Federal
ao Thesouro Federal. dentro do prazo de 24 horas.
As ferro-vias e mais repartições a que se refere a pl'imeira parte
do presente artigo, que não tiverem nas localidades, em que teem sua
séde, repartição fiscal, fJ.rão o recolllimenlo á repartição fiscal mais proxima, em prazos que serão fixado pelo Governo.
Art. 37. As empreza' ou particulares que, em virtude de acto legislativo ou clausula contractual, tenham direito ao producto de alguma
taxa publica, não poderão perceber qualquer excesso resultante de
posterior augmento da mesma, decretado em beneficio do fisco e que
devBl'á, portanto, ser arrecadado como renda publica, alvo quando
as .emprezas tenham esse direito garantido por lei anterior ou por
força de contracto.
. Art. 3 . As sociedades sportivas de qualquer genero, no Distl'icto
Federal, pagarão ao Thesouro o imposto annual de 1:000$, continull.ndo,
além llis o, em vigor, o imposto de 500$ por corrida de cavallos.
Art. 39, Continuarão em vigor todas as disposiçõe das leis de orçamenio antecedentes que não versarem particularmente sobre a fixação
da receita e despem, sobre autorisação para marcar ou augmentar vencimentos, reformar repartições ou legislação fiscal e que não tenham
sido expressamente revogadas.
Art. 40. Os vinhos, a ba.nha de "porco. bem como todo e qualquer genel'o alimenticio condemnado pelo Luboratorio acional, serão inutilisados e impostú. ao, impol'tadores a multa de 500 000. São considerados
como nocivo á saude publica e condemnados os vinhos e bem assim todos
os genero ll.limenticlo~ que contiverem acido borico ou salycUico, alcool
de má qualidade, acido mineraes livres, sulphurico, sulphuro~o, azotico, chlorhydrico, sulphitos, alumen, fiuoratos e tluosilicat s alcalinos,
accharina, saes de stroncio, chumbo, zinco, e!tanho, ar nico, antimonio, sulphato rle pota sio, na l'azão de mais de dua$ grammas por litro
de vinho; na cerveja: os suçcedaneos do lupulo, com ab ynthio.
qua sia amara; colchico. picrotonina cnloQuintidas, nox-vomica acido'
picrico, aloes, bem a~sim essencias preparadas com etlle1'es da serie
graxa, corantes derivados do carvão de pedra e de ba. e de chumbo,
mercurio, cobre, arsenico, antimonio, bwyo ou quaesquer outrassub tancias, que a scienci l tenha reconhecido ou venha a reconhecer
noci vas á aude.
E' em todo caso prohibida a entrada de vinhos reconhecidos como
n.rtitlciaes, ainda quando não contenham substancias nocivas á saude
publica. sendo·lhes applic&dll. a primeira. parte de ta dispoilição, si em
prazo assignado pelo in~pector não forem por quem de direito reexportados.
Art. 41. No exercicio da presente lei, comparada fi renda trimestrallUente arrecadada em cada uma das Alfandegas e Me"a de rendas
da Republica com a do trimestre correspondente, no exel'CÍcio an·
terior, e verificado excesso em favor do primp.iro, é o Governo autorisado a distribuir, nas forças da terça parte e se exce:;so, quotas
proporcionaes aos respectivos vencimentos, como gratificação, aos empregados da repartição em que o mesmo se verificar, não devendo~
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pvrém. a g":l.1 ifl.caçõ'o tl'imestraI exceder da uuodecima parte uas vencimenlo annuae. d cada um.
Art. 42. O erviço de estatisti. '\. (\ revisão tIe despachos ms Alfundegas ora. l'eito, fóra (as bora' d expediente, pelos emprego dos a
quem, debll,ix') rla carga, forem di trilJUl'l ,s o~ mesmos despachos pelo
re pectivo iII 'peetor, mediante n. reml1! r·ração de 80 l'éis por despacho
apurado pn.n e t ti tica e a ('elO 'I" " bre as eliíferenças verifie:1da~
p:l " men '. na a"'recadação das tax IS rlos de pachos revistos. par:\. "
que as ell 'ntrilr.
Art. 4.3. Fica restabelecid" no e .ercicio ele'h léi a autorisa~ão
formulada em o D. 1 do art. 4" da h'i n. 101 A, de 33 de setembro
e lS93.
A1't. 44 Ficam revoO'a( as as i. ~nç)e~ de direitos de importação
con·'edida' :lte e to data a COlIlnanlll;L, ou a. ociações cooperativas.
Art. 4'i Para fiel observanci 1 C' eXPcllçáo rla~ clausulas do decreto n. 2!179, de 2 ,le ouLllbro le 181)'2, aPl'licavris " torlos o·' P t~·
bele imenta ou iu titui<;õe clJllgt'llere" é o Govemo autori ado a
insLituir a C'I petente fiscalisaçfiu e e 'p~dir os regulamentos que se
fizerem 11' t'. a"ios.
Art. ljli. Fica em vigor o n. 3 do art. Si da lei 11. 221, ue 20 de
novembro ,Ie 1,04.
.\rt. 47 Com u.sociação ql1C, ga antidamentc e sujeita ao Direito
Brazil iro, nR.llroa a l'e ponsa.bilitl; de de fixar preço ao ouro dinheiro
que Gov 'rI o e a actividatl' naCiUIl'tI careçam no estral~geiro, de de
ql1e - <elU pI'a, e e preço não ·::,ej:l Inferior 110 typo 2J do padrão mo·
nci;r rio d Rl'azil- 11ca o Governll IJlpllanwnte autori urlo a contl'acta.l'
e a op t'al' li VI'emellte-afim d (' mr·orrt:r directamente para plenll
sati fa '[io tI> seus fins sociaes e cUllIpleLa execução de !!eu' elementoll
indu tria"~, cumtanto que, nunca a Igl1lente a dei:>peza offi.cial, e sempre
melhore a. l'(·ceita nacional, e jálIl'li::. arrenda a dU'eitos adquiridos e
l~gitill1allJel1t.e em vigor.
Art. 48. Revogam-se as di:po içôes em contrario.
O Mini lI'o de Estado dos Neg-ocio U[L Fazouda a faça executar.
Capital Federn.l, 10 de dez mlll'o d.3 lS90, SO da Republica.
MA'\TOEL VICTORINO PEREIRA.

Benw,'dino de Campos.

LE[

• 429 -

DE !O DE DEZEr.rnRo DE lS96

rui 'iatia na Camara dos DClllllados e por elJa enyiada :í. sancção.

Fixa a despeza geral da Repllblica (OS Estados Unidos do Bl'azil para o
exercício de i897. e di olltras providencias.

O VicJ-PrO!lUeole .:la, Re lUblicll. (1vs Estados Unidos do Bra,úl :
Faço saber que o Con..:-resso Nacional decreta e eu sancciono a
lei seguinle :
Art. 1.° A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do
Brazil, para o exercicio de lS97, é fixada na quantia de 313.169:790$036,
a qual ser' distribuida pelos respectivos Ministerios, na fórma es-pecificada DOS artigos seguinte :
Art. 2.° O Presidente da Republica é autorisado a despender pela
Repartição do Mini terio da Justiça e egocios Interiores, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia de 15.9IS:378 '735
A saber:
I. ubsidio do Presidente da Republica ....•..... , ..
2. Sub idio do Vice-Presidente da Republica
.
3. Despezas com o Palacio da Presiclencia da Republica .•....................•.............. , ..
4. Gabinete do Presidente da Republica (Lei n. 232,
de 7 de dezembro de lS94):
.
I secretario (gratificação)
12:000$000
2 olficiaes de gabinete (gratifica21:600~000
ção) ....•....•••....••.......•

120:000 00
36:000 000
100:000$000

33:600$000

5.
6.
7.
S.

Subsidio dos Senadores
.
Secretaria do Senado .......•. ,
.
Subsidio dos Deputados
, .. _.. _.. ,
"
Secretaria da Camara <.los Deputaào. Elevada : a 6: 000." a consignaçã.o pl1.l·iJ, pappl. penDa. ,
tinta, etc.; a S:OOO. n. de tinad,L á. limpeza e
a 'eio e alario ue sel'ventes e a 8: O O,' a <.le
de~pezas extraordinal'ia
e eve.ltl1i1.:S
.
Ajudas e 'cu~to aos membros do CJIl5['Qj:>O Nacional.
_
_
.
Secretaria de E'buo. Sub titui<.la 11:; palavras
-:Gratificação ao a lxiliar ttchnic .junto i.
Directoria rle ,J-t~tica, POl': - Gr.1.l.ific· \'ã no
as i tente ,'o :\IinistCl'io juut a lJ rectnria ele
JlI tiço'l
.
Ju ·tiÇ<: Fede['aI ..............................•..
Ju tiçn, uo Distl'icto Fl:!deral.
.
Ajuda de custo a m'\gistrado .. •...... . ...•
Policia do Distrlct Federal - Snpp imida 11 con·
signação de .jO:OQO~ n,L rubriea - lJilig IlCillS
policiae - para pagamento do p" lal <to polich1. I'. -el'varia ti e 'colha e con fJ"llça rIo chofe
de policia. Ia secret1ria, alter'all " os vencimentos do orlicial-maior nesr,l1. {")l[frwInitiade.
ordenado ~:800.:, gratificação I :200:', total
5: 00(1,.. N", Bl'igada Polici,d: - em bZ de «um
auxiliar t.echnico, major» alter~dr) para «um
teneute-co['onel ou major, as·i.tellte do ~liui terio», mantida a me'ma cotl<;il!n çán, no material de ta rU~lI'ica ficam l'e tíLueJec.das as conignações de «tratamento de pra<'~ » e c re·
montes de uten 'Uios, capotes, correames. etc.».
manGida as quantias do actual or~amento,
assi~D. determinadas:
Trat:1mento de praças
.
Remontes de utensílio
.
,
Capotes, correames, etc
Remonte do fogão
.

507:000 000
317 :760$000
J,908:000 000

15. Casa de Correcção .'..........................•
16. Para despezas imprescindiveis com a remoção e
conveniente destino a dar-se aos c;'lrreccionaes
existentes na Colonia dos Dous Rios, ficando
supprimi lo~ o' erviços desta rubrba
, ..
17-. Guarda NacionaL ..•.........................•
18. Junta Commercial
.
.
19. Archivo Publico
20. Assistencia de Alienarlos - Reduzida no ma.terial
do Hospicio de Alienados a 63:000.' a consignação para enfermeiros e enfermeiras; a
200:000, a de alimentação e comlmstiveI; a
20:00'), a destinacla para f,j,zt,;nrl,t;:: '" c:alçadó ...
21. Serviço Sanitarlo l\1aritimo: Da. coni>j~nação de
12:000$ lJal'tt llesinfects.llLos c. uL..,u...,1:l U(; d..:siJlfecções. inclusive pagamento d·) h·<80<:ll. fica
destinada a de 6:000:" para dous desinfectadores
a 3:000 cada um e a de 6:000~ para desinfectantes e utemis de desinfecções. Reduzida a
2:000' a consignação para de,;pezas eventuaes
e compra de moveis, supprlmidas as diarias aos
ajudantes da Inspectoria Geral de Saude llos
Portos; reduzida a I: 000$ a consignação para
objectos de expe'lien~e e désinfectan tas 110
Estado da Bahia; elevada a SO:OOO$ a destinada
á acquisição, concerto, custeio e aprestos de
lanchas nos Estados, e au pprimidas as de 10: 000 ,
21 :000 , 10:000 e 9:360, destinadas respectivamente ao custeio das lanchas nos Estados do
Pará, Bahia, Pernambuco e Parabyba, por se
incluírem naqueIla. Augmentada a consignação para o lazareto da ilha Grande de
26:0S2q.<t500, assim discriminados:
No pess'JaI:
I Medico director (auxiliar da Inspectoria), grati·
ficação ....•.................•....•..........

19S: 044$'950

9.

10.

II.
l '>
13.
l4.
~.

403:000'000
90:000$000

446:205 000
825: I 82._ 000
334 : 0058000
liO: 000. DCG

2.854: 407$500

30:000 000
25:000000
29: 374$000
68: 680$C'){)

592: 726$000

2:400$000

1 Mel ico ajuuante (auxiliar da Inspectoria), gratificac;ão ....................................•
1 PlJarll accutico .............................•
No material:
1 Enfermeiro
, .,
'" .. ,
,
2 Desinfectadores
.
1 ClJefe rle turma ela Alfandega .. , '" . "
.
1 Guarua de pavillJão de 3" classe
.
3 Guardas (para completar o numero de 12)
'•
2 Frgu:. 1a
,
.
3 Marinheiro
.
Transf rida pam. eta ruLrÍt'8 a con ig-I ação uestinada ao Ho pital Maritiwo de Sant'. I~nbel,
sendo upprimida no material d'essa con'iCluaçiio
a de 1:, I O. para dou marinh,'ir da enfermaria
f1uctunnte; aI vada d<' 0:00('. para a cnn tl'Ucçâo (1 11 U a lavand ria a vapor, reparo' gcraes
a latrina, no Ho pital Maritimo de Sanla. I abel.
ReduzIda a I :50 a coujanação para con~er
,ação do 1 o pital xi teme no Esta(lo do Parana: levada ave. ba de 1: 01'.' pn.ra adrlidonar.e li. de igual somlna destinaria ao Ho pital do
Bom Df'spacbo 1'a Babia e de 310:000. , plU'a concIu ão, mout.ngem e funccionomemo do Lazareto em Tnmandaré, nllE tlllln de Perl ambuco
2iL Instituto anitario Federal - EUminada a consignaçã para o Ho.pital rle S. Sebastião por ser
e te transferido li. administração do Districto
Federal.
;
,
, .. , ..
23. Faculdad.e de Direito de . Paulo - Suppl'imina
no pes oal a consignação de 1:200$ para a gratificaçno ao director, orno dh' ctor do cur o
annexo, a de I :')OO~ p!lra. gratitlcação ao mbsecrehrio como .ecret. l'i elo cu r c annexo,
por o extiuO'uir es ,'U1' '0. Reduziúa no material a 3:500,' a c nsignação tara impro õe"
exclu,i\'e a da Revista; upprirr~ida a ue 8:000~
para llremios aos lentes que compuzel'em obras
de grande m rito
,
.
24. Faculdade de Direito do Recife - Supprimida a
consignação de 1 :200:' para gratificação ao
director do cur"o annexo; a de 1:200' para
gratificação ao secretario do referido curso; a
de 2:700, para gratificação ao porteiro do
curso annexo. 'Nomaterill.l, reduzida a 5:400 a
consignação para erventes; a 2: 000, a desti·
nada para impressões e encadernações; a 2:500
a destinada para papeis livros, etc. ; a 2:500$
a deatinana para acqui íção de livr s para a
biblioLllf'Ca; a 2:500 <'\. calculãda para compra
de moveis e concertos dos mesmos; supprimida
a u 3:',OO)l; para a imple- ão do cato logo ; a
de 2:000~ para. a jmpl'e" ão da Revista. Academica
e a oe B: ono. para premios aoS' lentes que compuzel'em obras de gl'ande merito .. , .... '" ...
25. Faculdade de i\Iedicina do Rio de Janeiro8upprimida a consignação de 4:8DO:' para o
modelador do mu eo anatomo,piltllologico j no
material. reduzida a 28:080:' a consignação para
servente; reduzida a 10:000," a destinada para
acqui ição de livros e assign .tura de jornaes
scientilicos; a 40:000 a destinada para despezRs
com 15 laboratorios; supprimida a de 3:000$
para publicação da Revista dos Cursos e a de
8:000 para premias aos lentes que compuzerem
obras de grande merito
.
26. Faculdaue de Medicina da Bahia - Supprimida a
consignação de 4:80(1 para o modelador do
museo anatomo-pathologico. No material: Acqui ição de livros e assignaturas de jOl'naes
scientificos - alterada para: «Acquisição de
livros, assignatura <le jornaes scientificos,
acquisição e reparo das estantes e moveis e
expediente da bibliotbeca - 10:000$.» As duas
consignações - Despeza com 15 laboratorios,
etc. Para acquisição de instrumentos neces-

23-

1:800 000
3:600$000
1:800<l:OCO
3:600$000
1:800~OOO
1:440..000
2:160 '000
3:650$000
3:832$500

27.

98.
29.
1.223:291$500

118:367$680

30.

309:500$000

31.

32.
313:500$000

33.
34.
648:740"000

35.
36.
37.
38.

sarios ao laboratorios, etc., ficam a1terarl.. s
para: - «Despezas com lO labOlatorio~, gabinetes de cl1imica, reactivo, uLensi, apparelhos, instrumentos, etc., 40; OOU.', »-Limpeza
de instrumento e concel'tos de arplrelhof>,
alterada para: - « Limpeza e reparo de in trumento e apparelhos - 2:000..;,)} - Aluguel de
casa, asseio e repnro-Alterada para: - «A seio
e reparo do editlcio, acquisição e concerto de
movei - 8: OOl, .. » upprilll id as cnnsignaçõl's
de 3:000.~ pam a publicação dq Reú.ta do
Cursos e de 8:000::; pala prl'mio aos lentes que
compuzerem obm do grande merito .........•
Escola Polytecbnica - Reduzida a 10:000!!; a
consignaç"io p>õra gr,üifiar o dir, ctor e J1e.~oal
docente e demais empr gauo~ em trabalbo de
exercicios pratico ; reduzida no maiel'al a.
20.000 . a (Ie li nada para de Ijeza. com laLoratorios e ga.binetf's; nl'pl'imiilns a de 8:000:'
para premios aos lentes que compuzer·m obras
de grandA merito e a de 5:00 :$ para a publicação da Revista rios Qursos .. , . .•.........•...
Escola de Mina .,
,
,
,',
.
Gymuasio Na.cional - Externato: '0 malerial:
reduzida a 200."; a consignação para ql ebra:s a')
esr.rivão; a 10:01 U.' a d tinada para. de pezas
imprescindivei com o exame gerae de preparatorio, inclu'i ve pagamento men aI do
pe ~oal indi pen a.el . (1 111(' mo .erviço, I!ratincação de 2:40 . ao director; 1: 00, ao vic director; 1.200.' ao ecretario; '00.. ao escrivão
e 600 a um inspector servind de ama.nueMe.
Escola acional de beilas·Artes - Reduzida no
material: a 4: 000. a consignação para de pezas
extraordinarias e eventuaes, etc. upprjmidas:
a de 5:000' para medalba de ouro a artistas
o alumnos; a de 8:000 para acqULição de
quadros, estatua e outras producçõe artísticas; reduzida a 27:600::; a consignação para
pensões a alumno na Europa e a 6:900' a
destinada para pensõe ao artista premiado na
exposição geral.. . .. ,
,
.
Instituto Nacional de Musica - Incluida a quantia de 5:0JO. (em moerIa-papeI) para terminação
dos estudos e ajuda de custo ao alumno Francisco Braga; reduzi.la no material a 3:000$ a
consignação para bibliotheca, archivo etc. ; a.
3:500. a de tinada pura- moveis e utensílio ; a
~:500$ a orçada para papel, pennas, m8dalbas,
diplomas, etc
"
".... . .......•.•
Instituto Benjamin Cou tant - RedUZida no material a 35:000 a consignação para a alimentação, sendo uspeo::::J, a. admis"ão de novos
alumnos no exel'cicio; a 12:000 a destinada
para rouparia; a 3:000 a consignada para
enfermaria; a 6:000 a de tinada pal'a acquisição de moveis e in t,rumental' a 6:000 a orçada
para rlespezas diversa e extraordioarias e
incluida a de 6:000$ para acquisição de mate·
rial para as olicina
.
Instituto dos urdos-~Iudos
.
Bibliotl1eca Nacional - Elevada no material a
- 8:000 a COD ignação para ilIuminação e de
4:800. a destinada à acquisição e conservação
de livros
,
.
Mu eo Nacional.. ,
,
.
Serventuarios do culto catholico
, .. , .
Soccorros publico
,
'"
'"
.
Obras-Supprimirla a consignação de 50:000
para continuação das obras da Maternidade e
reduzida a 200: 000$ a destinada para conservação, accrescimo e reparos de edificios e
proprios 'nacionaes ou particulares ao serviço
deste Ministerio ....•..•..............•.••.••

684:240$000

490:476.00
219: 200,~OOO

537: 155 000

129:840 000

198:760 000
105:665$00

-
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39. Corpo de Bombeiros - Elevada a verba de 5:500$
para compra de um terreno á rua Oito de Dezembl'o, destinado á guarda do material da
secção do Corpo de Bombeiros, a1li situada ...
670:349$105
40. Eventuaes .. ,
, •............•...•
100:000$000
~ 1.° Fica o Poder Executivo autorisado:
1.• A rever o regulamento da Assistencia de Alienados sem
a~gm~n~o de vencimentos, nem de empregos, observadas as seg~intes
disposlçoes :
As pe!1sões dos alienarlos indigentes serão pagas pelos Estados de
onde prOVIerem, equiparadoa estes o Districto Federal.
A receita arrecadada pela Administração da Assistencia de Alie·
nados será mensalmente recolhida ao Thesouro Nacional.
2.· A entrar em accordo com a administração do Digi;ricto Federal para tornar e1fectiva a passagem dos serviços e dos proprios
nacionnes que por esta lei lhe são transferidos. a saber:
a) Pedagogium;
b) O er1iticio da Maternidade (em construcção);
c) o Hospital de S. Sebastião.
Observadas as seguintes regras:
I. Os serviços serão transferidos á administração do Districto
Federal, montados e installados como se acham, passando desde logo
ao (lominio do Distrieto todo o material, ora existente.
11. Os predios de propriedade da União onde e~tiverem installados
Os serviços passarão ao Districto Federal.
III, A passagem de taes serviços á arlministração do Districto FedeI'al r('.alizar-se-ha no primeiro trimestre do exercicio, podendo o
GoveL'no abrir os necessarios creditos para custeal-os durante esse
prazo.
. IV. O edifi~io da Materni~ade sera ~rans~e~ido á Municipalidade,
SI es 11 se obrtgar a conclUll-o e a nao UtillSal-O para fim diverso
daqueUe a que se destina.
3." A abrir ~m credito até. 100:000 p~ra o fim de entregar aos
EBtado!l }'eSpectlVos os sentenCIados recolhidos ao ex-presidio de Fernando de Noronha.
4.· A reformar o Instituto Sanitario Federal, unificando os serviços de hygiene terrestre e maritima, sem augmento da despeza
actualmente feita.
§ 2. ° Não serão preenchidas a>9 vagas de conservadores das Faculdades de Medicina da União até que fiquem os mesmos reduzidos
ao numero de oito para cada uma. das Faculdades. § 3.° São extinctos os cursos annexos ás Faculdades de Sciencias
Soeiaes e Juridicas da União, e bem assim os laboratorios de medioina legal e bygiene nellas existentes. ~
§ 4.° Não poderá vencer gratificação de exercicio o lente que
não tiver alumnos.
Pa.. ~arão para os directores de estabelecimentos de instrucção. as
8.ttribuic,:ões das congregações que não se referirem exclusivamente
ao en 'iuo, disciplina escol3.r, programmas, exames, premios e con·
curso .
§ 5," E' extincta a Colonia Correccional dos Dous Rios. Com os
recUI':os consignados na presente lei o Governo removerá para logar
convpniente os correccionaes existentes.
E' o Governo autol'isado a vender ou arrendar, mediante concurrencia publica, como julgar mais conveniente, a dita eolonia.
§ 6." E' mantida a di'po ição do § IV do art. 2° da. lei n. 360,
de 30 de dezembro de 1895.
§ 7." E' o Poder Executivo autorisado a entrar em accordo com
o E~tabelecimento de Educandas, no Pará, para o fim de verificar o
deQlto em que porventura e acha a União para com essa instituição
e saldai-o, abrindo para isso o necessario credito.
O Poder Executivo, considerar~. a somma d~ 4:000$, até agora
paga a.nnu,almente, a titulo de auxilIO, como o Juro do capital sobre
que ve'l'sara o arcordo.
. § 8: o Não serão providos no presente exercicio 08 empregos admiD1st~atIvos que .vagarem em quaesquer repa.rtições dos Negocios da
Justiça e Interior, excepto os de acces o e os de director thesoureiro
e secretario.
'
Ficam supprimidas t.odas as gratificações que não forem autorisadas e expressamente concedidas por lei.

A saber:
1. Secretaria de Esta.do ...........••..••.•.. , •.••
2. Legações e Consultdos, ao cambio de 27 da. aterls.
por 1$ ; supprimida a consignação dos vencimentos do consul geral de Rotterdam e de
expediente deste Consulado, que fica extincto ;
reduzida a 10:000$, de accordo com a lei de 8
d? novembro de 1895, a representação do enVIado extraordinario na Ru sia e restabelecido
o Consulado Geral de lquitos na 2(1 classe .••.•
3. Empregados em disponibilidade .............•..•
4. Ajudas de custo ao cambio de 27 ds. sterls. por
1$000.......................•...........•...
5. Extraordinarias no exterior, ao cambio de 27 ds.
sterIs. por 1$000. " .: •. , .... ' ........•...•..
6. Ditas no interior ...•... , ••.•.•..•....• ,
,
7. Commissões de limites
.

215:612$000

1.100: 900$000
60:000$000
130:000$000
60:000 000
50:000$000
400:000$000

Art. 4. ~ <? Presidente da Republica é autori ado a despender
pela Re~artIçao d9 Ministerio da Marinha, com os serviços designados
nas segumtes rubrIca " a quantia de................ 26.873:: 58$443

A saber:
1. Secretaria de Estado
, .•...•........
2. Conselho Na.val - Reduzida de 4:500$ a consignação para impre 'áo de consultas .....•...•
3. Quartel ~~ner~1 da Marinha - Reduzida a 8:;60$
a gl'atllicaçao para o chefe do E tado-Maior
General .... , ............•.....•........•...•
4. Supremo Tribunal ,Militar - Deduzidos 2:760$
por se haver con:::lgnado verba para um membro, contra·almirante, na razão de 4:440 :mnuaes, em.Jogar de 7:200, para um almirante.
5. Contadoria - Elevada a verb:1 de 720$ para
differença de salarios a tres serventes ......•..
6. Commi sariado Geral. .........•................
7. Auditoria•.......................•........•...
8. Corpo da Armada e classes annexas - Deduzidos
243:200$ por, se haver consignado verba s6mente para 90 primeiros tenentes e 60 segundos
9. Corpo de Infantaria de Marinba................
10. Corpo de Marinheiros Nacionaes - Menos
360:000$ por se haver reduzido de 200:000 a.
verba para fardamentos, de 200: 000 a verba
destinll.da a marin11eiros e aprendizes, ~ cousignados 60:000$ para compra de predios para as
escolas de aprendizes nas Capitaes de Sergipe
e Santa Catharina, sendo 40:000 para o E tado
de. Santa Cath"rÍna,
, •..........•......
1I. Companhia de Invl\Iidos
.
12. Ar~epaes - Diminui.da de ,544:500$ pela suppressao d~ ,verba dostJUada a offlcina de torpedos e
electrICIdade de Matto Grosso e reducçií.o da
quota "para pagamento do pessoal operario extraordinario ; aUD'mentada de 3:280 pela consignação dos vencimentos do amaouense, escrevente e continuo do Corpo de EOD'enheiros
Navaes, de accordo com a lei n. 240'"de 13 de
dezembro de 1894, de verba, para pagamerlto
dos alugueis atrasados da casa em que mora o
porteiro João Manoel da Fonseca e 1:500' para
Eagamento do profes ar de primeü'as lettras
o Arsenal da CapitaL.......................
13. Capitanias de portos - Augmentada de 3:600$
para pagamento aos me-tres, que servem no soccorro naval e praticagem do porto da Capital ••
14. Melboramento, conservação e balisamento de
porto ...•...•............•.•...•...•.......
15. Força Naval - Diminuida a verba de 100:000$
pelo augmento da quantia a abater-se pelos
claros nos quadro de oíficiaes e praças. . . .. . •
AJ't. 3.°. Q Presid~~te d~ Republica é autori~ado a despender 16. Hospitaes.....................................
pela R partIçao do MInI terlO das Relações ExterlOres, com os ser- 17. Carta Maritima - Augmentada de I :440$ p~ra
um l° pharoleiro no pbal'ol das Conchas no
viços designados nas seguintes rubricas, a qu, ntia de 2.016:512$000
Parana; 840$ para um 3° dito no pharo'l da

154:250$000
45:000$000
67:307 000

24:240 000
160:570 000
4'3:760 000
15:550 000
2.757: 060$000
264:573$200

1.762: 140$500
77:675$500

6.011 :871$350
341 :982$000
100:000$000
3.379:852$824
309:800$800

Pedra Secca, na Parabyba; 720$ para asseio
dos edHlcios na Capital e de 20 :000$ para acquisição de oleos, mechas, etc., etc
.
18 Escola Naval ........................•........•
19: Reformados - Deduzidos. 57:690$, por h~verem
revertido ao quadro actIvo dlvel'sos offiClaes .•.
20. Material de construcção naval ..........•......•
21. Etapas .•....•.......•............ · .........•.•
22 Armamen to ..•................... '" . \ ...•.•..•
23: Munições de bocca - Deduzidos 303:0~0$ pelo
abatimento de rações a 2.000 praças, lnclusive
aprendizes ...•......•....... ,
.
24. Munições navaes· •....•..•.........•.... , •.•..
25. Obras.. , .......•................•..•••.... , ...
26 .. Combustivel. ..........•..... , ......•.....•....
27. Fretes, tratamento de praç'\s, enterros, etc......
28. Eventuaes ..•..................... , ......•..• ,
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577:224$000
257:570$000
693:705$169
800:000$000
365$000
100:000$000

8.
9.

6.998:861 $10
800:000$00
10.
210:000$00
500:000$00
120:000$00
11.
300:000$00 O
O

§ 1.0 E' o Governo autorisado :
a) a dar as officinas do Arsenal de Marinha da Capital orgd.-

nisação de accoruo com as do Arsenal ele Guerra, reduzir o quarll'o
dos operaria e[ectivos, deiyanrio addirlos ás respectivas ch"tS3es os
operarios diminuido do qU3.dro, até que possam no mesmo ser
inoluidos a proporção das vagas, e contar ii. mestrança, para tod03 oS
eireitos, o tempo de serviço que ti ver como opel'ario ;
b) a firmar os contractos de aluguel de casas de:stinadas a escolas
de aprendizes e capitanias de portos nos Estados, até pelo prazo de cinco
a.nnos;
c) a nomear um foguista de la classe para a usina de gaz do
Rio Gl'ande do Sul, correndo o pagamento pela verba - Força naval;
d) a rever o regulamento ua praticagem do porto do Recife, pondo·o de· harmonia com o regulamento geral da pl'aticagem.
§ 2. ° Em cada uma uas escolas de aprendizes de 2" t.:lasse havera um
medico em commi ão, tirado do quadro do Corpo de aude da. Armada.
§ 3. ° As etapas dos off:lciaes da .\I'mada e classes annexas serão
calculadas ao mesmo preQo das dos omciae do Exercito, nas mesmas
guarnições.
§ 4.° Fi'cam sub i tindo, como credi tos especiaes, para os
mesmos fins para que forem votados, os aldos que se verificarem,
no fim do corrente exercício, do creditas concedidos pelos decreto s
ns. 140, de 28 de junho de 1893, e 1923, de 24 de dezembro
de 1894; applicando-se 100:000, do credito para. material naval na
construcção de um dique fiuctuaute no Arsenal de Marinha do Ladario.
§ 5.° Os patrõe do Arsenal de Marinha estão sujeitos á mesma
organisação e perceberão os mesmo,,; vencimentos que os do Arsena 1 de
Guerra, marcado na tabella n. 2 da lei n. 240, de 13de dezembro de 1 894.
Art. 5.° O Presidente da Republica é autorisado a despender pela
Repartição do Mini terio da Guerra, com os serviçus designados nas
seguintes rubricas, a quantia de ..••••.. ,........... 52.374:026$699
A saber:
1. Secretaria de Estado e repartições annexas - Re·
duzid[\, de 13:000, na consignação de tinada a
- MateriaJ-, sendo: na Secret'\l'i I de Estauo,
2:000$ para expediente, 4:000$ para i01pres ão
de relatorio, etc. j na Repartição de Ajuclante
General 2:000, Jl Ira expediente, I: 000 para
acquisição e encadernação de livros, etc., 2:000$
pam impl'es ão do almanah e orden do dia;
na Repartição de Qual'tel Mestre-General, 1: 00$
para expediente, 200 pl1ra acquisição e encadernação tle livros
,
.
2. Supremo Tribunal Milit[\,r e Auditores ........••
3. Contadoria Geral da Guerra
,
.
4. Directoria Gern.l das Obras Militares- Diminuida
de 290:7it2$500, a saber: pela redacção de
173:621 784 na consignação de tinaua a obras
lJa. Capital Federal e pela de 117:100 716 na
destinada a obra nos Estados. Contemplada
nesta verba a quantia de 5:000$ para. a construcção de uma linha de tiro reduzido, na
Capital Federal
,
,
,
.
5. Instrucção mililar - Elevada a verba de 3:285$
para pagamento de seis etapas ao instructor de
apparelho do Colleg-io Militar. Reduzida,: ele
6:000$ pela suppressão da consignação para

6.
7.

218:380$000
184:000$000
181 :310$000

. 709:277$500

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

premios ao maO'isterio, de 400$ na consignação
destinada ao material da Escola Superior de
Guerra, e de 400$ em igual consignação da
Escola Militar da Capital Federal
.
I .787 :604$000
lntendencia •............... ,
,.
136:650$000
Arsenaes - Reduzida de I :460$ na consignação
- Material - para fornecimento de artigos de
expediente
, .. , ..•.. ,
, •.. 2.017:467$500
Deposito de artigos bellicos
, .. ,
6:000$000
Laborutorios- Inclusive a installação dos apparelhos destinados ao Laboratorio Pyrotechrnco do
EstHdo de Matto Grosso
,
..
203: 882$000
Inspectoria Geral do Serviço Sanital'io do Exercito-Reduzida de 1O:680.~ na consignação des,
..
tinada ao expediente
1.656:888$750
Hospitaes e enfermarias - Reduzida de 20:000$
na consignação - Material - para utensilios,
correndo por conta desta consignação a quantia
de 5:000$ para o Labol"a.torio de Bacteriologia
do Serviço Sanitario do EKercito
,
. 1.110:410 000
,
.
Estado-Maior Genera.l.
66 I : 530.. 000
Corpos especiaes
" .•................ 2.324:59~ 500
Corpos arregimentados
. 13.448: 129$750
Praç'\s de pret-Rerluzida de- 262:800$ por ser
calculatla a verba para 20.000 praça·
, 5.027:633$700
Etapas - Deduziua a quantia de 1.09:5:000$000
por ser calculada a verb\ para 20.000 praças ... II. 716: 500$000
Fardamento-Reduzida úe 400:000 por ser calculada a verba para 20.000 praças
. 4 .900 .400, '000
_
, .. ,
..
Equipamento e .. 1'reios
355:462.000
Armamento
, ..........•........ , ...•. ,.
213:650$000
Despezas de corpos e ql1artei -úeduzida a quantia de 50: 000 na con ignação - Luz p'l.ra quartei e e:5tabelecimenlos militares
.
I . 175: 000$000
Companhias milibres
"
,
.
730: 107 950
Commissões militares
.
132:710. 000
Clas es inactivas .....•.•.........•. , ......•.• 2.11) :572 472
Ajudas de custo
, ...•....•.. ,
.
200:000$000
Fabricas - Augmentada e 20:000$ para a montagem da turbina e mais machinismos já adquiridos para a Fabrica: de Polvora do Coxipó ....
158:951$300
Colonias militares ...........•... , .••••.••.....
194:8U5$777
Diversas daspezas e eventuaes .•.. , ...•..•..••.•
800:000"'000
Bibliotheca do Exercito
.
11: 109 -00

1. Continúa em vigor a autorisação concedida ao Governo pelo al't.
5°, n. IV, da lei n. 359, de 30 de dezembro de 1895, para o tim de,
usando desde ja da mesma. autorisação, fazer no regulamento dos
Arsenaes as modificações que julgar convenientes, com relnÇc'io ao
serviço, ao pessoal e aos vencimentos deste, não consiD'nado' nil.S
tabellas que acompanharam a lei n. 240, de 13 de dezembro de 1894,
podendo reduzir o numero de aprendize artifices dos mesmos A~aes
e crear no LaboratOl'io Pyrotechnico do Campinho uma companhia de
aprendizes artifices pyrotechnicos. Ne sas modificações não serão excedidos os recursos da pre'ente lei, para o que poderá o Governo
fazer nas respectivas rubricas as necessarias transposições de creditos.
II. Fica, o Governo autorisario a abrir Cl'editos supplementares á,s
rubricas 15", 16° e 17" de tcJ al'tigo, para pagamento das praça de
pret, etapas e faruamento, que excederem a 20.000, desde que tenha .
sido preenchido este numero.
III. Fica igualmente o Governo autorisado a vender o proprio
nacional que serve de quartel do 4° batalhão de artilharia, no E tado
do Para, applicando o producto na con trucção de um editicio para o
mesmo fim.
.
IV. Fica transferiuo para. o Ministel'io da Industria, Viação e Obras
Publicas o Observatol'io Astronomico do Rio de Janeiro.
V, Ficam sub'istindo como cradi tos e peciaes os &'\.ldos que e ve.
rificarem no fim do corrente exercicio, dos creditos concerUdo' pelos
decretos ns. 1923, de 24 de dezembro de 1894, e 2150, de 31 de outubro
de 1895, autori arlo o Governo a applical-os englobarIa e inrli'linctamente aos mesmos fins para que fúl'am concedidos os referido creditos.
VI. Ficam restabelecidos o presidios militares de Santa l\laria do
Araguaya e S. José dos Martyrio , no Estado de Goyaz.

-
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Art. 6. 0 O Prcsirleute da Repuhlic:1 Ó autori~ado a despender pela
Repartição do Ministel'io da Industria, Viação e Obras Publicas:
I. Com os ,cniços fedeme ,Iesignados nn.s seguinte:> rulJricas a
luantia II,
,............ 72.205:864$166
l.

~.

3.

4.

A fl'l1JOl':
SCCl',Í1I'ia rle E't'li10 - [lo luzida: a quantia de
2:00 ).~ na cou"ig-uay<1.o PM'1 acqni:>iç.ão de
livru , ele., oro luzilo o llUU1el'O de el'vente.3 a
s()is
' .. . .
Auxilio' :'l A~li-:ultura - R'uuzid,1 de 100:000$
ac n íg-nnçã.opl1rll « Ga.ranLatlejur(sa empt'ez I.' le llg '!lbos c~ ntl'ae', 'etc. », e liminarla a
~u l-r'rtn,i:xn 1(,'ão p1.l'a tis, >li .aç:'io d,>' engenhos
ce 111·,ln~. 1n03 :ic,I{',\ incumbi,1 I aos eng~llhl.ÍI'os
ti . ,r)' fi . e' r111as 11· feno, em angmento de
ve'1CII11 'n til'. (!onfoI' no re"uial11cnto que o Govem \ e Iprlil'á; red uZÍ'l ... a 3 o nuuv·r de
tI'aua II " , I>res do J'l['dil11 Holanico e a consign,\(:ii I I'o'pprtivn a 18:0flO... j Sl1p[ll'imirla a consign u;fi. I )1 Ira a :ociel!a le Auxilia lora da
llH1u tri 1 I aciol1ul e a do evunluac: para p's:soaI.
"
u"" n ã, ás COlll pa,nlJ ias tio mwegaçáo a vapot'Blel' I 'a ,~ \'~t'L:1 de 48:COO.ii, \l<Jl'" exocução lO
cOl1lrnl t,) d 5',1',iço rIo u:ncgnçfio entro c's
]J0I'lo. ii' '. FI'.'111Ci"cJ e Amat'anlc uo dn. Tllt ya.
uppt·/ oidas ns rDll.:igl1f1çõrs· (e -Ifj:noo." para
o elT (Ol) do rcb que tle lta,jnhy O Lflp-una e a
do ;~O:()iJU,' )1: 1'<1. subvenç10 da. llavegaçüo do rio
Arag'ul}
Agcnci «'ulr"l dB 1mmr~ração - SUPl'rimida a" co 'S !-"l1:lÇÕ' S ]Iam pe oal o m, lel'i1! e ;1,
flg, n '1i c 'utl\11 cujo serviço pas,'urá á ,,-e~ção
com1,!'1 'nl') d,\ .'ecr.::tal'ia da ln r1ustl'iu, 'nação
e Obr.. s Publicas e ú admini"traç'lo da. hospedaria ,la 111n das Flore~.
Ro. peútlrh d;1 ilha. das Floroti:
Pessoal '\d'nini'trativa - , upprimido um modico,
um ama.nllOI1Se e
cinco auxiliares
de inter pro o. . . .
32: 960$000
Pe, soai n.llxiliar SUPlirirni,lo um
aju:1antf'\ do cozinh'), nJnIl,dreiro,
um cnl "inteiro,
um flll'l'13iro, um
machini ·t'ldomotor, um feitor, um
servente do pilar·
macia, G 20 S01'venteM..... .....
12:775$000
Pessoal maritimoPara lanchasSupprimido um
-patrão um machinista, um foguista, um carvoeiro,
um cozinheiro e
dou marinheiros
19:14'$514
Pilr:l os batolões e
bote - Supprimido cinco tripo1an tes. . . . . . . . . ..
9: 125$:)00
74: 007$544

Material
Comedoria para immigl'ante ,inclusive co1\.e, sendo
5.000 rações a
I -9 - com:t média
oito dias..

uo

51 :600$000

370 :610$000

Concertos, cons rvação do e,li!i io
o outras desp zas
Medicamentos e dietas
.
Cal'vão, 200.0'10 leilos u 45
iJor
1 .000 kila' ......
Azeite, grax'lo (' topa
.
Alu 'a! de ernU'II'Cllções e SU'l c :.Jserv<lção
.
Expedienle e e\'el1tuae'
.

15:000.000
3:000$000
9:000'300
1:500"'OJO
5:000:;000
152: 107 544

3:000. '000

Hospedaria de Pinheiros:

1-;8:953$000

2.891 :500$000

Pe"50a! adminbtl'ati\yo-Sllpprillli,li>
um 111 rlicu, um
llll'\iliar tIo intr>rprele. um llito de
e-Cl'ipt;l. '"
Pes Oll! nu-xi'ial' üpprimido 1] m
prll'te:l'o, um 1 edreil'O, U111c,11'pinteira um feitor/le
litllr Z ,uma lavad('ira, um ajn-.
da.nto úe en fcrmeiro e 20so1'\'entes
',' . . . •

30:560.000

16 : 050,SOOO

Material
Comedorias pa.ra illlmigl'an.tes, inclusive coke sondo
3.000 r a ç õ o a
1:'408 com a média de oito ,lia ..
Medicamentos e die·
tas
.
Conservaçlio do e lificio e outl'as de--pezas
.
Expediente e eventuaes .........•..

33:792$000
1:500$000
5:000$000
89:902$000

3:000$000

Transporte de immigrantes paraos
Estados, por mal' e pJr tena ...
Localisação de immigl'antes, em
virtude de contractos e respectiva. fi cal isa ção
.
Eventua.es ........•..........•...

150:000$000
80:COO'000
30:000$000

Obras nas hospedarias, sendo:
Ilha elas Flores
De Pinheiros

~

10:000$000

522:009$544

5. Correios - Reduzidl1 : de 5:000$ na. consignação
.- Vanl:J.gons especiaes a empregados; de
80:000 na coo--ignação para - Expediente,
uten ilios e despezas di versas - Supprimidi" a
con igoa:;ão pa~acollectoresdo Districto Federal,
voltando o serviço a ser feito pelos carteiros
supp!entes, como anteriormente ao regulamento
de 10 de fevereiro de 189ô...................

9.574:829$800

" .•.... ,

~

~.

Telegraphos -:
la DIVISÃO - PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Directoria

1 DIrector geral.
1 Vice-director.•

15:000$000
12:000$000

3370 Estafetas de I"
classe .......
100 ditos de 2" idem
250 ditos de 3° idem
100 Serventes ...••
15 Vi gias de I"
classe .....•
25 ditos de21.idam

126 000$000
140 000$000
200000-000
80 000$000
18:000$000
24:000$000 3.249:800$000

27:000$000

2& DIVISÃO

Secretaria

1 omciaI. ....•.•
1 ln escri pturario
1 2° dito
..
2 A nauuenses .
1 Purteil'o .,
.
1 i\.ill dan t e de
porteiro ....
2 Continuos •....
8 Serventes a 4$
rliarios .....

S ecçtlo techflica

5:400$000
4:8001000
3:800 000
6:000 000
3:000 000
2:400$000
4:000$000
11:680$000

41:080$000

1 Chefe da secção
technica •.•.
I Engenheiroajudante..•.•
1 Telegraphista·
chefe ....•..
I 2°escripturario
1 Amanuense .••
1 Continuo .......

9:800$000
7:200$000
7:200$000
3:800 000
3:000$000
2:000$000

Escriptorio de desenho

Architlo

I Omcial archivista •••. -..••••

5:400$000

Linhas

18 Engenheiroschefes de diatricto. _.. _..
ti ditos ajuda.ntes
20 Inspectores de
I" classe ..•.
50 de 2" idem ....
75 de 3" idem...•
138 Feitores ..••••
150 Guardas-fios de
I" classe ....
350 ditos de 2° idem
750 Trabalhadores
a 4$ diarios
(anno de 300
dias) ........

33:000$000

1 Desenhista-chefe
.
2 ditos auxiliares

7:200$000
7:600$000

14:800$000

Aula telegt'aphica

162:000$000
43:200$000
120:000$000
228:000 000
252:000$000
308:080$000
270:000$000
504:000 000

900:000 000 2.787:280$000

1 Engenheiroajudante ....
1 Te le gra phis ta
de 1" classe.

7:200 000
4:800$000

12:000$000

f· Secçtlo

1 Chefe de secção
2 l°' escripturarios
.
22°' ditos
..
5 Amanuenses..•
1 Continuo ••••••

6:600$000
9:600$000
7:600$000
15:000$000
2:000$000

40:800$000

Estaç6es

15 Telegraphistaschefes.......
76 ditos de 1&idem
160 ditos de 2° idem
275 ditos de 3° idem
342 ditos de 4" idem
60 Adjuntos, voltando a esta
classe os
actuaes teleiTaphistas da
4" classe, salvo os que tivoru"o aoces
SO 3. essa e
cumo taes.
sCH'viram co:
nlo encarregados de estnções telegruphicas
d tirante a. revolta ........
B. 5

2" Secçtlo

108:000$000
364:800$000
608:000$000
825:000$000
684:000$000

1 Chefe de secção
2 l°' eseripturarios.: ....••.
2 20a ditos ......
5 Amanuenses ••.
1 Co;J.tinuo •.•...

6:600$000

9:60~000

7:600 000
15:000 000
2:00 000

40:000$000

3" Secçtlo (Thesouraria)

1 Thesoureiro
(i n cl us i ve
800$000 para
quebras). '"
.J Escrivão
..
1 FieI.
..
1 .i.manuense ..
1 Continuo
..
72:000$000

7:400$000
4:800$000
3:600$000
3:000$UOO
2:000$000

20:800$000

-

34Conservação das linhas

Sub-Conladoría

15 Contadores .....
15 Escriptul'arios
p a gado t'es
(i nc I U si ve
400$ a c'lLla
um para quebras)
..
·23 Amanuen es .

75:000$000

63:000$000

69:000~OOO

207:000~00~

Matel'ial

Despezas de expediente, luz, quota
da Secretaria Internacional
de
B e r na, p u blicações
.

70:000$00~

70:000$000
O(ficinas

1 Chefe de omci-

na
'"
1 Ajudante ....•
8 Oillciues
.
8 Operarias d" l"
classe
.
10 ditos de 2" idem
12 ditos de 3" idem
12 ditos de 4" itlelll
16 Apl'endizes ....
5 Serventes ....•

7:800"000
6:000"000
33:600'000
28:800:000
30:000 000
28:800 '000
21:600 000
14:600 000
7:300$000

178:500$000

6:600 000
4::?00 '000
4:200$000
3:600$000
7.:600",000
12 COO$OOO
2:000$000

3:600$0JO

62:100 000

Central

9:800$000
5:400$000
9:000$000
2:000 000

45:000$000
50:000$000
55:000$000

70:000$000
30:000"000
15:000$000
200:000$000

496:120$000

230:000$000
140:000"'000
96:000$000
30:000$000
50:000$000
160:000$000
40:000$000

25:000$000

771:000$00~

Expediente e embalagem de material ........•...•
Conservação e custeio das embarcações .•..........

20:000$000
10:000$000

30:000$000

Contadoria Ge~'al e Sub.Contadoria

C)NTA.DORIA GERAL

contador geral
1 Official.
.
3 Amanuenses .
1 Continuo
..

6: 120$000

Almo:JJa~'irado

3:000$000
2:600$000
1:800$000

3a DIVISÃO

Escrip:o io

Alugueis de casas
para estaçõe ,reparos nas mesmas
Consignações -para
o expediente das
estações
.
Gratificações' e aju·
das de custo ....
Frete e conducção
de material .....
Material para o serviço telegrapbico
Dito para o expediente ..•........
Transporte do pessoai
..
Material para estações de optica,
aula telegraphica,
serviço meteorologico, gratificação elo art. 89 do
regulamento .....

3:600$000

7:300$000

25:000.000

Custeio das estações

Alrnoxari(ado

1 Almoxari fe. " •
1 Escrivão .....•
1 Despachante ..
1 Fiel
.
2 2° 8 escriptorarios
.
4 Amanuenses
(sendo um
para omcina)
1 Continuo
.
2 Carpinteiros a
6$ dittrios
(anno de 300
dias)
.
3 Serventes a 4$
diarioi:> (auuo
de 300 dias).
1 Mestre dr. lancha
.
1 Machini ta ...•
1 Foguista
.
5 Marinheiros n.
4 diario ...

AI uguei!l de casas
para escriptorios
de districto e deposito de material
Consignação para o
expediente dos
mesmos
.
Contractos e empreitadas de conservação
.
Fretes e conducção
de material .....
Gratificações e ajudas de custo .....
Material e ferramenta para a conservaçiio das linhas ...•........
Material' de transporte, idem ...•
Transporte de pessoai
.
Cavalgaduras para
feitores e guardas

26:200$000

Consignações a 15
contadorias. " ..
Material de expediente, despezas
roiudas para a
Contadoria Geral
e ub-Contadoria.
Livros e impressos
Alugueis de casas e
..
moveis

5:400$000

5:000$000
20:000$000
20:000$000

'.
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Gratificações e aj udas de custo ....
Frete e conducção
do materiaL •...
Transporle do pessoal. .........•..•

5:000 000
5:000$000
3:000$000

63:400$000

Substituições

Renovação cio material das Jinnas,
estações e officinas.. .. • . . ... .. .
Determiol1ção das
posições geographicas das estações.............

150 :000$000

20:000 000

170:000$000

Gonstrucçoes

Multiplicações dos
conductores das
linha
actuaes,
cessando dUl'ante o exercicio a
construcção de liDhas novas, assim cumo a installaç'iode novas
estaç{les sal vo a
linhas que Corem
construidas á custa do~ Estados,
a
contribllindo
Uni ã. o sámente
com o material
que em cada um
deHes pos uir. . ..

1',-

230: 000$000

230: 000 000

Subve1~ção

Na fórma do respectivo contracto
ao cabo sub-iluvial do Amazona,
cambio de 27 ...•.•..••..•.....
Despezas even tuaes ..........•...

152:222 222
60:000.,000

"1. Fiscalisação de E tradas de Ferro - Extincta
a actu, I Tn pecloria Geral das Estradas de
Ferro, passando a inspecção a ser fei ta por engenheil'os nomeados pelo Governo para as de
carla. E larjo, com o vencimento de 6:000. a
8:000." T'evogado o regulamen lo approvado pelo
Decr. n. 1164, de 9 de dezembro de 1892 e supprimida a commissão de compm de materiaes
na Europa
.
'8. Garanthulfljuros ás E tradas de Ferro - Reduzida
a verha plra garantia de juros ás Companhias
de E:llradas de Ferro ..................•.•...
Estrada Cv Furro de Sobral- Reduzid;), no Trafego
e Loco1lloção, de u~ amauuense, um agente de
2' clas e e um telegraphi ta de 2". Supprimida
a consig-nação de 124:209 024 para encommendn. de materiaL
"
.
JO. Estrada dfl Ferro de Baturité - Fixado em Oonte~das o \,onto da parada provi~oria di1 construcçao. 'apprimida a consignação de 550:000$
para I'onstrucção e reduzida a 69 :000$ a de
EveuLuae- ................••. " ..•........ ,.
H. Estr.ada ue l'erro Sul de Pernambuco - Suppri~ld_a a "onsignação de 672:000 para a 3" di-

't2.

13. Estrada de Ferro Central da Pat'alIyba - Supprimitla a 00nsignação de 907: 000., pal'a a construcção, devendo o Governo fazer a correspondente reducção do pessoaL
.
328:300$00'
14. Estrada de Ferro Paulo Af:f0nso .......•...... "
199:030$895
15. Estrada de Ferro de S. Francisco (ex-prolongamento tia, E"tradn. de Ferro da Bahia)- Suppl'imida a 5" divisão e eliminadns as respeclivas
consignações
.
2.129:261$934
16. Estrada de Ferro Central do Brazil - Eliminada, na 5" divi ão, a con ignação de 489:015$400
para pe soai provisorio em geral. Reduzid~s:
nas consignaÇÕes sob o titnlo - Consel'l'ação
ordinaria e extraordinaria - a GOO:OOO$ a de
tinada para dormentes' a 600:000. a de trilhos
e accessorios e a 250:000. a de materiaes diversos; nas consignações 06 o titulo - Locomoção -:;ts dua primeira a 200:000. e a 200:000.
a destinada para obras nova , m,lt~rial rOlho te,
etc. Snpprimidas : -- a consignação de 6:000
para a despeza de que trata a ohservação primeira (que fica revoO'ada) da tab"lIa n. 1 cio
gulamen to n. 224-.1, de 26 de lIHl.rço de 1 96;
na 1",3",4" e 5" divi õe,; as cOc1sig-n1çõas para
empregados que servirem da auxiliares de gabinete; a de 4:800 para um encanegado da
typographia, extinD'uinrio- e o logar e p,1ssando
as Cuncções delle para o mestre da amcina 1ypographi a; a de 34:560 , para a gratificação de
que trata a ob el'vação ti~ (que fica revogada)
da tal:Jelh n. 2 do regulamento acima citado;
a de 5: 100." para o encarregado do montepio,cujo
logar fica extincto, devendo o tl'abal ho ser reve,
sado pelos empregados que, a juizo do director,
o possam de empenhar.-Reduzidas:- a 33:000$
a consignação para 11 bilh13teiro ; a 32:400$ a
destinada para seis chefes do secçã') ; a 500: 000. ,
no material, fl. destinada jXlI'lt despem geral do
escriptorio, etc., da, 2& divisilo ...•........... 23.537: 35$413
17. Estrada de Ferro de Porto Ale!Zre a Umguayana
upprimida na 5" divisão toda a consignação
de ?10: 000 '000 ......• , •.....••..•..•......•.
2.186:932$167
18. Obras Publicas da Capital Federal - Demonstração n. I - 1aterial - Reduzirlo de 4:000.. na
sub-cousiguaç.'i.o para obiecto~ de expediente,
etc. - Demonstração n. 2 - Reduzido de ....
8.669:302$222
3: 000 , no material, para. as tl'e;:; fl0reslasSupprimida;:; as consignaçõe para a COD ervação
das e tradas TlOva e velha da Tijuca, da Ga.'ea
e do Jardim BotaDico; e pama con:lervação dus
estradas por contracto, que são entregues ao
Districto Federal. Reduzido de 8:000$ no material p.na ferramentas, etc. Supi'rimida na
demonstração D. 5 a consig-nação p<1ra conselvacão de vallas, caDaes e rios ...•..•.. ,
.
2.945:691$000

E~~~~o,.' 'ri~ .~~;;~ Ce'~tr~i'ci~ 'P~;~~~b~~~ :_::S~p:

prlrnlCh a con ignação de 2.065:000$ subordinada á 3" divisão ....•...•.•.•....•••.•...•.•

296: 000$000 19. Obras federaes nos E tado' - Supprimida. a consignação para conservaÇ<10 e ti"c,llisação na
Bahia. ubslituida a consignação p1ra o porto
do Recife pela seguinte:
8.000:000$000
Acquisiçào de material indispen avel á uragage:n
ao cambio de 27 d. 368: (lpO 000.
Montagem e offlcinas 100:000 000.
Custeio, conservação e evcntuaes 598:000 000.
312:734$500
Supprimidas as seguintes COD ignações :
a) 100:000$ para o melhoramento do rio ItapiCUI'Ú;

b) 160:000 para o melhoramento do rio S. Fran-

1.448: 165$055
I .456: 303$950
938:002$626

ci co ;
c) 100:000 para o porto rle Macahé (Imbetiba) ;
d) 300: 000 pelI'U o de S. João tlit Rll'I'a, ;
e) 29:000'" para a flscali ação do pOl'to da Capit, 1 ;
60:000~ para o canal de Iguape ;
g) 30:000$ para as obras do rio ItnjalJy.

n

-36Por mais dous aDnos o prazo concedido â Companhia Estrada de
Ferro CeDtral da Bahia para o inicio da construcção do prolong-amento
2.759:440$000 da liDha principal de Olhos de Agua até o Rio de Contas e do ramal
202: 180$000 de Sitio Novo ao Mundo Novo.
As emprezas que tiverem prorogação de prazo serão obrigadas a
eDtrar para o Thesouro NacioDal com a quota que pelo Governo for
fixada para fiscalisação dellas.
§ 11. O Governo autorisará a' Companhia Docas de Santos
108:980. 000
50:000$000 a dragar e desobstruir o caDal e porto de Santos, fixando prazo para
retirada de todos os Davios alli afundados ou abandonaqo , bem como o
miDimo da dragagem a executar anDualmente, que será de 1.000.000
II. Com os serviços municipaes, ainda a cargo da União, em a 1.500.000m3 , até que o caDal e porto attiDjam a pl'ofundidade Dormal
virtude de contractos e por conta das verbas especiaes que no orça- de 8 metros, profuDdidade esta que era conservada, durante o prazo
mento da receita lhes são destinados, a quantia de.. 3.677:793$324 de seu cODtracto, tudo conforme a proposta já apresentada pela mesma
compaDhia e modificações que tenham sido propostas pela ecretaria da.
A saber:
Industria, Viação e Obras Publicas.
973:685$324
1. IlIuminação publica
.
§ 12. O Pouer Executivo fica autorisado:
2. Esgoto da Capital Federal.
. 2.704:108$000
1.. A cODceDtrar Da Repartição de Obras Publicas o serviço da
construcção e reparo dos proprios Dacionaes a cargo dos Ministerios
civis, traDsferindo para esta repal'tição, podendo ser clelle incumbidos,
§ 1.° Continúa em vigor o ari. 6°, n. I, da. lei D. 191 B, de 30 de
os empregados que nos outros Ministerios eram dis. o eoca.rregados,
setembro de 1893.
acldidos e sem augmento de caleg-oria, Dem de
A prohibição de renovação ou prorogação d.e prazo. e a declaraç~o mas ficaDdo sámente
e dispeDsados os que Dão forem julgados Decessal'ios.
de caducidade, de que trata o art. 6", n. 1, da CItada lel D. 191 B, so- vencimeDtos
2.0 A cODtractal' com pessoa idonea, nos termos das Leis ns. 1746
mente não se enteDde exteDsiva aos contractos que tiverem tido co- e 3314,
de outubro de 1869 e 1886, e que maiores vaDtageDs otrerecol',
meço real de execução nos prazos e prorogações concedidos, ou que, a cODstrllcção
dos molhes exteriores e mais obras do porto do Recife,
iniciada sua execução, teDha sido ella embaraçada ou suspensa por mo- se""undo os planos
do eDgeDheiro Li boa, mediante garantias de erretivo Dão dependen te do contractante ou em caso de força maior, re- ctividade do contracto,
que submetterá á approvação do Congresso
putando-se improrogaveis os prazos e caducos os contractos que restri- NaciODal.
ctamente não se acham Desta excepção.
3.° A permittir que a Ama:;on Telegraph Company, limited, estabe§ 2." Continúa em vigor o n. 22 do § 11 do mesmo artigo e lei com
leça uma e tação Da villa da Prainha, em substituição á de Pinheiros,
applicação tambem as fronteiras de ~l atto Grosso e do sul da Repu- sem
onus para a União.
blica.
4.° A approvar os estudos defiDitivos da 3" secção da E trada de
§ 3.0 O Poder Executivo não poderá autorisar interrupção de
linhas do cODtracto, conceder dispensas de viageDs, de requisitos Ferro da Victoria ao Peçanha, independeDtemente do excesso havido
estipulados para os Davios e de outras quaesquer obrigações de no prazo da apresentação dos mesmos estudos.
§ 13. Fica 'derogado o regulameDto expedido com o decreto n. 2247
contractos.
§ 4." São transferidas ao dominio do Districto Federal as estradas de 26 de março de 1896, D03 artigos, e para os atreitos em seguida indi,
cfLdos :
a que se refel'e a rubrica 18 deste orçameDto.
Ari. 21, para ficar fixado em tres o Dumero de sub-iDl:,pectores do
§ 5.0 Os empregados que ficarem excluidos por efi'eito das reformas
ou transferencias de repartições, autorisadas Da preseDte lei, serão erviço telegraphico.
Art. 48, para ficarem dependeDtes de approvação do Ministl'o oS
considerados addidos, si tiverem dez annos de serviço publico com
contractos das empreitadas.
direito á aposentadoria.
Art. 61, para não serem accumuladas gratificações de mais de
§ 6.0 O Governo não poderá nomear, para. as vagas que se derem
nas di1Ierentes repartições, pessoas extranhasao quadro, em quanto exis- uma das tabellas aDnexas ao regulamento.
. A~t. 62, para substituir-se a palavra - veDcimentos - por gratirem addidos.
§ 7. ° Os contl'actos de conducção de malas e alugueis de predios tIficaçao.
Art. 79, para competir ao director a applícação a quaesquer do~
poderão ser feitos por tempo que Dão exceda a tres anDos..
.
§ 8.0 São as companLl1as de Estradas de Ferro Bahla e 1\1mas e empregados da estrada das pena estabelecidas no regulamento,
Araxá a Pe\anha autorisadas a transferir suas conce sões, esta para a exc pto sáment~ a demissão, quaDto aos que forem de nomeação do
construcção da linha do mesmo nome e fl.quella para o da linha da Vi- Governo.
. Arts. 82 e 83, para sámente ter lagar a aposeDtadoria em casoS de
ctoria a PeçftDha, me liante prévia autorisação do Governo.
§ 9. ° A Companhia 'Estrada de Ferro Peçan ha ao Araxá, em vez 1I~ valIdez provada, mediante inspecção medica, exigida pela legislação
de proseguir os seus trabalhos no lagar em que estão iniciados, os VIgente.
Art. 92, para ser recolhida s manalmente ao Thesouro Federal,
atacarl1 de preferencia Da cidade do Curvello, não tendo, porém, direito a reclamar indeI11DisaÇ<"io ou quaesquer vantageDs por esse facto. com a devida demoDstração, a receita arrecadada.
Art. 94, para serem remettidas ao Thesouro Federal as folhas d~
§ 10. Ficam prorogados:
Por dous annos o prazo para a final terminaQ<"io das obras da con- pag,tmento e as cODtas a pagar, exceptuadas as despezas miudas, de
strucção da Estrada do Ferro do Ceará-mil'im, no Estado do Rio GraDde conformidade com o decreto n. 998 A, de 12 de novembro de 1890,
seDd.o entregue ao thesoureiro da estrada a respectiva impol'do Norte;
Por um anno o prazo para a Companhia Industrial de Construcções tanCla.
Ari. 96, para tlcar dependente de ordem do Ministro a compra de
Hydraulicas iniciar as obras do melhoramento do porto de Jaraguá, no
material pàra obras e custeio.
Estado dasAlagôas ;
AI't. 1,92, para ficar prohibida, sob pena de perua do emprego, a
Por dous annos o prazo caDcedido a CompaDhia Industrial de Constracções HydJ'auLica para iniciar as obras de melhoramentos da barra. accumnlaçao delle com outro qualquer serviçJ ou commissão extranha
á estrada.
e porto da Laguna, em Santa Catharina;
Art. 105, para ficar semanal a verificação da caixa e escripturação
Por dou' annos o prazo estipulado para serem iniciados os trabalhos de construcção da Estrada de Ferro de Caxias ao Araguaya, ceDtral.
Art. 106, para p3.ssar a ser meDsalo exame da escripturação da
no E tado do Maranhão ;
Por mai cinco annos, a contar de 7 de novembro de 1895, os ln tendencia.
Art. 108, para sómeDte ser autorisada a admissão de a.uxiliares
prazos fixados na clausula 5" do decreto n. 966, de 7 de novemhro de
1890, que autoriaou a Companhia Docas de San tos a pI'olong'ar o caes e~traoJ'di.nal"ios em caso de serviço urgente, resultaDte dt3 accidentes
de que é conce sionaria, do parlo de Santos até Paquetá. e na clausula nao prevIstos e dependente de autorisação do Ministro.
~r~. 111, para applicar-se, nn caso de inobservancia, a pena de
5" do decreto n. 942, de 15 de julho de 1892, que autorisou o proloDdennssao.
gamento do me mo cae de Paqueta a Oiteirinhos ;
São revogados os arts. 46, 47, 67, 80, 81, 84, 99, 113, § 11, 115,
Por tres annos o prazo concedido à CompaDhia Ferrea Mogyana,
122, L23 e 124 do referido regulameDto, e supprimidas as « Observ&para conclu ão dos seus trabalhos entre Araguary 6 C3.talão;

Reduzidas: a 100:000$ a do açude de Quixadá;
e a 1.000:000$ a destinada para as obras da
barra do Rio Grande do Sul ....•.•..........•
20. Directoria Geral de Estatistica .•..•.........•.•
21. Observatorio do Rio de Janeiro - Como na tabella do Ministerio da Guerra, supprimidos dous
assistentes, um encarregado dos estudos de microgl'aphia, um auxiliar e um operaria mecanico.
22. Eventuaes ........•......• ··········•·······•·

-37 çeles » 1" e 3a da tabella n. I sendo reduzida a 10 o/t a gratifiéação de 7. Tribunal de Contas :
que trata a segunda e não podendo ser augmentado o numero do pesPessoal ......•.•.••..•••.•....•.
320:800$000
soal de guardas, feitores e serventes, de que trata a terceira, uma vez
Material .......••..•.•..•........
40:200$000
fixado pelo director e supprimiUa a faculdade, quanto aos auxiliares de
escripta, o que se observará tambem quanto ás 1" e 2" das tabellas 8. Recebedoria da Capital Federal:
ns. 2 e 3, reduzida a 10 % a gratificação da observação 3" da mesma
Pessoal, reduzida de 10: 000$000 na
tabella e supprirnida tambem a 6".
.
porcentagem aos cobradores....
185:390$000
Igualmente s~o supprimidas as. gbservações geraes, la, 4a e 5", e
Material, reduzida de 20:000$000
reduzidas ao maxlmo de 8$ as dmrms para viagem, as quaes só serão
na commissão dos particulares
pagas e~ vista de ~tteiltado do fUEccionario im~ediatamente superior,
por venda de estampilhas .....
86:380$000
e a do director mediante declaraçao sua por est:rlpto, referido o objecto
e o tempo de viagem.
g. Caixa de Amortisação :
Estas alterações entrarão imlllediatamente em vigor e sel'ão exPessoal ••.
150:000~00
tensivas aos regulamentos das outras estradas de ferro, em tudo que
Material, reduzida de 2:000$000 .•
131: 182 00
lhes for applicavel.
O Governo fará publicar o referido regulamento com as alterações 10. Alfandegas :
aqui determinadas.
§ 14. Ficam prohibidos na Estrada de Ferro Central e em quaesCapital Fed8ral
quer outras repartições adeantamentos de vencimentos.
§ 15. Ficam sup~rimidas qua~squer gratificações que não forem
Pessoal...........
792:400$000
expressamente autorlsadas por lei, e o GoveL'110 podera supprirnir as
Material e diversas
que foram creadas em regula,men tos.
despezas, a u g § 16. O Governo farã; cumprir no prazo de 30 dias a disposição
mentada de
da segunda l)arte do art. 126 de regulamento n. 2247 de 26 de
12:000$ a consimaio de 1896, tendo em vista a lei do orçamento do anno a'nterlor.
gnação para oser§ 17. Não serão admittidos, a titulo de auxiliares, addidos ou suviço typogl'aphipranumerarios, na secretaria e em quaesquer repartições deste Minisco, compl'ehenterio, individuos a eUa extranhos.
didos os ordenados
§ 18. Considera-se renda eventual do Correio, para o elleito de ser
dos typographos..
97:680$000
applicada á acquisição de material, o protiucto da venda dos sellos
Companhias de
recolhidos.
guardas
.. 455:800$000
§ 19. Consideram-se dispensados dos respec'tivos ca.rgos os empreCapatazias - Pes gados das repartições ou serviços publ icos, supprimidos por esta lei
soai, diminuida
observada a disposição do § 5° deste artigo.
'
de II :000$ a con§ 20. Os empregados das em prezas custeadas pelo Estado não são
signa çã o p a r a
considerados empregados publicos.
trabalhadores .. 1.070:077$500
§ 21. Além da discriminação, especificação e os outros esclareciApparelhos bydraumentos exigidos pelas lei:> de 8 de outubro de 1829, de 15 de dezembl"o
licos ......
56:882$500
de 1830, de I I de outubro ue 1837, de 21 de outubro de 1843 de 14 de
Deposito de polvol'a
setembro de 1866, de 5 de novembro de 1880 e pelo decreto ~. 998 A
na Ilha do Bode 12_ de novembro de 1850, as tabellas explicativas do orçament~
queirão ....•....
2:400 000
deverao tambem enumerar todo o pes~oal de cada uma das consignaMaterial das capações e sub·consignações de cada verba.
tazias. . .. .. . .. ..
166: 000$000
. § 22. Fica revogada a autorisação do n. 18, § II, do art. 60 da
Serviço maritimo e
leI n. 360, de 30 de dezembro de 1895, podendo o Governo dispensar a
barcas de vigia:
Emp~'eza de Viação do Brazil da naveg-aç:lo e obras de desobstrucção
Pessoal e material. 2t'l8:860$000 2.910: 100$000
do RIO das Velhas, si a mesma emprezll. renuncÍ<lr o privilegio da navegação do Rio S. Francisco.
Espirito Santo
§ 23. Para as obras cuja suspensão immediata não possa ser ef1'ectuada sem gorave prejuízo para a União e para aquellas em que esteja
66:408$000
empenhada ~ r~sponsabilid~~e do Estado por contractos que não posPessoal e material.
sam se~ resCln~ldos sem sUJeItar-se o The ouro Federal a justas e oneCapatazias :
rosa~ mdemmsações, fica o Poder Executivu autorisltdo a abrir os
Pessoal e material.
14:400 000
credltos restrictmpeute indispensaveis, submeUendo-os ao conheci·
Lancba a vapor
mento e approvaçao do Congresso na sua proxima reunião.
e escaleres:
Pessoal e material:
ArL 7. o O P~e~itle1?te da Republica é autorisado a despender pela
inclusive 50:000$
Repartlçao do MlmsterlO da Fazend.a, oom os serviços designados nas
para COI11 pra de
seguintes rubricas, a quantia de ........•......•.•.. 140.103:856$669
uma lancha a vapor e serviço des.4 saber:
ta •.............
69:780$000
17:700$000
168:288$000
Força dos guardas.
I. Juros, amortisação e mais despezas da divida ex17.393:978$000
terna ..
Bahia
2. JUL:OS, amortis~ção e mais despezas dos empres9.038:805$000
tImos nacionaes de 1868, 1879 e 1889 .•....
Pessoal e material 332:150$000
3. Juro, amortisação e mais despezas da divida
4
Interna fundada ..•..................•...... 23.361: 612$000
Capatazias:
4. 000: OOO$OOU
5' Pénsionistas ...•...............................
Pessoal e material 130: 610$000
3.500:000$000
. Aposentados ......•...........................
Lancha a vapor,
barcas de vigia e
6. Tltesouro Federal:
escaleres:
97:790$000
Pessoal
e material
Pe
'soaI.
775:100$000
Material..•...
Força dos guardas 123:600$000 684: 150$00~
891: 100$000
116:000$000
• • • • • • • • • • • • • • • • o' • • • • • •

361 :000$000

o

271:770$000

o ••••••••••••••••••••••
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281: 182$500

Aracajú

Pessoal e material
Capatazias:
Pessoal e material
Escaleres:
'Pessoal e material:
inclusi ve 60: 000$
para compm de
uma lancha a
vapor e serviço
desta ..•..•......
Força dos guul'das.

Parahyba

52:520$000
8:200~000

67:720, 000
15:900 000

144:340$000

Pessoal e material.
Capatazias:
Pessoal e material.
Escaleres:
Pessoal e material.
Força dos guardas.

98:368$000
19:315$000

67:870$000
1O:914~IOO

65:920$000
18:600$000

163:304$100

51 :078$000
5:750$000
7:530$000
12:400$000

76:758$000

Ceara

28:597$500
22:600$000
168:880$500

Penedo

Pessoal ...•.....•..
Material.
.
Cap:l.tazias:
Pessoal a material
Escalares:
Pessoal e material,
inclusive 00:000'
para compra da
uma lancha a
vapor, e serviço
desta e concerto
das lml'CllS da
vigia
,.
Força dos guardas•.

Pessoal e material.
Capatazias :
Pes oal e material.
Escaleres:
Pessoal e material,
inclusive 60:000$
para compra de
uma lancha a vapor, serviço desta
e concertos .....•
Força. dos guardas.
Rio Grande do Norte

Maceió

Pessoal e material
Capatazías:
Pessoal e material
Lancha a vapor
e escaleres:
Pessoal e material,
augmentada de
1O:00U, para con·
certo' tl~ hlncha
a vapor
.
Força dos guarda:>.

38-'

44:920$000
6:793$000
.3:640$000

Pessoal e material.
Capatazias:
Pessoal e material.
E calares:
Pessoal a material,
elevada de
11:720, sendo
2: 000 para acquisição de uma
baleeira e 9: 720$
para mais nove
remadores
.
Força dos guardas.

131:518$000
41 :700$000

24:070 000
33:150$000

230:438$000

Parnahyba

70:680"000
11:648$000

137:681$000

Pessoal e material.
Capatazias:
Pessoal e material.
Escalaras:
Pessoal e material.
Força dos guardas.

51:360$000
4:280$000
8:400$000
13:600 000

77:640$000

Maran,'!ão

Pernambuco

Pessoal e material.
Capatazias :
Pessoal e material,
Lanchaa vapor,
barca ria vigia a
escalal'es:
Pessoal, augmentada ela 5:220$,
sendl) um mestre
a 1:20". , u 11 ma·
chinUa a 2:4.00$,
um fnguista a.
900$
um carvoell'U a 7__0, 000.
Materiol, augmentada de 8:000$
para ('om bustivelo
Força. dus guardas.

328:718$000
187:850$000

80: 220$000
20: 600 000
122:600 000

739:988$000

Pessoal e material.
Capatazias
PesBoal e material.
Lancha a vapor,
barcas e escaleres:
Pessoal, augmenta·
du de 5: 220$, sen·
do um mestra a
1 :20U', um machinista a 2: 400$,
um foguista a
900$, um carvOlJiro a 720$000.
Material, augmentada de 60:000$
para a acquisição
de uma lancha a
vapordealto mar
e 5:000$ para
com bustivel. ....
Força dos guardas.

158:268$000
83:000$000

114:580$000
34:900$000

390:748$000

-40Papel, tinta,., oleos,verniz, gomma,
etc. (para seIlos, estampilhas,
etc.)
Ferro, aço, graxas, madeiras, etc.
Saccos para a conducção do nickel
e cobre ....•.
Machinas e utensis
.
Materiaes para obras ..........••
Acquisição do nickel e cobre, correndo a despeza com a difi'erença
de cambio pela verba' respectiva

Pernambuco

Pessoal e material, menos 1:920$
de dous serventes
.

0

65:486$000

Minas Geraes

Pessoal e materiaL

o

..

59:638$000

Rio Grande do Sul

Pessoal e material, inclusive a
quantia de 500:000$ para o serviço de repressão de con trabando
e deduzida a de 1:920$ de dous
serventes .••.••••..••....•••••

561 :286$000

Ourityba

Pessoal e materiaL •...••.• , •.•.•
Cuyabd

Pessoal e material

..

32:288$000

Therezina

Pessoal e material, reduzida de
12:300$ por não estar esta delegacia incluida nas de que trata
a lei n. 358, de 26 de dezembro
de 1895
.
Goyaz

Pessoal e material

..

••••••

80:000$000
10:000$000
1O:000!00
4:000 00
30:000 000
200: 000$000

1.081 :900$000

14. Imprensa Nacional e LJiario Official - Diminuid~
de 58:000$ no material e 2:100 dos vencimen·
tos do agen te externo do Diario Ofticial, cargo
, ..
que fica supprimido
15, Laboratorio Nacional de Analyses :
51:200 000
Pessoal ......•.....
12:200$000
Material, ..•...••. o., •• o ••••••••

966:300$000

•• o •••••• "

••

•••••

o

o

••••••••••••••••

o ••••••••

.

12. Mesas de Rendas :
Pessoal e material, reduzida de
5: 720$ da Mesa de Rendas de
ltacoatiara, que fica supprimida
e augmentada de 8:000$ para
aluguel de casa e expediente das
Mesas de rendas de ltajahy e
Laguna .••.....••••..•.•••..••
Cobrança das Rendas da União nos
diversos Estados, reduzida de
85:000$000
.

30:370$000

26. Obras:
Capital FederaZ

294:998$000
200:000$000

3. Casa da Moeda. augmentada de
297: 400$ e assim distribuida :
Pessoat
:
. , 37:800$000
Empregados technicos e pessoal
operar 10 das officinas ..•.••••••
10:400100
Laboratorio chimico ..• , .•.••.••.•
31 :900 000
Officina tle fundü;ão •....•.•.'•...•
98:300 000
Off\cina de laminação .••..•••.•••
83:300 000
Officina de machinas
, ....••••
86:900 00
Ofllcina de gravura
..
42:60;000
Off\cina de esta mparia .....••.•••
55:30 000
Off\cina de xylographia ..... " , .•
69:000 000
Secção ne trabalhos e reparos no
estabelecilJlento
"
.
30:000$000
Serviços extl'aordinarios (serviço
nocturno, trabalhos aos domingos
e dias feriados) ,
.
60:000$000
Material:
Expediente, pnpe1, tinta, pennas,
livros,etc.; luz para o corpo da
guarda e para dias de festa naciona1; concerto e reforma de
mov is, asseio e despezas diversas
12:400$000
Reagentes, cadinhos, tijolos, etc.
35:000$000
Materiaes para a fabricação das
moedas de Bickel e bronze .. , .•
15:000$000
Combusti veis, .. , , ..•••...••..•.•
80:000$000

63:400$000

450: 000$000
16. Empregados das repartições e logares extinctos..
17. Administração e custeio dos proprios e fazendas
nacionaes ......•... , .... , .•.. , ..•.........• ,.
121 :640$000
18. Gratificações por serviços extraordinarios e temporarios... o,, o., ••••••••••••••••••••••••••••
30:000$000
19. Juros diversos, inclusive os de que trata a lei de
50:000$000
24 de outubro de 1892 art. 95
.
20:000$000
20. Ajudas de custo .... , ..
480: 000$000
..
21. Juros dos bilhetes do Thesouro
", .•
650 :000$000
22. Juros do emprestimo do cofre dos orphãos
23. Juros dos depositos das caixas economicas e
montes de soccorro •.............•..
4.450: 000$000
.
38:000$000
24. Commissões e corretagens ....•.... ,
965:048$000 25. Difi'ereoças de cambio, Por esta verba se pagarão
as di f:l'erenças cambiaes das despezas em ouro
expressamente consignadas na lei da despeza
geral ou tabellas explicativas a que elIa se
refira
. 55.000:000$000
o

19:500$000

0

••••••••• ,

o

. 55: 068$000

..

494:998$000

Reduzida de 40: 000$ a consignação para concertos
e pintura do salão do expediente da Alfandega.
Estados

Augmentada de:
600: 000$ para as obras necessarias no ediflcio da.
Alfandega da Ba.hia, substituição, remonta, reparo e desenvolvimento de machinas, guindastes, ascensores e material empregado nos
serviçr>s da capatazia e guarda-moria, e dos
serviços de descacga, sahida e armazenagem
de mercadorias;
50:000$ para o edificio da Alfandega de Pernambuco;
100: 000$ para o editlcio d& Alfandega de Paranaguá;
100:000$ para o edificio e armazens da Alfandega
do Pará;
150:000$ para dous armazens da Alfandega de
Porto Afegre ;
2ô:.oOO$ para o edificio da Alfandega do Rio
Grande do Norte;
30:000 para o edificio da Alfandega do Ceará;
80:000$ para o inicio da construcção do predio
de tinado á Alfandega da Parnahyba, p.oden·
do-se desta quantia despeBder até a de 20:000$
com concertos do posto fiscal na Ama,rração ;
30:000$ para o edificio da Alfandega do Maranhão;

-4160:000$ para o edi~c~o_ da Alfandega de_Maceió ;
50:000$ para, acq~lsIÇao e reconstrucçao de um

27.

28.
29.

30.
31.

predio proxlmo a Alfandega da 'parahyba, para.
servir de armazem de mercadorllls, e tambem
para a compra e reparos de outro predio, no
porto de Cabedello, para servir de posto fiscal ;
20: 000$ para o edi fi~i~ <!.a Alfandega de Corumbá ;
200:000$ para twqUlSlçao de terrenos e começo
de construcção do edificio para a Alfandega de
Manáos;
Reduzida de 20:000$ para ob~as imprevistas e
urgentes ...•••.. , ..•....•. , .•.. " , •....•••••
Comroissões fi caes....•.•.•....••..•......•..•••
Despezas eventll~\es,"":'"
, ..
Reposições e re tItUlçoes
,
,
.
Exercicios findos .. ' ...•.•••....•..•..•.•......•
Creditas especiaes: augmentaqa de 180:000$ e
assiro distribuida:
Adeantamento da garan tia estadoai de 2 o/0 á~ estradas de ferro
da Bahia e PernamlJUco, ao
cambio de 27 d
".. 450:000$000
Paaaoiento da amortisação e juros
de eroprestimos feitos pelo Estados de Sergipe e Piauhy.....
152: 928$189
Fiança do empre timo á Associação
Coromercial do Rio de Janeiro,
ao cambio tle 27 d.............
325:036 180

2.360:800$000
50:000$000
150:000$000
400:000 000
2.000:000$000

MANOEL VICTORINO PEREIRA..
927:964$369

Art. 8.° E' O Governo autorisado :
1.0 A abrir no exercicio de 1897 creditas supplementares até o
roaximotle 8.000:000$ á::. verbas indicadas na tabella que acompanha
a presente lei. A's verbas- occorro publicos, Exercicios findos e Differencns le cambio - poderá o Governo abrir creditos supplementare
em qualquer mez do exercicio, comtanto que sua totalidade computad,\
com a tios demais creditos abertos a outras verbas da tabelln. não
exceda ao maximo fixatlo pel t presente lei, re peitada quanto á verba
- Exercicios l1ndos - a dispo iç[o da lei n. 3230, de 3 de setembro
de 1884, art. 4°. o m' :timo fixado por e te artigo não se comprehendem o' creditos abertos aos ns. 5,6,7 e 8 do orç..'l.mento do Ministerio
do ln terior .
2.° A transportar as sobras a-puradas, em virtude de economias
realizadas em subdivisõ s de uma mesma verba de de que o transporte
se opere de umas para ouLras lliscriminações da mesma subdivisão.
3.° A abrir os necessarios creditos para a execução da lei n. 203,
de 20 de agosto de 1894.
4.° A conceder o premio de 50 , por tonelada, aos navios que
forem can traidos na Republica, e cuja arqueação seja superior a 100
toneladl\s, abrindo para isso os necessarios creditos.
5.° A entrar em accordo com a Municipalidade do Districto Federa.l para o fim de receber o edificio e mais dependencias do mercado da
Candelaria e a respectiva - doca - para o serviço da Alfandega,
cedendo á mE' ma Municipalidaue, para a construcç..'ío de um mercaao,
o terreno necessario na área comprehendid, entre o caes Del-Vecchio,
Ponte Ferry, Arsenal de Gueri'a e larg-o do Moura e a Doca Floriano
Peixoto, quando se realizar a mudanç'l do Ar enal de Guerra. .
,6.° A revel' o quadro do pe soaI technico e oper~'io tia Imprensa
NaCIonal e Diat'io Official, fixando o numero e venCImentos de cada
empreao ou cla se, a exemplo tio que se fez na Casa da Moeda.
Este quadl'o deve ser submettido á consideração do Congresso
para sua definitiv':\. approvação, sem augmpnto de despeza.
7. ° A reformar os quaul' s e as repartições de fazenda, adopta,ndo
no }lano da reforma o restab lecimento das quotas anteriores á legislacao actu'·ll paI'a os vencim ntos dos funccionarios, acompanhand-o-o
da diminuição dos vencimentos fixos .
.E a refol'ma deverá sel' ubmettida á approvação do Congresso
NaCIonal n:t sua primeira reunião.
, Art. 9.° Continuam em vigor as disposições dos arts. 8 e 12 da
161 n. 191 B, de 30 de etembt·o de 1893, art. 20, § 2° da lei n. 3229,
de 3 de seteínbro de 1884, ar1. 8° ns. 2 e 6, e arts. 9°, 10 e 15 da lei
n. 360; de 30 de dezembro de 1895.
Art. 10. Ao Mini terio da Fazenda serão devolvidos todos os prop~ios na~iol1aes, actualmente a cal'go de outros Ministerios, nos quaes
nao esteJam installados sel'viços pul.Jlicos ou habitados por pessoas
a quem por leis e regulamentos seja devida a babitação.
'
B.

a

o Ministerio que precisar de algum proprio nacional na requisição
que fizer dirá especificadamente o fim para que o destin~.
,
Art. 11. Ficam approvados os creditos constantes da tabena
Junta, no total de 13.278:953$749.
~r~. I~. Nenhuma n?meaç~o se fará para as repartições a cargo
do MllllsterlO da Fazenda, lDcluslve para o Tribuual de ConLas fóra
do quadro dos empregados de fazenda e extinctos, salvo os que por lpi
são de livre nomeação do Governo.
Paragrapho unico. O Ministro da Fazenda fará organisar a li"lta.
completa de todos os empregados addidos ás repartições federaes.
Es~es empregados irão sendo aproveitados nas vagas que occorl'e.
rem, alnda que passa!ldo de ~ns para outros Ministerios, respeitada,
porém, a sua cat~gorla. ConSideram-se da mesma categoria, ainda que
tenham nomes dIversos, os cargos que exigem habilitações iguaes
ou analogas.
Art. 13. O Ministerio da. Guerra entregará ao da Fa·.~enda o arma.
mento antigo que for preciso para o serviço das companhias de guardas
das Alfandegas e de que aquelle puder dispor.
Art. 14. As Mesas de rendas das cidades de ltajahy e Laguna, no
Estado de Sant:1. Catharina, fica.m sujeitas á me ma juri~dicção e com
as mesmas attribuiçães que o decreto n. 1021 de 23 de março de 1889
estabeleceu para a de S. Francisco, nu mesmo Estado.
Art. 15. Ficam revogadas as disposições em contrãrio.
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda a faça executar.
Capital Federal, 10 de dezembro de 1896, 8° da Republica.
Bernardino de Oampos.

Taballa das verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá
abrir credito supplementar no exercicio de 1897, de accol'do com
o art. 8° n. 1 da presente lei.
MINISTElRIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
SOCCOY1'OS publicos.
Subsidio aos membros do

Ooagi"eSSO Nacional - Pela importancia.

que for necessaria durante as prorogações.
Secretaria da Oamara dos Deputados e do Senado - Pelo serviço
stenographico e de redacção e publicaç..'io dos debates durante as prorogações.

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Extraordinat-ias no exterior.

MINISTERIO DA. M.l.RINHA
Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis.
Reformados - Pelo soldo de officiaes e praças.
Munições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos na-

vios da Armada.
Munições nauaes - Pelo:> Cc'lSOS fortuitos de avaria, naufragios~
a.lijamento tle objecto ao mar e outros sinistros.
Fretes - Por commissões de saques, tratamento de praças em por·
tos estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias, e
para ue pezas de enterro.
.
Eventuaes - Pelas passagens autorisadas por lei, ajudas de custo
e gratdicações extraordinarias tambem determInadas por lei.

MINISTElUO DA GUERRA.
Hospitaei -

Pelos medicamentos, dietas e utensis a praças de

preto
P1'aças de pret - Pelas gratificações de voluntarios e engajados
e premios aos mesmos.
Etapas - Pelas que occorrerem al6m da ímpor.tancia consi·
gna.da.

42 'Despe:;as de corpos e qua?"teis - Pelas forragens e ferragens.
Decreto n. 1990, de 14 de março de 1895 - Para
occorrer ao pagamento de reclamações tratadas
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de

.

·.()fficiaes e praças reformados.
a~~.~~ ~~~l.o.~~.t~~~, ..~~.. ~~~~i.t~. ~~.t~~~~~~~~~'~~ 1.500:000 000
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos omciaes que viajam
Decreto
n. 2008, de 18 de abril de 1895 - Para. o paem commissão de serviço.
gamento do ajudante do inspector de saude dos
Fabricas - Pelas dietas, medicamentos, utensis, etapas e diarias
portos aposentado, Dr. Antonio Martins Pinheiro,
a colonos.
um credito de
" ..•...........•..•...•
8: 8:15 840
.JJiversas despe:;as eventuaes - Pelo transporte de praças.
Decreto n. 2012, de 25 de abril de 18\;15 - Para inclemnisação as familias dos orientaes tenente Cardoso e o cidadão Gonzalez, um creclito extraordinario de
.
100:000$000
MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAçÃo E OBRAS PUBLICAS
Decreto n. 2057, de 27 de junho de 1895 - A's diversas verbas do Ministerio da. Marinha um credito supplementar de ............•.........•...
5.074:417$\00
Ga?'antias de jUl'OS ds estradas de fer?'o, aos engenhos centraes e aos Decreto n. 2059, ele 29 de juLho de J895 - Para
.}lortos - Pelo que exceder ao decretado.
occorrerás despezas com o Consulado de Cayellna,
COl'rBio Gel'al - Para. conducção de malas.
ao cambio de 27, um Cl'edito de
.
7:000$000
Decreto n. 2068, de 12 de ago to de 1895 - Para
concluir as obras do edificio da Alfandega de Ma·
caM, no Estado do Rio, um credito de
.
138:000$000
MINISTERIO DA FAZENDA
Decreto n. 2084, de 28 de agosto de 1895 - Para o
custeio do presidio de Fernando de Noronha durante o segundo semestre de 1895, um credito
extraordinario de .......•..............•.....••
119:319$656
JU?'os da divida inte?'na funda d a - Pe Jos que occorrerem no caso
de fundar-se parte da divida fiuctuante ou de se fazerem operações de Decreto n. 2117, de 2 de outubro de 1895 - A's verbas
-credito.
- Secretal'ia da Camara dos Deputados e Secretaria do Senado, um credito supplementar de...•
117: 000$000
Caixa de Amortisação - Pelo feitio e assignatura de notas.
Decreto n. 2118, de 2 de outubro de 1895 - PagaDilferenças de cambio - Pelo que for preciso, afim de realizar-se
menta do subsidio dos membros do Congresso
a remessa
de fundos
para o, exterior
e1868
o pagamento
dosjul'OS
e amorti·
N'
1. 30 I : 595$000
d
t'
d
1879
1889
d
I'
aClOna I, um cred't
I o supp 1emen .,'loi.\r~d e.......•..•
saçao os empr~s Imos naClOnaes e
,
e
e as apo Ices
•
convertidas do Juro' de:4 % em ouro.
Decreto n. 2149, d!'l31 de outtibro de 189<> - A s verbas
Juros diversos _ Pelas importancias que forem precisas além-d'clS _....-.=eõfpô da rmada e classes annexas e Munições
oonsignadas.
de bocca, do Mini'lterio da. Marinha, um Cl'edito
JU?'os dos bilhetes do ThesoHro _ Idem~ idenl.
supplementar de
. 3.221 :549$520
Decreto n. 2l65, de 14 de novembro de 1895 - Para
Commissões e cOl'retagens:;:- Peio que for necessario além da
pa!!amento de subsidio dos membros do Cong-resso
somma concedida.
~
~
577 : 125$000
..-' ,/
Nacional,
um credito supplementar de .........•.
JUI'OS dos ~r~:lmos do cofre dos Ol'Phãos - Pelos que forem re- Decreto n. 2166, de 14 de novembro de 1895 -'A's
clamados, Si). "ua importancia exceuer à do credito votado.
verbas _ Secretaria do Senado e Secretaria da
~õs depositas das caixas economicas e dos montes de soccorro
Camara dos Deputados, um credito supplementar
58:500$000
de
~
.
- .olos que forem devidos além do credito votado.
Exercicios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, Decrato n. 2171, de 21 de novembro de 1895 - A'
soldo e outros vencimentos marcados em lei.
verba - Exercicios findos, um creelito supple4:571$428
Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quando
mental' de.••.........•..........••............
,a importancia delles exceder á consignação.
Decreto n. 2] 99, de 23 de dezembro de 1895 - Para
Capital Federal, 10 de dezembro de 1896.
pagamento do sub idio dos membros do Congresso
618: 750$000
Nacional, um credito supplementar de .....•..••
Decreto n. 2200, de 23 de dezembro de 1895 - A's
verbas - Secretaria da Camara dos Deputados e
MANOEL VICTORINO PERIURA.
Secretaria do Senado, um credito supplementar
Bernardino de Campos.
58:500$000
de..•••..•.•••. " .•.....•..•....••....... , ..•.•
Capital Federal, 10 de dezembro de 1896.
"'l'abella dos credites apprevados na fórma do art. 11 da presente lei
MANOEL VICTORINO PEREffiA..

Decreto n. 1956, de 28 de janeiro de 1895 - A' verba
-Justiça Federal. dos exel'cicios de 1894 e 1895, o
credito de ..••.....••....•.•......•.•..•••..••.
~creto n. 197], ele 18 de fevereiro de 1895 - Para o
custeio do presidio de Fernando de Noronha, no
lo semestre de 1895, um 'Credito extraordinario
de

_,_

o' • • • • • • •

Decreto n. 1912, de 18 áe fevereiro de 1895 - A' verba
- Socoorros Publicas, do exercicio de 1894, um
.
credito supplementar de

Bernardino de Campos.

1:306$450

]22:493$750
250:000$000

DECRETO N. 430- DE 14 DE DEZEMBRO DE 1896

43DECRETO N. 431 -

DE 14 DE DEZEMBRO DE 1896

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â sancção.
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo enado enviado á sancção.

Manda r80"'Ular a Guarda Xacional pelo decreto n. 14.6
de 1891 e dá outras providencias.

e i8 de abril

.Autorisa o Governo a abril' ao i'Iillisterio da JU8tiça e Negocios
O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Interiores o credito supplementar de 70:000 á. verba n. 13 do art. 20
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancci9no
da lei n. 360 de 30 ele dezembro de 1895.
.a resolução seguinte:
Art. l.0 Emquanto não for votada a lei organisando a Guarda
Nacional, será esta regulada pelo decreto n. 146 de 18 de abril
o Vice-Presidente da Repu blica dos Estados Unidos do Brazil: de 1891, que fica approvada, modificada a organisação no sentido
de posição e infantaria um
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono de ter cada batalhão de artilharia
1> tenente ou tenente e dous 205 tenentes ou alferes por bateria
a resolução seguinte:
ou companhia; e cada regimento de artilharia de campanha e
Art. 1.0 E' o Govel'Uo aulorisado a abrir ao Ministerio da de
cavallaria dous 1°6 tenentes ou tenentes e dous 2°& tenentes
Justiça e Negocios Interiores o credito de setenta contos de réis ou alferes por bateria ou esquadrão.
70:000. ). supplementar á verba n. 13 do 801'1. 2° da lei n. 360)
Art. 2.° Fica em vigor o decreto que tornou extensivo ã
de 30 de dezembro de 1895, fa.zendo para isso as necessarias Guarda Nacional das fronteiras do paiz o disposto na lei de 1850
operações de credito.
e de novembro de 1857, que a modificou. bem como o decreto
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
do Governo Provisorio de 1891, sobre o mesmo aS3umpto.
Capital Federal, 14 de dezembro de 1896, 8° da Republica.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 14 de dezembro de 1896, 8° da Republica.
MANOEL VICTORI

o PEREIRA.

Alberto de Seia:as

Ma~,tins

Tonoes.

11ANOEL VICTORINO PEREIRA.
Albe~'to

de Seircas Mm'tins Ton·es.

ANNEXO
C

CATALOGO
DOS

DOCUMENTOS EXISTENTES
NO

ARCHIVO DO SENADO
1797 a 1889
ORGANlSADO POR

•

2° Omcial encarregado do nrchivo

I

/

/

, ,

•
Arcllivo do ._enudo Federal, em 23 de fevereit'o de 1897.
·R. DIRECTOR.

Pass ús vossas mãos a inclusa exposi ,ão e o catalogo d03 uutographos existentes
no Archivo do. nado, desde 1797 a 1889, que ol'ganisei, por vossa ordem, para que
façlles ch gar ao onhecimenLo do Sr. Presidente elo enado.
Saude e fraternidade.
./fLalZaeL qJilZes.ta de ti}amj7Q/). SJhtiaJ
20

OFB'ICIAL E~CA.RRF.GAOO DO ARCIUVO

Sr. Presidente
Animado pela ben valencia com que foi recebido o relatorio sobre os trabalhos
executados na secção a meu cargo, durante o anno pa . ado, venho pressuroso de novo
apre entar-yos o resultad de identicas investigações feitas durante o anno corrente,
obedecendo além diss ao dever que tenho de alUlualmenLe dar-vos conta dos
meus encargos.
.
P6de-se, sem re eio de receber c ntesta ões, declarar que está definitivamente
organisado o nrchivo do , enad , encontrando-se ahi os mais raros documentos da
historia l0litica e parlam ntar do Br zi1 entre 03 quaes citarei C'Jm verdadeiras
curiosidades:
O offi ia ele .. M. o Imperador D. P eIro I, dirigido, da cidade do Porto á Assembléa
Get'al Legislativa, relativo a um debito do mesmo Senhor a Tl1esouro Nacional.
O decreto nom ando um tutor para o r. D. Pedro II, designação feita p r
D. Peclro L
Entr estes documentos foram en ntrados, em perfeito estado 1e con ervação, a
declaração escripta pelo propri punh d ,r. D. Pedro I, abdlcando na pessoa de seu
filho o throno do Bl'l1zil e a proclamaçã do enado ao receber aquella declaraçâo e
e 11
bem assim os allt graphos das act~s das mem rllveis se sões de 7,
de abril de 1831.
'ão são menos curi s sos docum nt08 relativos ao processo do r. José Clemente
Pereira, Mini tI'O da Guerra.
Nos f1.uLoS do processo destacam- e as seguintes peças:
. A accllsação decretada I ela Camara los Deputados e en iada ao enado pelo dellcto de re rutar e fazer ompra de armamento e equipamento para o exercito,
.
sem autorisa ão do Poder LegislaLjyo.
O parec r das commissàes r unidas d Fazenda, C ostituição
Guerra sobre a
compra de armam nto.
Este parec I' acha-se as ignado p los rs. senadores Cunha Mattos, Vieira auto,
Bernardo Pereira d Vascon ell08, Ernesto Ferreira França, A. P. Limpo de Abreu,
J. M. Pinto Peixoto e D. D. da ilva.
A conclusão deste importante documento é conceJ ida nos seguintes termos:
« •••• que oSr. José Clemente Pereira, na qualidade de ministro da Guerra, commetteu um abuso de poder comprando a seu arbitrio os ó.rmmucntos ue que se trata,
pelo qual é responsavel.

-6« Que a mesma compra não póde ser approvada, pois que nem está demonstrada
perante e ta Augusta Camara a precisã absoluta de abastecer os armazens, nem sta
despeza foi decretada pela Assemlléa Geral. As commissões propoem que assim se
diga ao Governo. »)
O officio do Sr. Conde do Rio Pardo, communicando que levou à pre~ença elo
Imperador a communicação da Camara dos Deputados da indicação de um de seus
membros pedindo informações sobre compras de armas e a que . M. o Impera 101'
dignou-se de responder S!3r verdade haverem chega lo a hordo do hrigue Tridente
5.000 espingardas de caçadores e 1.200 refies, 2.000 espadas, outras tantas clavinas e
igual numero de pistolas para cavallaria e que este armamento fôra encommendado
pelo Governo ao negociante inglez ela praça do Rio ele .Janeiro, Guilherme Young.
O parecer da commissão especial encarregada de examinar a lenuncia dada
contra o mesmo r. José Clemento Pereira.
Este parecer está assignado pelos. rs. senadores Paula Souza, Limpo de Abl'eu e
Bernardo Pereira de Vasconcellos.
A commissão julgou atLendiv 1 a denuncia contra o ex-ministro da Guerra.
O ofticio dirigido p r José Clemente Pereira declarando que comparecerá no Senado
para produzir a sua defesa ~ohre o libello ele accusaçi1 contra si offerecido pela commissão da Camara dos Deputarlos.
A sentença do SelWclo) COll"rerticlo em Tribunal ele Justiça, absolvendo José Clemento Pereira.

Passarei tambem u mencionar os documentos encontrados nos autos do processo
do senarlor Perlro José da Costa Barros, ex-presidente da proYincia d Maranhuo, por
violencifls e aLrocidade praticadas duruntE' a sua administração naquella provincia.
Estes documentos são os seguint s :
Queixa apresentada pel) Sr. J sé Casimiro da Silva Rapos' , como procurador
de sell tio, o capitão José Francisco Gonçalves da Silvo, Clemente José L' boa e
outros, todos naturae e residentes na referida -provincia.
Automnento de uma p rtaria do ILlm. conselheiro chanceller e governadur
interino da Helação da cidade do Muranhão, pela qual remette a ord m expedida
da Côrte do Rio de Janeiro, de 3 ele outubro de 1839, e mais documentos u que ella
se refere com o. representação do tenente-coronel Francisco do Valle Porto e Miguel
José de Medeiros com 19 documentos a ella juntos, assim como outra representação
elo capiti10 José l' rancisco Gonçalves ela Silva com 18 documentos, sendo tudo
remettido ao (lesembargador Ollvid r gerill do crime.
Parecer d commis 110 d Constituição sobre o requerimento em que o capitão
José Ft'ancisco Gonçalves da ilva se queixa que o Sr. ex-presidente ela pr vincia do
Maranhão, sen8doT' Pedro José la Costa Barros o manei u prender a bordo do brigue
ele guerra Cacique, onele o dete, e incommunicavel, e sem culpa f rmada por espaço
de 47 lias ordenando, outrosim, a abertura de suas cartas com int'rucçã manifesta
da ConsLiLnição do Imperio.
A commissilo que elaborou o referido parecrr eru c mposta d s Srs. senadores
Marquez de Santo Amaro, Marquez de Inhamhupe, .\Iarquez de CaravelIas e Marql1ez
de S. João du Palma) e concLuiu da seguinte fórma o parecer:
« ... que o supplicante deve preparar o processo pelos meios legaes para proseguir a aceusaçã neste Senado, onde compete o seu conhecimento na forma do
art. 47 10 da C nstituição.»)
Proclamação do presidente e gm-ernador das armas Pedro José da Costu
Barro aos Marunhenses, publicacla no jornal O Amigo do FIo/nem.
Deyassa que se procedeu lia provincia do 1\1aran11l1o, em consequencia dos
requerimentos que dirigiram a enado o capitão José l'rancisco Gonçalves da Silvu,
tenente-c ronel-Feancisco do Valle Porto ManoeIJos' de Medeir s contra o ex-president daquella -provincia.
'
Parecer da commissão de lE'gislação civil e criminal sobre a pronuncia do
Sr. senador Pedro José da Costa Barros.
A commissão, examinando o processo preparat rio, teve duvidas si devia ou não
continuar com o mesmo Iroces80, em cumprimento do art. 28 da Constituição elo
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Imperio, e qual a fórma que se deveria seguir no processo de accllsação, visto não
haver ainda um regimento peculiar para este fim.
A commissão concluiu o seu parecer declarando que o senador 'pronunciado fosse
previamente ouvido, para que c m a sua resposta pudesse o Senado deliberar como
julgasse le justiça) enviando-se-lhe os autos com officio do secretario,_ para responder
no prazo de oito lias, numerados, rubricados e Infurmados pelo mesn10 secretarío.
O parecer está assignudo pelos Srs. senad res Marquez de Inhambupe, Visconde de Alcantara, Francisco Carneiro de Campos, Patricia José de Almeida e
Silva e Luiz Jos~ de Oliveira.
Defesa offerecida ao Senado pelo senador Pedro José da Costa Barros.
..*..

Consegui por cuidadosa pesquiza obter uma coUecção completa de impressos de
projectos e pareceres do Senado, desde 1826 até hoje, coUecção que certamente iria
perder-se, por esLarem e parsos e sem ordem os respectiYos originaes.
Organis i ainda por provindas uma co11ecção completa das actas de eleições para
senadores, I de 1826 aLé 1889. Entre esses curiosos documentos haalguns rarissimos
e de subido yalor, como os.da provincia Cisplatina, onde se realizou a eleição, senatorial
em noyembro de 1824.
A llsta triplice rela\'i"a áque11a leiçuo era c mposta dos rs. D. Nicoláo Herrera,
D. Lucas José Obes e D. Damaso Antonio LarraOaga, tendo a escolha imperial
recahido neste ultimo.
No quadro que acompanha este relatorio V. Ex. terú occasião de ver cliscriminados
todos os senadores do Imperio e da Republica, com a data da escolha e da época em
que tomaram assento.
Por deliberação da Mesa do Senado, em reunião de 22 de setembro de 1893, as
actas eleitoraes do regimen passado deviam ser queimadas, c nservando-se apenas
a da apuração genü.
Entendi, entretanto) que em Yista do interesse que taes documentos provocavam.
não devia destruil-os, mas 'o11ocal- s em ordem, por provincias e annos, como actualmente s en ontram para onsulta ele alguem que precise de det.alhes sobre esse
pont da hi toria parlam ntar do Imperio.
Peço p rmissã a V. Ex. para lembrm de novo a cOllYcniencia, direi m mo, a
necessidade de mandar reim1rimir, por se achar quasi inutilisado, o u11ico exemplar
existente do termo 20 das aeLas das sessões da Assembléa Constituinte do Imperio
(1823).

Outra necessidad urgent é a impressão dos volumes que faltam para que se
tenha uma collecção completa dos anoaes do Senado, isto é de 1828 e de 1834 a 1 57.
E' essa uma faHa sensivel, que c nY8111 ficar sanada quanto antes.
Com peql1 no esforço compulsando-se a collecção d Jomal do Commercio~
Dial'io elo Rio de Janeil'o, Correio i11el'canti[ e Despertadol',se poderia organisar esse
importante trabalho, att ndend a que as a tas r lativas áquelles an110S e Wo impr ssas em yolnme , a (lue faltam ai> nas os discurs s quC') destacado de cada uma
de sas folhas 1oderüo ser int realadas n s volumes das actas n'u111a . egunda impr são, pouc di p ndiosa, aliás, para o Senado.
Outros documentos de nã meno importancia estuo apresentados no catalogo,
que acompanha este relataria de 1797 a 18 9.
Os documentos relati\'os ao periodo do no\'o regímen estuo discrimillaêlos devidamente conforme ·os de larei o anno I assado.
e tal eleciment definiLi"o do
Póde-se portant, c nsiderar uma realidade
Archivo do enaclo} devido ao pertinaz e constante disvelo do seu actual Pr sidente.

-8Em dous atmos, consegui pôr em ordem todos os documentos que existiam na
mais deplorm'el c· nfusã e que comprehendiam quasi um secuio, de 1797 fi 1889.
Jeste serviço, justo é que saliente um fa to:-apenas tive como auxiliares os dous
continuo da secretaria, Claudio 1\1 nteiro e Bas'ilio Emygdi de Almeida cuja cooperação inLelligenLe e assiduidade comproya la contribuíram para o exito 'dos trabalhos
de que vos lei conta.
Folgo ~ambem em declarar-vos que nunca me faltaram animação nem auxilios
para empreh neler e levar a effciLo o serviço ora feito quer ela parle de . Ex., quer
da do illustre cavalheiro que dir:.ige a secretaria d Senado .
.Jfi/..anaeL I}t.nes.ta de §am/w!l. JjJada)
2°

OFFICI.\L, Ei'\CARREGADO DO ARrIlIvO.

Autographos existentes no Archivo do Senado
1797

Requel'imento cm que Leonardo Anlonio G llçalves Bastos, official da eCl'etaria
de Estado dos Negocios da Marinha e Dominio Ultramarinos, pede uma certidã do
tempo qu serviu d Contador Geral da Balüa. (Acompanha a certidão e o despacho
de D. Jl1C17'ia I.)

,

1798

Sentença civil de justificação passada. a r querimento do justificante fanoel José
..... de Faria, para com ella requerer o que lhe convier em juizo competente a respeito
do conteúdo em sua petição de justificação nesta inserla.
1801

Carta nomeando padl'e Franci co de Paula e Oli\:eil'a pl'ofessol' na cidade de
. Paulo. (Esta nomeação está assignacla pOl' Antonio ~lanoel de JIello Castro e
.!lIenclonça.)

1809

Tltul de nomeação do padre Fl'ancisc de Pilulu e Olivelt'a, u ignado p r
D. João VI.
Cópia das consultas lo Conselho Supremo Militar.
1810

Passaporte dado a José Angelini, cidadão italiano. (Assignado pelo Conde de
Linhal'es. )

Representação do negociant Manoel José d Fueia, c nlra os depulados da
Mesa da ln pec ão da cidade da Bahia, relativa a injustiças e violencias que com
Ue praticaram os refel'idos deputa los. (Esta 7'epresentaçüo foi di7'igida a
D. João "VI.)

e

Cmsulta da Real Junta d C mmercio, AgTiculLlIt'~, FaJ ricas Na"egação do
Estado d Bl'azil e Dominios Ultramarinos sobl'c os requel'imento le i'vIunoell\Iarques
Perdigão e .J ão Nepomuceno d As 'is em que I edem o offi i de e cl'iYão cio
pl'oteslo arribad s e avarias na idad do Rio le Janeiro (Com despacho ele
D. João VI.)

Cópia das consultas do Conselho 'upremo MiliLar ..
c-

2

-101.81.1.

Carla patenle, pela qual o principe real D. Joã VI fez mercê, por graça cspe ial,
que 11UO serYirá d· exempl a Antonio Lopes de Olivei!'a l:3ello, capituo aggregad
DO 20 regimento de canlJlaria cle Millcias da Corte, de o promover ao posto de tenentecor nel aggregado ao msmo rEtgimenlo, c 111 o soldo elo sargento-mór. (lJ'stá
assignacZa por D. Jacto 1/1.)

Cópia das c nsultas el Conselho Supremo Militar.
ümcio elo Conde elos Arcos, de\'olyendo ao Principe Real a representação em que
Manoel Pereil'a de Faria dá queixa contra fi Casa ele Arrecadaçuo ela Ballia, pela
demora no rec bimento de taJ)acos.
Consulta feita ao Principe 1\eal pela Real Junta. do C mmercio, Agricultura,
Fa1Jrica" e Navegação elo Estaelo do Brazil e Dominios Ultramarin s, s bre os r qllerim lltos que offel'eceram ao Tribunal lVlan cl José de F'mia e D. Allna Maeia cle
S. José e Arelgrro, peelindo anematação elo contracto do tabaco. (Com cZespacho de
D. João VI.)

Requerimento de D. Anl1fi folIaria d S. José e Aragilo, Yiuyu elo proprielario
da Casa da Arrecadação de Tahac da idade da Bahia, vulgarmente denominada
« Peso d FUIl1 », protestando contra um requerimento .de ::.\lanoel J sé d Faric1,
sobl'e a trasladação do referido « PesO» do logar onde se acha para o trapiche
denominado « cio Bernabê ».
Cópia da omeio da Mesa de InsQecç8.o da Bahia, sobre a arrecadação dos antigos
ramos de assu ar, tabaco e alg dão.
Cópia da infol'1l1[1ç'ão do g yernad)r e capitão-general ela cidade <ta Bahia, sobre
o officio la :'ICSil da Inspecção, daqucJlo. cidade, a. respeito ela. ordem com que se tem
dividido pelos o[.ficiaes o 1 roelucto das multas.
Cópia ela resposta que deu á :\ileso. da. Inspecção da Capitania da Bahia, o
g vernnd r e capitão-general, a respeito do regimento a obserVa!' nu arre ado<;ão
eLo tabo.eo.
1.81.2

C,-:l'lidüo passada no Dr. Jo~é Fl'anciEco Leal, (luanda serviu de Ouvidor Geral
corregedor da COl1arca de Cuyabú.
PaI) is l'elali\'Os tis Mesas de Inspceç8.o do algodão c labaco, ela provincia da
Dnhia.
1.813

Recl;- maçüo dos empregados da Mesa da InspecçJ.o da Bohla, sobre allgmentQ de
seus yencimentos:
Cópia elas consultas elo Conselho Supremo Militar.
1.81.4

Titulo Lle llUmeaçJo do ])1'. José Frtll1cisco Leol, para o cargo de Ouvidor da
comarca do t.lntLo tiro s . (Hstá assignacZa por D. João VI.)
Cópia lla' 'onsultns do COllselllO Supre110 Militar.
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1815
Carta nOI1B'\.nd) o padr fr'Uneic:'c') de Paula Oli veIr paro () llg'or de professor de phil opllia ela cIdade ele S. P"1l1l . ( Está assi[Jl1ra{apol' D. JoOo í-I.)
Cópia elas consultas dr Con Jho Supremo :\1ililar.
Requerirnent -cIos laHadores el Labac da pr Yineia da B·lhio..

1818
Carta d d sembargo.dor Luiz Mano 1 de Moura Cabral.
Consulta d Cons lho Supr mo MilHor.
Attestad do tenenLe-c rOllel aggrego.rlo, Antonio Lop s de Oliyeira Bello, pl1Ssad pelo c ronel do 20 r gimenlo de cayaUaria ue :\Iilicin. da Côrte, :\Iiguel Nunes
Vidigal.
Offiei da Junta da Real Fazenda d 1 BnhIa, dando s rnotiyos por que não
approyol1 fiS n Hl.S med idus q u lhe fora m pr p slas peja Mesa ela ]ospee<;uo ria
mesma provin ia s bre o re ebimcnto elas ~ nLribnições esto.belccidas pelos alvarás
de 6 de .i alho de ISO\) c 15 ele j lUtO de 1 11.
Cópias da rd n lue á ?\Icsa b. Inspeeç'l') da Bnhia leu o GOYerno para prever as reaude.· no peso e qualidade do nlgodão.
Tahella da arrecudo.ç'ão do tlizimo de plant ção e gado na provinci:;t de GorDz
em sete anno , extrahiela elo' re pec.ti\"os balanços.

1817
Consulta da Real Jnllta d Cornmerci, Agri ultura e Nl1yegação do R iDO cl
Brazil e DorninIos U1tramarin0s sobre o rcqu-rimento de Jouo Nepomuc no de
Assis em que ped a graç'a ele s~ cr ar n ta côrte o officio d cscriyü l1rhatiY
do proLesto ele letra arrihadRs e [H'aria e d -e lhe c011feL'lr a sen-enlia Yil licia
delle. (Com ele lJacllo de D. João 1T)
Consllltas ti C' 11 clho upr 111 Militar..

1818
Reproscnlaçuo de Iano 1 José llc Fu ia contra a8 Yi Jeneias que tem s ITrldo, por
parte ela lVle a ela Inspecção da Bal1 ia..
Patente concedida a Antonio Lope de Oliyeira Bello, tenente-c rone1 aggregac10
ao 10 regimento de cm allal'ia de .\Iilicias, para. pas ar ó. eife ti yirlacl"e do me~mo I \sto,
n~ 2a regimento da dita arma, da Côrle do Rio d Janeiro, gu se acha nlgo. (A.sstOl1ado 1)0/' D. Jo(io VI.)
Attestado ele Ant· ni ) L pes de OlivC'ira 8ello, passado p lo Conele de Barbo cena.
CópIa das consultas d~ Conselh Supremo Militar.

1819
Cópia elas consultas ao Conselho Suprem lVliJitar.

-12 -

1820

omcio da Mes da Jnspecçã ela Balüa sobre as baixas cIos saccos de algodão.
Carta de ordens dil'igiela ao Conde de Valença pelo SI'. Ignacio Ratt n. Cópia das c'Jnsultas d Conselllo uprem :\IUitar.
1821

Cópia elas c)nsultas elo Conselho upremo :-'Iilitar.
Pa r,aporte de .Tos' Ang"lini, pa sacio p r Pedro Alvares Diniz, Ministro do
lteino do Bt'Ozil e E:stl'tUlgeiros, 111sl Jt:ctor GtJral los Correios e Portos.
Decreto nomeand o DI'. José Fran{jsco ~eal desembargador da Casa de upplicaçtio.
Decreto de p sse do DI'. J sé Francisco Leal, elo carg d desembargador da Casa
ela ·upplica\:ão. (.l1-stâ a signaclo [JOl' D. PCcll'O I.)
Infurmação ria Real Junto do Commel'cio, Agt'icultura, Fabricas
avegaçã do
Reino do L3,'8ZU e DJminius Ultramal'inos sobre a ntilidade d se c n ervarem as
.'.lesas de ln, 'pecçuo eSLabclecillas no Rein . (com despacllO de D. Peell'o 1.)

Cópla das c n ultas tlo Conselh Supremo lilitar.
Altestmlo lasscld por Albino Gomes Guerra de Aguiar a Antonio LOp2S de
Oliveira Be lo.
1823

Cópia das con.. ultas do Cr)nselbo upremo Militar.
Carta nomeand Joaquim Patric~o Teixeira pl'ofepsor de grammatica latina da
freguezia da COllceiç5. de l.Iotto-Delllro, na comarca d Serl' FI'io, prúvincia de
J\linas Geraes. (Com a rUúT'ica ele D. Peel7'o 1 e assignaütra de José Boni/acio ele ..1nd7'Ctela e 'i!o{t.)

T rm dejurarnent que na camara da Villa do Principe prestou Jouclllim Patricia Teixeira, a,) tomUl' posse d logar de professor de grammatica latina la fregLlezia
da Conceição do MaU -Dentro.
P tição enviado á Assembléa Constituinte por Paulo José de MeU e Brito.
OfAcio ela junta provisoria do governo da provincia da l3ahia, c nvocand uma
reuniúo 'xtraordinaria, alim de dar p sse a Paulo J sé de Mello Azev ti e B~ito,
membro da junt.a. provlsoria.
R 'p s~a dnda. p)r Paulo José de 'fell0 Azeveelo e Brito á junta provisoria do
Governo ela BalJiu.
Repl'esentaçã ela Mesa d Inspecçlí da cidade da Bahia.
Titulo de c nc são de soldo de capiWo da 10. linha ao frei José :vlaria Braysier,
I r serviços prestados no exercito do heconcavo, na provincia da Bahia. (Acompanha
grande numero ele documentos.)

-
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1824

Projecto de uma estl'ada da cidade d Desterl'o, provincia de Santa Catharina, às
l\lissões do Uruguay, e outras providencias que devem servir ele ensai ele melhoramento naquella provincia.
Cópia das c nsultas elo Conselho Supremo Militar.
1825
Requel'imento8:

os

yencleiros ele m lhados da Côrte, contra o Physico-mór do Imperio. ( Acom-

panilam milito, clocwnell tos.)

Oe Ant)nio Lo les íle Olivei a, c ronel do 2 0 regimento de cayallaria da 2a
linha da Côrte, m que pede cerLtdã de sua fé de of'ficio.
Ofíi ia fIa Junta de Fazenela da provincia do Rio Grande do 1 orte, dando conta
de hel' er unÍ{1 o Jogar d escl'ivã dos feilos ao da c rreição, I ar ser o OuYidor
o juiz dos mesm feito, assim com o de s licitador, e mais offlciaes daquelle
juizo, ao c ntinuo da dila jun la.
Côpia das cOlr'ultas do Con elho Supremo Milital'.
Decreto eful'mando Joaquim R drigue CaeUl') tenente-c.Jronel do 2 0 Regimento
de Jnfantal'Ía ela 21l lioha da CÔl'te.
EstCltistico da província de Goyaz, l'emettida á secr taria do Imperio por
Ca lanO) lada Lopes Gama pl'esidente da mesma provincia. (Acompanham. diversos
/),/,Clflpas .)

Extl'aclos do offi io de uma Legação do Imperia, na Europa. ( Documento
l'esel'oado .)

1826

Falia elo Throno da sessã legislativa (abertura).
Parecel' de uma commi ã omposta de cinco membros, nomeada para verificação dos titlll s, com que se apreseatarum os l'S. senadores que campal' ceram á
sessão d 29 de abl'i!.
Pareceres ela C mmissão de Constituiç-o e Diplomacia rec nheceodo seoadores
os S1's.:
Vi 'c nde da Vilia-Real.
Lourenço Hodrigues de Azevedo.
Antonio Goncalves G mide.
Bispo, Capellão-mór.
Barão de Caethé.
D. Nun Eugenio de Lossio Seillitz.
Estevã José Carneiro da Cunha.
Visconde de Queluz.
Antonio Vieira da 'oledude.
At'fonso de Albuqucr lU Maranhão.
Formularia cl juramento dos senadores.
Formularia do reconhecimento do principe Imperial. (Acompanha o projecto

de lei.)

Resposta á_FalIa do Throno.

.

-14 Pareceres :

Da commissão d Regimento Intel'l1o encarreO'ada de l'egular o formularia da
recepção de S. M. o Imperador;
Da commissão encarregada de rec nhecer os motivos (rue determinaram o
Imperador a abdicar a corôa da monal'chia portugueza ;
Da commissão de Redacção, sobl'e o requerimento em que Pedro Plancher e
offel' e para imprillir o Diario ela Camara elo enaclo;
Da c mmissão de Redacção, sohre o requerimento do redactor da Camara, em
qlle m"ostra a necessidade de um regulamento para dirigir os trabalhos ela redaccão dos debates;
• Da commissão de Fazenda, sobre os I'equerimentos em (IUe Domingo Y1eildes,
Francisco Antonio da Trindade Canrlido José de Abreu, Francisco Antonio Pir s e
Joüo 1\1anoel Mondes, pedem o logar de c ntinuos d Senado.
Da commis ão de Fazenda, sobre os vencimentos que dey per bel' o c rreio
d Senado, Jerollymo José dos Santos;
Da commissü de Redacçüo, sobre o requerimento do lachygrapho Victorino
Ribeiro de Oliveil'a e ilva;
Da Mesa do cnarlo sohre os v ncimel1tos do official-mai '1' da secretaria'
D'a commissão de Redacção, sobre o requerimento em que os tacllygraphos
pedem augmento de 01' lenado e propoc'm nova organisaçUo nos seus trabalhos;
Da Mesa rIo Senado, sobre a gratifi ação arbitrada a José Pedro Fernandes,
officinl-maior da s cretaria ;
.
Da commiss80 de Redacção, sobre o requ rim nto do tachygrapho João
Caetano ele Almeida;
. Da commissão de Constituição e DiplomaCia, sobre o requerimento de J aquim
da Silva Guião;
Da commissão encarregada de formular o Regimento commum das duas
C'lmaras ;
_
Da commissão mixtu encarregada de QT'ganisar o regimento commum da
A sembléa Geral;
Da commissão de Redacçilo, sobre o reqllerimento do redactor ela Dial'io do
n

Senado;

Da commissão de Legislação, sobre o requerimento do d 'sembargador João
de Almeida Amado;
Da commi são de Fazenda e Commercio, sobre o requerimento de diversos
negociantes da praça do H.i de Janeir ;
Da c mmissão de Fazenda, sobra um requerimento do senudor Iv1al'cos Antonio 1\1on teiro de Banas;
Da commissão ele Fazenda e Commercio, sobre um requeriment elo neg ciante José Lourenço Dias;
Da c mmiss50 especial, sobre o offtcio dJ Ministerio dos Estrangeiros, communicando o pagatnento de dous milhões esterlinos a Portugal em c nsequencia
da cOl1vençüo assignada e ratificada com o tratado ele 29 de agosto ele 18~5 ;
Da c mmissilo de Petições, sobre um reqlleriment) de José Lourenç BLar,
commerciante ;
Da commi~são de Leo-islação, sobre um offieio do Ministerio da Justiça de 12
de junho (conflictos);
Da commissão de Sande Publica sobre uma petição dos vendeiros ele m lhados da Côrte .elo Rio de Janeil'o ;
Da commissão de Legislaçüo, sobre o requerimento da Camara Municiptü e
dos povos da villa de Bae[>endy, em que pedem a creação de um Juiz de 1"6ra
para lhes administrar justiça;
Tabella das leis regulamentares nn. Constitl1içuo.
Cardo~o

Requel'imento8:

.

De Pellro Plancher offerecenuo seus serviços, na qualidade de impressor, parn.
puNicar o Diario da Camara do Senado ,.
Dos off1cin.es ela secretaria do Senado, pedindo que se lhes arbitl'~ ordenarlo .
D s porteiro-mór e porteiro da secretaria do Senudo, em que pecl m que se
rleclme quaes os seus vencimentos;
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D Antonio José de Paiva Guedes de .\.ndrade, s bre a Reclacçi10 do Diario da
Camct7'a do Senado J'

Dos guardas da porta e golerias elo Senado, em que pedem seus ULulas de
nomeação;
De Francisc Antonio ela Trindade, pedindo um logo. I' de continuo do Senado;
De Joií :\1anoel Mendes, perlind ) o 1 gar de ajudante d p rteiro do Senado,
Dn Camara Iunicipal da Villll cIe Paraty, úcerca dd obm e conservação do
ostrD.<la denominada « Serra ») • (Com despacho de D. Pedro l.)
Dos halJitantes do Arrai 1d S3nll ra Sant'Anlla do COl'omandella, do Julgado
do Araxú comarca ele Paracatu, de ~1inas Gcraes, em que pedem uma estrada
para tran porte ele cargas;
Da Camara da Villa da Campanha ela Princeza, I\linas Geraes, em que pedem
que a dita villa seja elevada ú categoria de comarca imperial do Rio Verde; (Com
J

despacho de D. Pedro l.)

Dos moradorc" d) arraial e fregllezia ele Cattas-Altas de I\latto Dentro,
l\1ínDs Gel'aes, em que pedem s ja eleyado a Yil1a mesmo arraial; (Com despacho
de D. Pedro l.)

Dos moradores do arraial de Nossa Senhora da Oliyeira, do termo do. villa de
S, José, ela comarca lo Rio das l\lortes, Minas Geraes, em que pedem seja
elevado á villll o dUo arrllial;
De Candido José de Abreu Fróe ,em qu pede um logar de continuo do Senado'
De D mingqs M ndes, em que pede um logar de continuo elo enado;
De Joaquim de Sant'Anna Araujo 1\1arinh f sargento de artilharia, em que
pede um em prego ;
Dos vended res de molhad)s contra o Physico-mór ,
De La1lrindo José ele Souza, em tlue pede um logm de continu do Senado'
De Sil"rerio Alltoni de Padua, p::>rteiro da Secretaria d) Senad , em que pede
um ajudante:
De Rodesindo Gualbel'to de Gouvea, em qne pede um lagar de continuo do
Senado;
De Agostinho do Nascimento Petra, em que pede um lagar de continuo do
Senado;
De José Lourenço Dias, em que pede para despachar fllrdos ele fazenda que vão
do porto do Rio de Janeir J para Costa d'Africa ;
De divers 3 1Jrnzileiros contra uma reparLiçi10 publica que existe em Montevidéo onde se delapidam c nsideraveis interesses üacionaes, prejudicando notavelmente o commerci e a .causa do Imperio;
De Manoel Correa. ela Gama, em lUO pede um empreg na Secretaria d Imperio'
Do offkial-maior e oftlciaes da Secretaria do G verno da Balüo., em que pedem
augmento de seus ycncimentos :
Dos tachygraphos do enudo reclamando contra o local cm que se acham
collocadas as mesas 111 que devem trabalhar.
Pl'ojectolil :

Sobre isen ão de direitos em t da us hIfaod gas do Imperio' (Apresentado l1asessão ue 29 de mai pelo SI'. senador José Feliciano Fernandes Pinheiro.)
Sobre dias de fesLa naci nal; (Apresentado pelo Sr, senador Visconde de
NazU!'eth ,)
Sobre a xploração elo l'io Amazonas; (Offerecid pelo cidadüo dos Estado.s
Unidos da America d Norte Fulgencio Chegal'l1Y .)
Sohre a cobrança de dizimos nas proYincias cle G yaz e Malta Grosso;
Para o esta)')clecimento de corres, nas provincias, para supprir 'm os antigos
planos de monLepio das 1àmilias dos officiaes militares r1 Imperio que vene m
soldo' (A.companllCt este projecto uma exposiçl7.o o,U'et'ecicla a ", 1.11. o lmpe7'aclor pelo

I'.

RoclJ'igo Piato Gaedes,)

Para formal' um [lindo de subsidio miliLal' que pos::a a ~egurar Ú familias
dos o['f1eiaes, aLé certo grào de parentesco, o meio soldo das ultimas patentes
destes, pelo seu 1'aUeciment .
Sobre organisaçã e disciplina do exercito;
Sobre a civilisação dos indios ; (Offerecido na sessiío d 26 de junho pelo
.
Sr. bispo capellão-mól' o outro .)

;
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De> Vise nde de Baependy, sobr uma representação da Camara Municipal
da villa de Paraty e dos habitantes da villa do Cunha;
Do. commissão de Reáacçilo do Diario elo Senaelo, em que communica que
foi entregue ao 'r. Antonio José de Paiva Guedes a reducção d mesmo Diario >'
Do Sr. Jo é Caetano Gomes, remettelldo 50 exemplares d s dados para fazer
conhecer o extraviador do ouro em pó, o lucro que ha de ter, pagando enl
logar do quinto ou 21) 0/0, o vig sim e outros 5 % como direit de senhoriagem
sem augmentar despeza á fazenda publica, augmentar o bem dos povos e dar o
mesmo intl?resse ao extraviador para não fraudar;
Do Ministerio do Imperio, em resposta a outros dos presidentes das provincias
elo Espirito Santo e Minas Geraes, s ])re a civilisação dos indios.
Estatisticas das provincias de:

Piauhy.
Alagôas.
Bahia.
Rio Grande do Sul.
Matto Grosso.
Goyaz.
Relação dos empregados:

Do Conselho da Côrte.
Do Tribunal do Commercio.
Da Secretaria de Estrangeiros.
Das repartições suba.lternas do Ministerio da Guerra.
Do Tribunal e Secretaria.
Do Conselho Supremo Militar.
Da Secretaria do Imperio.
Relação dos empregados publicos das I>ro,'inciail:

Do
Do
Da
De
Da
Do
De
De
De
De
De
De

Maranhão.
Ceará.
ParahJTba.
Sergipe.
Bahia.
Espirito Santo.
11nas Geraes.
S. Paulo.
Santa Catharina.
Cisplatina.
Goyaz.
Matto Grosso.

Consultas:

Sobre os melhoramento de ·qu carece a Casa'de l\Ilsericordia da. cidade de
Nossa Senhora do Desterro da ilha de unta Caiharina. (COln despacho ele
D. Pedro I.)
S bre o officio elo Barão de Congonhas do Campo, presidente da provincia
ele S. Paulo, relativa às freguezias d' Bananal, . Hoque e Parahybuna. (Com o
parecer ele D. Pedro 1.)
.
Sobre o requerimento dos habitantes da freguezia de anto Antonio ele Uberabo.
no Julgado do Desemb que, c marca do Paracatü, pr vinda ele Minas Geraes, em
qu supplicam ser creado um JUlg"lclo nuquella freguezia para administração
contenciosa da Justiça. (Com o parecer ele D. Peel1'o .l.)
A cerca la repre entação da Camara Municir aI e p vo elo Termo ela villa de
Queluz, provincia de Minas Geraes, expondo os inconvenientes que resultam de
pertencer a mesma villa á comarca do Rio elas Mortes. (Com o pcmJcer ele
D. Peelro I.)
Sobre o requerimento do clero, nobreza e povo da villa do' Bom uccesso das
Minas Novas do Arassuahy e seu termo, provincia de Minas Geraes, em que
pedem a elevação daquellu villa em comarca.

-

17-

Sobre o requerimento cm que JeronymJ Xavier ele Barros pede ap' sel1tadoria.
_
Sobre o requerimento le Jol0 José elo. Veiga, reloU v ú liberdad ele imprensa.
S::lbre o offi.ci elo cons~lllO administrativo dJ. pr "in ia de G yaz, relativ ú
creação de villas.
Tratado celeht'ú.d enlre S. 1\1. o Imperador e S. M. Britannica sobre a aboliçã do 0mmel'cio da escravatura (cúpia).
Cópia da repre enlação, que ftlz a . :'Iagestade Impet'io..lo thesoureiro-mór,
obre "ari 3 object03 te!1r1.eate3 ao allgment ela renda pullica.
Pe qui os bre a cobrança dos dizimJ3, feita na provincia elo Rio ele Janeiro
pelo methodo el José Caetan Gom s.
Exp içüo, que fel ú . 1. H.p,al o tlle.s III'eiro-m6r s br a c 111ta que deu
Junta da Fazellda do Rio Gr nele de .. Pedro do 'ui, respondendo á provi [io do
thes ureiro, para xecuc.:ão do riecreto d.3 16 de alwil.
Exp :'içJ. feita pel c n olheir Antonio Gür ez Pinlo ele :'fadureírn sobre a
lil erdade de impren a.
Qlladr, d m nstraLiv e cir umsianciado dos direitos dJ Lazareto e dos
omolumentos los empregados ela repartição da Proverloria da Sauele da proYincia
rla Bailio pagos pela embarcaç-('s e e CI\1VüS nUC[llelle porto; tudo em Yirtude
elos alvarás d rc'giment de 22 de janeiro ele t 10 e de 28 de julho do mesmo
anno.

a

Enlendas Doe pI'ujeclos:

S br
f rmulnrio d re nhc(;imellto do Príncipe Imperial. (Off8r cidas na
sessilo ele 3 d junho, m 2a di cu~ üo, P lo St',. Visconde de 1'Iazur Lll, Vis'onde d Cara vilas, Carn iro d Camp
Visc nde de l:3arbac na.)
obl' m ntepi . (Offerecielas no.. se ü ue 19 el Junho, em1 u clisclrsUo, pelo
"i conde de Ba I endy. )
, obre a organisaçã das Secl'etnrias de E ,tudo. (Ofti recidos em 2<1. discw:sã
pel Visconde d NClzareth em 311 pclo , r. José Feliciano Fernauues Borges, Visconde el Inllambupe Viseonde Li Baependy e "\ isconde de CaraveLla .)
o])r' a Li taçilo d ,. L o Impel'ael I' e familia imperial. (Offerecidos nas
se sõe d'::ll de ago~to 1 e 2 ele s tem))r pel03 r5. Vi condes ele oZêlreth e
,'anLo Amora.)
" bre fOl'mulario das 'urtas de alllmn- '. (Offerecida pelo Sr. Barüo d
Coyru.)
S bre a min raçUo. (Ofii I'ecielo pelos I'S.: Visc nele ele Caravellas, ViscJnde de Ba pendy, Vis O!1e! de l11hombupe, Vis Jnde de Barbacena) Barã de
Vl11enço, J sé Ignacio B rges e Bal'üo de C' ethé, nas e~sõe3 d 2 de julh e 11 de
ago t .)
oJ re lv1.luralisaçJ _(Orfer0cielas pcl- ~ Sl's.: Carneit' ele Campos, Marquez
de lVIol'icú, Joü Eq.ll1g li ta d Faeia Lobato Barilo ele Cayrú, "\ i c nde de Bar])acena Vi
nele ele Jnhllmlmpe, J sé Ignaciu B I'ges, Visconde de Caravellas,
Vis onde cL Ara aly e Barão ele Al antara.)
, ollre os direitos d propriedade.
, obre a. organ isa üo d 'x rcito.
'obl' n pena ele 111 ')rte.
0))1'0
direito dominical cllamael luud mio elc.
... bre os jmos.
• bre os dias de C sti \'ielade naciooal.
obre rdenados d emp!' gados.
•'o))re re~ponsabilidacle dos ministros.
· obre Regimento do.:> c nselhl s geraes elas provincias.
olJl'C c n t!'ucção de caminho, pont s e estradas.
, ohr \ llav gação.
l~alla ri Tl1roil de CIlCvrl'Umenti) ela sessão legislativa.
Re o ' iStl\) elas a tas das se3sões do Senado.

1827
Falia do Tllrono de
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aber~ura.

da sessüo legislativa.
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H.e' lyidas pelo Senado.
Pendentes !e disCll são, ,
Emendas resolYldas e relatí'ms ao Regiment interno do Senado.
Projectos:

Sobre municipalidades. (A Commissuo de Legislaçüo offoreceu a este Irojecto
um additivo.)
Sobre os officiae3 e empregados da Secretaria da Camara das DeI utados.
obre estrangeiro.:> residentes n) Imperio. (Offerecido pelo. r. :Mnrqnez de
S8nto Amaro.)
, obro a execução das s ntenças das juntas de justiça,
Sobre o montepio militar.
Sobre emolumentos xistentes nas juntas de fl:1Z0nlla das provincias mnritimas do Imperio.
Sobre a dotação d S. ~I. o Imperador eda sua imperial [umtlia.
Pareceres:

Da Commissüo de Redncção sobre o projecto relativo á Municipalidade.
Das Commissões de Fazenda e Guerra sobre a organisaçüo do plano de
um montepio militar.
Da Commissão de Legislação sobre uma representaç:io que fez aCamara
l\1unicipal da villa de Santa Maria de Baependy, Minas Gemes.
Da Commissão de Legislação sobre a pretenção de D. Anna Ang la de
Lombar.
Da CommissUo de Constituição e Diplomacia soLro a repr sentação em que
o senador Domingos de 1\1otta Teixeira pede dispensa do vir exercer as suas respectivas funcções, pIas molestias que padece.
Da Commis~üo le Constituição e Diplomacia sobre o requerimento rm que o
senador Jos' Carlos Mayrink da Silva Ferrilo pede para nüo c mparec r (ts
ses.ões.
DR Commissi1o de Con~tltuiçf.í.o Diplomacia sobre o r querinwnLo em qLle o
capitJo José Fl'üncisco Gonçalves da Silva pede qLle seja posto em lib rdade.
Das C mmissões de Constitui<;úo Ecclesiastlca e de Fazenda s bre a Bulla de
. S. o Papa, relat1\a ú nomeação de vignrios apostolieos.
Da Commissüo de Constituição e Dipl macia concedendo licenc;a ao senador
Franci co Carneiro de Campos.
Da Commissão de Constituição e Diplomacia s I re o requ rirnento em que
Feliciano Antonio de Sú Cordeiro pede ao Senado licença para citar o Sr. senador Pedro José da Costa Barros.
I
Da C mmissf.í.o de Constituição Diplomacia concedendo licença ao Sr. senador Antonio Gonçalves Gomiele.
Da Commiss[( ele Constituição e Dillomacia sobre o roqu rimento em que o
tenente-coronel Francisco cio VaUe Porto e Manoel José de Medeiros pedem que
o . enud mande processar ex-presidente da provincia do Murünht:io, o senador
Pe iro José ela Costa Barros.
Da C mmissGo de Constituição e Diplomacia sol)re o projecto el ' Hegimento
commum, remettielo pela Camara do Deputados.
Da Cumm iss50 de Constituiç'io e Diplomacia solxe o requerimento cm que
Manoel Ferreira Manhües p de que se lhe aforem ou vendar 1 9 ou 10 braças de
.
terreno contig'uo ao paç do S naelo, lia rua elo Ar 1:11.
Da ,Commissão d Poderes recónhecendo senador do Impel'io o Sr. Manoel
Ferreira da Camara.
Da C mmissão de Poderes s::>b,'e a dcmissüo pedida pelo Sr. senador Pedro
D mingas da Motta Teix ira.
Da Commissf.í.o de Poderes reconhecendo senador do Impcrio o r. Patricia
Jo ,', de Almeida e Silra.
DEl Com missão ue Poderes reconhecendo senador do Imporia o Sr. Pedro
Jos' da Costa Barros.
Da C mmissüo de Legislação sobre o requerimento em que Alexandre José
elos Passos Hel'c111ano e Lopes pede dispensa da lei, para que seja admittido a
advogar na Casa da Supplicaçüo.
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Guerra (commissães militares).
Dn Commis üo de Legislaçuo sobre um requerimento de José Joaquim da
Silm Torres.
Da Commissuo de Legislaçuo sobre o requerimento em que Alexandre José
dos Passos lIerculaJlo e Lopes insiste em s r admiLlido a adyogar na Casa da
Supplicaçilo.
Da Commissuo da Mesa, nomeRndo Carlos Moeia IIeredia ncorregado d8s
actas d Senodo e pnra ajudante Jo~é Manoel Ferreira, eUl1bos empregados da
ecretaria do nod.
Da :\Iesa solwe o requer'imenLo em qne o cncLLrt'egad' dos actas e offi ialmai r da Secretaria do Senad pede dispensa dnquelle Ioga r, por moti vo dc molestia.
Emendas:

Soure o projecto relnLi\" aos em lumentos dos officiaes da . ecr{ taria de
Marinha.
A' redac ·tio d projecto s bre os emolumentos que r cebem os oEfJciaes das
Juntas de Faz nela.
A' t'csoluçüo quc annulla a proviQão do Consclho Supremo l'vIilitar.
A' res lur;üo sobre as marinhas de Cabo-Frio.
A resolu('[ío s lhre fi c b rtura dos testamen tos.
Ares luç.i10 cr anelo um observatorio astronomi<.:o,
rcsoluç'l r 'obre as reristas ele graça espccialíssima parLL as sentenc;as de
preso. .
A' I' . oluçüo sobre a representaçüo do prom tor Apcal dos jurados.
A r olw;uo sobre a c ncecsüo para a Ordem Terceira de . FI'ancisco de
Paula poder vincular lJells.
A' res luC;ão lue manda en orp rar ú lro\'incia da Bal1ia a comarca do rio
. li rancisco.
A' resolução s brc as disposiç.ães d Concilio Tridentino.
A' resoluçüo sohre seI' lh rc ao cidndilo bI'azUelro tnhriear polvora,
A' res lllÇÜ so1)l'e o julgamento dEIS caUSRse elesia tica.s.
A' r s lução sobre o suusidio de senadores e deputados.
A' r 'solut'ão sobrE' a con trucçilo do pola io Imperial la QLllnta da Boa Vi tEl.
_ 'r soluçü autol'isLLndo o Govern a alienar t'ylns as UI maçõe~ de pesca
das J nleies.
.
A' resolução sohre o doar-se ao S mina rio Epi copa1 do Pará um terreno
c ntiguo a mcsmo.
A' resolução obre fi rno da fa]ca na pwYin ia da Bahia.
A' rcsoluçüo para a ahertura do canal de nayega<;ão ntrc a pro\inc"a co
Maranhüo e o ioleril r da me 1118.
n projecto (1 I i o1Jolindo o Conselho ri Fazenda.
I' .. olu iiI) qu manda marem' e tombar as mnrinhes de Cabo Frio.
A' l'e colLlçUO que manda que os offici8 S e membro d8S Juntas d Faze da
n50 perceb~m emolll men to~ .
Ao pr ject de lei sobre 01 ni caçi1 dc estrangeiros.
Ao proje to d 1 i sol r eamaras mUllicip es.
A' r solLlcão S bre o cal r fuJso da Ballia,
Ao proj elo ele lei sohre a fundaçi:ío da divida publica.
Ao projecto ele lei ohre a Teaç50 da brigada de artilharia de marinha.
Ao l)1'oj eto de I i r lati\" f10~ carpinteiros de numero.
Ao pI' j ct de lei sob a responsabilidGdc dús ministros
onselheiro, d
E 'Lado.
Ao pr j eto de lei fixando as f rçRs ri mm para o exer iei financ ieo d 1 2 ~.
Ao projecto ele lei extinguindo os logares de intend nte geral elo ouro qa
COrte e ela 'idade ela Bailia.
Ao pr j to de 1 i:s br a r dll ção d quin to do ouro.
o pr jedo de lei permiLtind a entr da d s g n 1'OS da Asia, imp rLados
cm llaYios estrangeiros.
Ao pr' je to de lei sobre as Ii rças ele terra para () xereiei de 182 .
!,,-o pr ljC to de lei ex ti ugll inclo a ,leso da Inspeeçü do Assucar e TabaCJ «la
Babw.
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Ao projecto el lei sol 1'- a Junta de Justiçul\íililar da Provjncia do Parú.
Ao projecto de lei el regimento policiul das minas.
A projecto d lei para o 01' ;mTIenLo do anno ele 1828.
,
.
.,
Ao proje 't dE: lei cobl'e a dotação d S. ~1. o Imperador e Imp 1'101 famllla.
Ar) proj "ct de lei sobre os s ntenças dos c nselhos ele guerra.
A proje ti ele lei marcando o numero p r que se deyem p8gar os preços dos
ltraclos da Arrecadaçuo c das Rendas Publicas,
Ao projecto ele lei aboUnd o Jogar le cOI'retor ela Fozeneld.
Ao project·) de lei icentandl de dil'eitos os comesLi\'ei', por espaço de um
ann ,pRrn a pl'oyincia cio Cear"'l e Rio Grande cl Norte.
A pr"jecto de lei sobre o im]Jost nos asignantes elas alfand gas.
Ao projecto de lei. obre mineração.
'
Ao project de lei creando um c.c'crivÜo do Ponto e pl'otestos das letras.
Ao pr jecto de lei sobre o regimento commum.
A projecto de lei fohre a aE'signatura dos dipll mas.
A jlrojccto de lei do' legados-pios não cumpridos.
Ao project de Jei sobro o quinlo elos couros serem cohrados a dinheir
Ao proj cto de lei sohre a crcaçilo do CUI'SOS juridicos,
Ao projecto do lei relati\'u a um ctll1a\ na provlncia do Maranhão.
Ao projecto sobre soccorl'os ÜS viu\'as e ol'pllÜUS dos fficiaes d exercito.
Ao projecto creRndo escolas primarias de 1u, loUras.
Ao projecto de I i lTItll1dando urrematar a metade dos direitos dc18 alfandegas.
Ao lll'ojecto de lei sobre os alistad s no exercito com crime de Lerceira \e'ereu' .
. Ao project abolindo os lDgares de PrO\'edOI'-mór do saude, Physic -mór e
cirurn-i[io-mól' do I111peri .
'
A') I rojecto abolindo o Tribunal do Conscll1 de Fazenda,
Ao pr jecto ele lei parEl que os navios bl'Uzileiros p SSUl1l sahir sem apellJo
e cirurgiUo.
Ao proj cto abolindo a Junta da Administração do cliamunLes, creuda em
CuyulJá. Plano geral la civilisação dos Indi03 11:13 provincias d E pirit .'o.nto) Piauhy
e Minas Gerae .
Proposições:

Sobre o regimento comml1m, devolvil~tl. pela Comam. d s D putados.
Cl'eando o logal' ele .] ulz de fúra na vil!a lle Bocpendy. (Devol dda pela Camara
dos Deputados,)
- ~o'01ficio8 :

1=>.

Do. r. Conele 1e Lage. ' mmunican lo a nomcaç<1o do ~r. l\larquez de Barbocena ]Iora geneml do exercllo, no '"I.
Do presidente da JJroyjncia Cisplalina sobre n impossibilidade em que s Dcha
o senador nomeado D. Dtlmas') Antonio d Larra118 n 'U ue entrar no exer icio
de SIWS respectiYos funcç5es.
.
Dirigido ao Sr. José Antonio do il\'o MAia pel) Sr. Conde ele Valença sobr
uma repre~elltaçüo em Cjue D. MeH'ül. Bulbjnu Rorlrio'ues de Almeic1al)ede a nnnullOÇão do casamento CJuo cOlltralJiu c 1m Lu 'ir) :\Iunoel .F lix dos UlltOS CapoU.
Dil'igidos 80 Sena lo pelos SI'S. Mm'Cjuez de Queluz, Condo de '\ alencu 'José
Antonio da il\'a 1\'18i8,
•
ftecluerlme,nlos:

D P rteiro o mais empregados da ~nla do Senado, pedindo o l)Dg, mento de
\'enc\mentos, na fórmu do projecto j'} approvado.
Dos of./lcia€s da se retUI'ill d ~enado 'm que pedem [l propina, que dizem lhes
ompetil' llor J i, pElr8 luto.
Dos empregados das diyersus repurLições d Fazenda Publica ela Provln ia -do
Rlbia) em que lled m augmento de seus ordenados.
Do porteiro e contin nos da secretaria do ellado, em que, allcgunclo, d ccôrdo
COll. a Resolução de 5 de julho, a favor elos continuos rio saIo, pocem sens vencimentos sejam tambem igualados aos que vencem os emprega-los semelhantes nu
CamaJ'8 dos Deputados.
~eus
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Do officlol-maior, officiaes e amanuenst:s da Secretaria do Gm ern da Provincia de Minas Gel' es, em qu . pedem augmenLo dos seLls ordenados.
De D. Man ela do. Paixüo C e11l0 elo Heg BarreLo e muitas outra pessoas
habitantes da I ruvincia de Pernamhuc , em que pedem ser isento.::> do pvgamento
da d cima das cosns proprias,. em que morvm, pela sua muita pohreza e care tia
de vi" r s.
.
Do Joaquin"l Antonio rVlouLinho, servenluario do off1eio de zelador da Alfandega
ela Bailio, em que pede se haja de incorporar ó Naç50 o dlto offJeio, p r não
ser Pedl' Betamio, seu a 'tual proprieLario, cidndão brazileiro.
D s n goeianLe. de molha 1 s da Corte, cm que ped m providencias úcerca da
Ínspecçü elos ohjectos do seu mm rci pelo Physico-mór do Imperi .
Dos habitanL s da comarca de .. JoJo das Duas Barro , pr \'Íncin de Goyaz,
em que pedem o trans['eren io da cabeça ela comarca da '\ i1la de S. João da Palma
para Julgado (Ie ArrAyaR Oll para o ele Cnyalcante.
De Perlro de 1\I1iraO(la Macl)ado Mnlheiros, em c[ue pede certidüo do dia, mez e
anno em que Coi despa hado desembargador do Tribunal rlo Paço.
De FranclE:c· __ el'gio de Mattos, Ajudvnte do escl'ivüü ela 11esa da E. tiya elo
Hecife.
Do podre nt nio de lmeida Pacheco C slúu, professor publico de latim na
cidade ela BaIlia.
De José Paula Divs Jorge, em qlle pede por cerliduo o teur dn sua provisão de
mesLre d grammaticfl ela Villa el Principe, provincia de lI!inns Gemes.
De José de Re7.cnde Costa, e cl'iv5.o da ~[esa d) Thesour0 Publico, cm que
pede sua ap-,scntador·ia,.
Do Lllesollrei!' da Alfandega da COrte) pedindo "'eja marcado o locnl para
s r c li codo o cofre daquelln repartic:ão.
Dos 111 radores da povoação de .'. Vicente Ferrer, Bispado de Marianna,
província de Minns Gemes, 111 que pedem seja elevada ú villa aqllel1'l povoação.
(Acompanha um "urio o 111appa.)
De Frnncisco de. ouza Paraíso, ex-Lhe III cir do Alfandegn da Bahia, em ql.le
pede ua al osentndoria.
Dos officives da se retaria da Pl'e idencia da provincin da Bahia, em que
ped m augmento de yencimentc·s.
Dos majores e capilües ajuelvnt ele 2u linhn da proYincia de . Paulo.
Do coronel Frun isco Mm'ia orlr~ Pereira, rn qu, pede providencias sobre a
l~lltH de pl'omot res] '.] uiz los jura lr ,nn pl'O"rincia ela Bailio.
~lappn dcll1 n. Lrntiyo elas cnu ns "'ent nciaeios nos juiz
ele diyerE:as
prOy;nCü1d.
InfbrmoçOes preste das pela Contndoria Geral lo 2>1 r pvrtiç50 da Alfandegu
sobre a porcentugem a Cjue t m direito o til sOlll'eir ela me ma alfandega.
ConsuJla~:

Em o;:,nt i -rnçu {l p rturín ele ill1e jlllln expedida pela ~ creta rIa do Império.
(Acompanha a porta ria.)
1)":1. :\1esa do D semharg, cl Pa<;o, sobl' o pnpeis d Jo~o MurceJlino Rodrigues
:\lnrtins D. Anna Til l'em Mi'lrLins .'arm IlIo,
D' Mesa d Desembnrg d Paço, sollre UI1 amcio do PI' sielentc da Provincia
ele 1'.1 i nas Gal'acs.
D 1 fe"'a dn CI Ilscien :a e I'dens SI ure o, reqllel'lmelito dos mort.el we3 do
Camp: I'and
MnLta do C rdada Frco'lIezia do AI'axú Prelazia de GOYl:lz cm que
pedem o rccçi:io ele uma ['C'E'guezlo. om n inv 8<:<10 de 0. Fran isco elas Chagü .
Da r sa la Cons' iClJcin e Orei 'n;- ,o])re o requ ri menta em que os moradores
do Ae]'niol ele Sant' \.nna di) Corol11nndel, da rreglleziG do Araxó, Prelazin ele'
GOJ'RZ, II dem a erecçüo de uma n V/1 fl'eguezio. I1nqu 11e Arrnial.
Da Me a da Ü 11 . iencio. ' Orel ns, oh\' a r pre entaçüo que faz bisp de
]\JarionnH pOl'a que sejll erecta. cm frcguczio n copella deSantu Cruz do logar ele
C!torllecü,->, l'l'cguezia de , , Jo_é elG Borra Longa.
Ju tific'tçuu [ciLa p l' D. Moria ela Glm'ia ele Oliveira, yillVa lo fina lo coronel
elo r gimenLo d co.vullnria da 2~ Jinlm Ant.oni Lopes de OJiyeira Bello, peral1t
'1 'orreiç50 do Civil ela Càrte.
Inslrucções poro. o ajuste e realizaçilo do mpl'e Um de E 400.00 ,que . 1\1.
o Impcrnelol' malld conlrohir na Europn.

°
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Decreto' ap03entando Fro.l1cisço ue ouza Parais), thes ureit'o da Alfandega
·do. Bahia.
Documentos relativos li creação ela prim ira bibliothccn em S. Joil d'El-Rey,
Ilrovincia de Minas Geraes.
Attestaclo p ssado pelo Visc nele de Caetllé em favor do capitão Manoel Jos6
MonLeiro de Burros, escrivilo e deputado ela Junta de Fazenda Tacion.al da provinciu de Minas Geraes.
Informações do desembargador do Paço, intendent geral da Policia e do
oe ntador geral da 3a repartição do Thesouro PllNico, sobre os imp . tos para a
illliminação da Côrte.
Representação elo provincial do Mosteit'o de S. Bento sobt'e o direito de propriedade.
Resposta dirigida pelo" senadot' nomeado D. Damaso Antonio de Larrallagn,
em cllmprimento á portaria de 29 de maio de 1823 (documento importante).
FaLla (lo Tllt'ol1 de encet'ramento da seSSttO legislativa.
1828
FaLIa do throno de abertura da assembléa legislati vn .
Projecto.', emendas e declarações de ,oto resolvidos no Senado.
Reflexões sobre o canal que na pronncia do Maranhão se começo u a construir, qlleainda hoje é denominado :- O furo.
Proposições enviadas ao Seoad , pela Camara dos Deputados para serem
submettidas á sancção imperial.
Res luções organisadás nu Camara dos Deputados e reenviadas i'L mesm pelo
Senad .
Res luç.ães da Camara dos Deputados a que o Senado nuo pôde daI' .p seu
ussentimento.
Pt'ojectos de lei organisados llo. Camarn dos Deputados e reenviados à mesma
pelo Senaelo.
Cartas:

Dos Srs.: Jo . Clemente Pereit'i1, PedI' de Araujo UnlU, Patl'ieio José de
Almeida e Sitm, Peelro Jon luim da Costa Bnrr s, Romnaldo (ar ebisp da Bahill),
Mon en110r CunllU (commissario get'o.l da Bulla), Dr. Joaquim andido Soare
de Meit'eLl 3, Marquez d Queluz, Marquez de Mari ú, Bento Bart'os Pereira,
Marquez de Caravellas, Visconde ele CQngonhas do Campo, ~Ianocl Yer-reiro. da
Comara e Jàcintho Furtado de Mendonça.
EstatisLicn da provincia da Pal'uhyba elo Norte.
Re(IUCrilnenlos :

De Maria Balbina Rodrigues de Almeida, de S. Pnulo, em CJlle pede providencias, afim de poder ultimo.r uma sua CClusa ele Lih llo de lluliirlade de matMmo~o.
.
Dos oftlciaes da Secretaria do enaelo, em que pedem allgmento de y ncimentos.
De Estanislào d Souza Caldas, em que pede um JogRr de official da Secretaria
do Senado.
Do pncll'e Luiz de S.ouza DiAS, em que pede licença ao Senad para poder
intimar o Sr. Benador VIS onde de A1contara.
D ta hygrapho José Antonio Per ira do Lago, em que pede o Utulo da C0111missão que exerce, afim de evitar algum incommodo.
De Bonira io de iqueira Bueno em que p de se lhe passe o titLll de profes 01'
da cadeira de prim iras' lettras da freguezia clé.\ Conceição do.:> Guarullos, Lermo
da idade ele . Paulo.
D Joül[uim José da Silva Menezes, 20 escriptut'ario apos n[, elo da 1<1 r purtiçuo do Tllesour Na ional, em qlle peje a .entrega ele documentos que om~re
c u ao Senad .
Do i\Iürql.lez d Cantogallo e outros sobre uma demanda com 03 directores d.o
Banco do Brazil.

-

23-

D Róclrigo Fernandes Dnarle, em que solícita concessão o alvará com os
1riyilegios respectivos afim. ele peleI' erigir um hospital de Miseric rdia na Villa
lo Rio Grnnde.
.
Proposições enviadas· ao Senado, pela Camara d s Deputados, para serem
sllbmettidus ú sancção TmI erial.
TI'atados:

De amis!'lde, na\-egação e commercio celebrado c m a GrJ-Bretanha em 17 de
agosto d 1827. (Copia cfUl /Ientica .)
De c nTImercio o nav'egaçao entre o Imperi d Brazil c o d'Austria. (Copia
autl/entica .)

De 111l1ipullo, na\' gaçJo e ommercio celebrado com a Prussia.

(Copia

autl/entica.)

Cmv('nçl1 celebrada c mas cidud2s dv Lubek, Brem n e Hamburgo. (Copia
autl/entica. )
Parecel'es:

Da Commi~süo II Leo-islaçtío üa Senado sobre o requerimento em que Antonio J03é d Oliycira hollim queixa-se do seyicia:> praticadas pelo juizo ordinario
da Vi!la de Rezende.
Du l\Iesa do enado so])re a peUçiio em que o ofAcial-maior da secretaria e
mais empregallos p...dem E ja fixada uma regra sohre o quantilatiyo do yencime11to com que cada empr gado d ye contar para a sua subsistencia.
Da C mmissüo de Legislaçil s bre o requerimento em que os dous majores o capiWo ajudante da 2 linha da pr vincla de S. Paul pedem a continuação
da dlscussJo d P!'oj cto sobrü os mt1jore.::l e ajudantes da 2<\ linho, (rue ficou
adiatlfl até s organi ar o exercito.
Da C !11missJo de Constituiçã e Diploma ia concedendo licença para se
ausentar ela Côrte, ao Sr. s na~lor Maa 01 Ignacio da CunJUl Menezes.
Da C0mmissã ele C nstituiçJ e Dili mdcia c mcedenJo llma licença ao
Sr. scnnrlor E'tt.vão.T sé Carneiro da CUllh .
Da Commis 'õo cl Conslituiçilo e Diplomncia s bre o officio em que o r. :t\Iinistro de EstraIlg ir s lnrticipa. ao enad.:> que '.:'1. o Imperador encarr gou o
. r. i=:enador i\lurquez ele Barbacena de uma commissu fõra do Imperio, exigida
pma ))om lo E~lado.
Do C >111mis.-1} de Con tiLuicuo e Diplomacia c nce lendo uma licença ao
SI'. senador Aftbns de Albuquerque Maral hüo.
Da Commjssão de ConsliLuiçJo e Diplomacia sobre uma indica.ão apre eutada
pelo senndor Joi1 Ant nio I odrigues de Carvalho.
D[I Commlss<lo de PJlie!ll sobre as c ntas Ul)resentud' s pelo porteiro do Senado.
Da Commissüo de C llstituiç50 e Diplomacia s bre uma c nsultu da Mesa do
Dcsembnrgo do Paço
Da Comrnis ão ele Constitui <10 e Dipl()~a('ia sobre o requerimento em que
José IJgelliui de Boz Ui pede pura ser natmalisudu cidadüo bro.zileiro. Da C mmissüo de C I1stituiçüo e Dipl mac'a EObro o requerimento em que
rio'ue! Jo é Fereeira Chayes naturl.11 de Portugal, pede para ser naturalisado
cidadüo hr'uzileiro.
Da C mmi~silo especial nomeada para de commum I.1ccordo com u Camarados Deputado rOYer os l)rojecLos los codigos criminaes orrerecidos.
Da Commis <10 de Gude Pul)lica sobre o requerimento em que o promotor do
Juizo da Physicoturl.1-mór do Imperio pede qu o 'Jena.do d claro, si as attribuiçães
daquelle Juizo, declarael.3 p r lei e avisos régios ficam suspensas até que
seja snnccionado o pr jecto de lei,' no qual é oh lido o logar de Provedor-mór.
Da Commissiío le aude Publica sobre o requerimento em que os negociantes
e vendedores d . molllUclos da Côrte pedem uma decic,üo sobre a sua questão com
o Physic -mór do Imperio.
Das Commi sãs de Constituição e Diplomacia. e de Fazenda sobre a proposiçil da Camara dos Deputados relaLiva a gyro da moeda de cobre de 20, iO e
.
5 réis, que se havia recolhido.
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.\epresenta~ões:

Da Camara Municipal e homens bons da villa de . anta Mal'ia de BaependYT
proYincia de Minas Geraes, em que pedem um Juiz de Fóra para a rel'er:ida
villa.
Da Camar'a Municipal e povo. da vilLa de Santa Maria de Ba pendy, Minas
G~raes, em qLle pedem a conservaç,ão da cadeira de °Tammatica latina naquella
"lUa.
Consulta8 :

Da Mesa do D Eembarg do Poço sobre o requerimento de João Baptista
Soares de Meirelles. (.ticolJlpanlta o clespocl.o ele D. Pedro 1.)
Do .Conselho de Fazendo s bre Q requerimento em que Haymundo Nonato
lIyacin tho escrivão eleputa lo da Junta da} azenda d 1 rovin ia de Goyaz, pede sua
al'osentad ria com a graduação de contador o-eral elo Thesouro Publico, e ordenad respectivo, (Acompanha o clespacho ele D. Pecll'o 1.)
.
Do Conselho deI'azenda, sobre o requerimento em qne Leonardo Antonio Gonçalves Best s pede remunerllção pelos serviços qLl tem prcstad . ( Acompanha o
-despacho cl e D. Peclro 1.)

D Conselho Suprem .1ilitar, sobre o reqLleriment em que Alexandre Maria
de Carvalho e Oliv ira, cllpitãJ d.. Regimento de Inl'anteria de Damã: pede
ser' admittiúo a seeviço do Impel'iJ, no musnD p }st , no Estad' -~aior do
exer it .
Da Me a do Desembargo do Paço, sobra os offici03 do Presidente da Provin ia
.da Babia e do Clwnceller da Relaçiío da mesma Pco\'incin.
DJ Couse~ho de Fazenda sobre o requel'imento de Jer nymo XaYier de Barros,
,nfim de se ,-erificar' o ordenado que yence como aposentado 110 ofiici. de escrivão
d CeJleiro Publico ela Cidade da Bl1hia, para passal' á suas tres filha, a titulo de
pensuo.
Da lesa de Desemhal'go d Paço sobre o requerirnento ern qu ~ft nuel AnLonio de Freitas e Antonio da Costa pedem para ser llüturalisados cidaduos lJrazileiros,
D Conselho de Fazenda, sobre o reqll rimento em que o i\lonf:e~hor Pedro
Mache do de 1'1 iranda MaUleiros pede remullernçãD dos seus seI'Yiços como desemblrgador do Paço. : Acompanha o clespaclio ele D. Peâro 1.)
COJ lmunicoçõcs dirigidas ao enado pelos Srs. senadores Jos{' Carlos Maydnk de Souza Ferrilo e Visconde de COJTú.
.
Consulta da 1\-lesa de C m:ciencia e Ordens, sobre a rel)resentaç50 cm que o
venerando Bippo de Mmianna pede esclarecimentos a respeito do ele 'I'eto de le
novembro de 1827, que mandou pôr cfl'ectiya observancia ôs di 'p siçàes elo Conselho Trid nLino na "'esE'uo de 24 e Cap. 1°, ele Refol'malione Matl'imonii. (Acompanha a

repT'e~entar{io.)

.Otlicios:

Da Camara Municipal le Oúro Pr to, felicitando o Senado pela sabias leis
com (tue d Lou o Impcrio, na 3n ses ão.
Da Comara Municipoi da Yilla de S. João d'El-Rey, felicitando o Senado p las
leis com que dotou o Imperio, na 3n ses~·ão.
Informações prestadas por .los' Clemente Pel'eira sobre o estado de segurança
publica da cidode do Ri de .Jüneiro da 111 elidas por elle postas em execuçJo
para a trauquillidade da referida c'dade. (Este etutO[fl'Clp/w acha-se bastante estragado.)

Relaçiío dos r'os sentenciados em Junta de Justiça da provin ia de ão
Paulo.
Relaçiío das navios de que se compõ a Armada Nacional e Imperial, com
declaru.ão el03 (lue se acham em construcção
em estado de ruina.
JAl:appa8:

Do estado actLlalda Academia e Companhia Nacional e Imperi':ll elos GuardasMar'inha, confonne a revista passada em 2 ele maio le 1828.
Do estado actual elos officioes ,"oluntarios da Armada Nacional e Imperial.
FalIa elo 1'hro11o de encerramento da Eessilo legislativa.

-'
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1829

Falla do T!lron:> de aberturl da sessã extraordinat'ia da Assembléa Legislativa.
Emendas:

ffere idas aos pl'oje tos d enado.
Offel'ecidas ás prolJosições da Camara d s Deputados.
PropJsiçCíes enviadas ao Senado pela Camara elos Deputados, afin'l de serem
sujeitas á sancçJo pret;id ncial.
COI'tas:

1mp rial, pela qual D. P dro I nomeou o Dr. Francisc Leal desembargador
d s Aggra \"0' da Casa da upplicação.
imperial, pelu qual D. PedI' II promoveu ao p sto de capitã) d" lfiar e
guerl'a o capiLU de fragata francisco H. JLll da Goma.
Dos rs. Jo é Clement Pel'eira,. Antonio Franc;isco de Paula e Ilollanda
C::Jsa1cantl de Alburplel'que. João Evano'eHstu ele Faria Lobuto, Marquez de
Jacarépaguá, :\Iarqucz de Maricó, Antonio Gonçalves Gomide, Luiz J, Furtudo de
:'iendonça, José Teix ira ela Malta Bacellar, 1at'Cluez de Inhambupe, Pedro José
da Cosla BUl'I'OS 1 icolno Pel'eira de Campos V I'gLleiro, Vi~conde de Alcanlara
Marquez de Carav !las, l\Iarqu z de ParanagLUl I:'atrici Jo é de Almeida e ilva,
Manuel Caetallo de Almeida e Albuquerque, :\Iarqu z d QLleluz, l\Ianoel Ferreira
da Camal't"l, Barão de ILapoii e Conde d Lages.
Officios:

Da Camara Municipal da ylUa da C' mpanha da Princeza, na provincia de
:\iínas Geraes, ellviand ao. enado um v' tu de gI'8r:as.
Da Camal'u Muni ipal de Pitnnguy provincia de :\Iinas Geroe , congratulamlo- e por i e pelo pov daquella localidade pela reuniU.. extl'a I'dil1aria
da A scmbléa Geral L gi '1IltivO.
Da Camara Municipal da vilIa de . Jos' d Hio das :'Iortes pl'0vincia de
Minas ,Geraes, I1viando ao nado felicitações pelas sabias leis com que dot u a
Nação Bl'llZi! ira.
Da Camura Muni ipal ela vilIa Li Pl'incipe; felicitund' o Senado pela ua
reunião extraordinarin,
Da amara ~Iuni ipal da villa de Queluz, felic~Lando
enado pela na reunião
exlraol'dinaria.
Da Camara Munic:ipal de u)larn) c mmunicando a installaçüo da Camara
ConSLituci na1 naquella vllla,
DoSr. senador Visc nde de . Leopoldo comml1nicando que p I' moLi.vo de
m lestía leixa de c mparecel' Ú presente 'e~süo legislativa.
D Con. 'e1110 G ral da provin ia de '. I aul ,felicitand o enad) pela
adopção da I i sobre
cons U} s geraes das provincias.
.
Da Camara Municipal da villa ele . Beut d' Tamanduú, pr:wincia da ;.\Iinas
Geraes, feliciLando o enaclo p la sua reLmiüo extI'801'dinal'ia.
Da Camara Municil 81 da Villa E eal da I raiu Gnnde, enviando vol s de fi licitaçõ~s pela pl'esente reuniüo d') enad
Da Camara i\Iunicipal da leal vaI r sa cidade da Bahiu, communicando a sua
ins tnl1acüo .
D ·Camaro. Municipal da "\ illa do Rio Grande, cJmml1nicando a sua
instaIlação.
Da Camara Municipal da villa ele 'anta Maria de Bnependy, agradecendo os
beneficios que recebeu da Augusta Assembléa Geral Legislativa,
Do CooselhoG-er'al de uro Preto, rendendo á Assem)Jl'a Geral Legislativa o
devido tributo de seu rec nhecimento.
Do SI'. senador Ant, n10 "\ ieirada S ledade, commnnicando n5. poder comparecer á presente sessão legislativa, pOf se achar eüfermo.
c -!,
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Do SI' senador Estevão .José CarneIro da Cunha, cOl11municando não poder
compareceI' j sessões, pOL' se cchaL' OnfeL'111o.
D li lOS FL'eire de Andradc, do Conselho Geral ele Ouro Preto, envinndo ao
Sr. Ministro da .Justiça uma proposta elaquelle Conselllo.
Da junta elo Banco elo Brazil, romettendo ao Senado as c:mtas e mappas
concernentes aos premi s yencidos pelo reférido Banca em 182 , . bre os capitaes
constantes elos divet'so titulas da conta d Thesouro P·:tblico.
ReC:Juerhuenlo8 :

D bacharel Domi.ngos Martins ele Fari']" em que pede para ser naturalisado
·i.dadão beazileiro.
De ?\Ian el lo Carm ln josa, es<';L'ivão da :\lesa ela Estiva ela Alfanelega de
Pernambljco, em que pe lc·lll seja concedida a fa uldade para renunciar a serventia do dit officio em sell neto mais v lho, de nome .José FeL'nandes da Cruz.
Da a:hb dessa do convento de Nossa Senhora da Conceiçüo da Lapa, na. cidade
da Bnhia, d s prelad03 c1é'ls ordens religiosas da Corte, do senaelor Pedt'o José la
Costa Ba.L'ros, de José \ erissimo d s SanttJs, de Bartll lomeu Joaquim Vas Iues, de
Mariano Cm'Los de Souza Correia, de .Ia é !vlartlns Rocha, de Fidelis IIon rio da
Silva elos Santos Pereira e de Antonio José de Paiva Guedes de AndL'ade.
Documentos remetLldos ao Senado pelo presidente da provincia de Pernambuco sobre cinco estabelecimentos de Cç rlda.de que existem naquella pl'üvlncia:
Cópia da onvenção preliminar celebrada entre o ImpcL'io do BL'uzil e 8 Republica elo Rio da Pwta.
Trnlaclos :

D c mmercio e navegaçü entl'e S. :\1. o Impercldor d Brazil e S. M.
EI-Rei ela DinamarcR. (Copia Cluthentica).
Ccmcluido entL'e o Imperio d Bt'azil e o Reino dos Paizes Baixos, ratificado
por D. Pedro I e EI-Rei do referido reino. (Copia authentica).
Concluid entre o ImpeL'i d Bl'azil e os Estados Unidos da AmeL'ica do
Nort . (Copia aut/tentica).
CelebL'ado entL'e o ImpeL'io elo BrazIl e o Reino ela França. (('opia authel2tica).
Artigo acldicional ao tL'atad ele amizade, navegação e commercio cejebrado
entre S. M. Impeeaelor do BL'Gzil e S. 1\1. EL-R,ei de França e de Navarra. (Copia
auth.entica) .

Tltul' de aposentarloria de Joaquim Ignacio Lopes de Andra<.le, es rivão
deputado da Juuta de Fazenda da provincia de S. Paulo.
Fanas do 1'11L'ono ele enceL'rament das sessões exLraordiuarias e oL'clinarias
la M:sembléa GeL'al Legislativa.
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Falia do TIlL'ono de abertUl'B da sessuo da Assembléa Geral Legislativa.
Cartas dos SI'S.:

D. NUI1 Eugenio Lossio Seiblitz.
Antoni Goncalves Gom ide.
Pedro José da c ta BarL'o .
1\larquez de Inhaml upe.
Mat'C]uez de Maricá.
José ~lartins da CL'UZ Jol imo
Jos' S8 tUL'nino da Costa Perei L'a.
MaL'quez de Queluz.
lvlanoel Caetano de Almeida Albuquerque.
M rcruez de J aearepaguú.
Ben to Bart'O~o PeL'eira.
Visconde do Rio "\ ermelho.
Visconde de Cuethé.
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.los' Teixeil'{\ da l\1 tta Bacellcd'.
l\Ianoel F rrc:'ira ela C, mêlrR.
Affonso ele Albuquerque fa ranhilo.
Indicações ofJerecidas durante 8.S sessões por di\'ers s sel1c.d res.
Emendas offerecielê nas elLcussões elos pr jcctos e proposiç;õus.
Officio8 :

Do c nselho gel al de Our Pr Lo pr vincia de l\Iinns G~rtles, communicanelo
n nome, çu J dR Ylesa qu rlC\'erú servir n,,] SUH presente sessüo.
De felicitr-:ções -pela instRllaç?o dei. semblén Gel'al LegislbtivH: eh cooselh
geral ele OUI'O PreLo, da Clll1lm'a municipal da Villa Heal da Praia Grrmde, ela
camara Dlun:cipal ]a viU' de nezencle, da camara l11unicipé'l ela vUla de .. .I ão
el'EI-rtei, da camam mnuicipRl ela viUa d Ct!eLhé, da C3l11arCU 1,1lll1icipal ela cidade
ele l\JHriannn, ela cm lara municipal ela "illa d
. Bento do Tal11anULlÚ, ua Cüll1ara
l11unicipi:ll ela yi\la do lHo Granel, provincia de S. Pedro do .:ul, da cam..cra municipal da \ illa r va ele S. Joã da Cachoeiro , 1ro\'in ia di Rio GI' nde d Sul da
canlH.ra 111 unicip,ü da "iila de rll1tcl l\h,l'ia de Baep ncly.
Di'l COll1l1l issil ele visiln elDS pI'iSões, carcel'es de conventos e esLabelecimentos
ele CHrid, ele.
D c II e]110 geral ela lwo\'inciél de Goyaz elwiélndo feliciLações a enado,
Da camara municipal di:l elo: d de.. Luiz do ?\laranhilo felicitanüo o
enaclo.
H.ela(:uo llnmerica d .:> trr.halh03 eb conselho geral da provincia do Grilo
Pal'ú.
Projectns:

D clarando em vigor ;'1 ordcnaç10 L. 1, til. U5 e o decre.Lo ele 2) de l1Urç) de
17:31, «'lpr "en Luelo no Sena 'lo pelo r. Vi:,c. nele ele Alcantl-!.ra).
D cló.rand que
Vi lia. .'O\'a d Pl'incipe, pro"jl1cia li Rio GrRude do _ rte,
continüa na p sse de to'l o territ ri , que Ulv foi assignad n') élCt da sua
creaçJ em 31 d julh) de 1783 CoJi l'Cciu pvlo -Sr. senador ::,,1..:11 )e1 Caetan de
Almeida
Albuquerque).
Declarando (rue os 111el11] r. S dr 3 conselh0S proYlnci'~es süo isentos elo exerici de juizes el' facto clur~lllte o tempo dus reuniões dos ditos conselhos (ofJerecido pelos Sr .. nnrlorcs Marquez ele Queluz e Luiz J sé ele Oliyeirn).
:\lurl:indo o nome ela Casa da upplicaçu po.m o ele helüçüo do Peio d
Ja11 il'O,
Exting lindo Il CDngr gDçuo dos pudI' s de S. Felil p
ery
111 Pernal1buco,
elecla mndo nüUa3 e ele nenhum tlbit eI 1 juizo ou Iora clelle Lodi.. sos euienuções
e conlrHct ::; onerosos f iLo~ })elas Orel ns Hegnlar s s bre bens Ti.,oveis, i111111o"eis
e sem "entes, de seu palrimoni. .
Dcclal'i-lllU C]ue Lod o, rimes sel'ilo jUlgLu s no jllizo dos jurado log que
for publicaelo o Coclig Cl'Ílllinal.
. obre s pI' fessores que se ele Linarem ao en. in das primeiras IcUros pelo
metllndo L IIcustrino.
Creand ti uas caueil'us de lJt'lmeirâs letras nu cide,de el Desterro, proYincia
de ,unta COthell'in8.
Crem1d' na cielatle Oeiras, capiti.l da provincia (1) Pjauhy, umu cadeil'él de
grommnticf1 h:lLina, com orcl.enado elu 4J)'},:OO .
D daraml que os c crivües dos juizes de paz dc:s fregll ziBS Ou capeilas
fôl'[ll\a~ cidade3 ou ,'illas, s ruo ao me8m ternp tabelliües de note 11"> seu I'espe tiyo disLricL .
Declaranüo qu os presos,
1 afiançados p cl pl11 llvremenLe er CitBcl03 e
demandud s por qmüelller feit ciyil.
Re(IUerhnentos:

De r ntonio José Ro~lrigucs PUlya e J,i1J da Sil \'U :\lntt s, praticant e porteiro
ela JunLu de .!"azen 'lu ela provincia ela Parahyba, em que })ed m suas aposentô.ClO1'ias.
'
D J sé Innocencio ele Azcyedo CouLinho escl'ivão elo. receita e ele peZQ ela
Intenelen ia elo OU!' ,do. "iUa elo Priúcipe I r yincia (113 ~Iinas, em que peel
ua
opos ntadorio.

•

-:8 Do Euzebio unes de Paiva Maltos, reit r da Me a da Estiva da Alfandega. da
pr vin ia da Bahia, em que peele sua apo entadoria.
D J sé le Souza Santos, em que pede uma certidü' elo dia, mez e an110 om
que en trou a senil- 1111 Cnsa. da Moeda.
~
De José Caetan de Brito, fficial-menor da Cae'a elo Assentamento do C nselho
da Faz nda em que lJede suo aposentadoria.
D padre 1anoei Ignacio de Carvfllho, em que pede por certidão a data da
Carta Regia que o nomeou substituto da cadeira de theoiogiu do Seminario
de Olinda.
. De 'ilveri Ant ni de Palua pOl'teiro ela Secretaria elo enaelo, em que pede
se lho pague a quantia de 120\ a Litulu de gratifica,:ão, a que t m direito.
D Manoel de ~anta. B rbara Gariso., official da Secretaria ela Camorn. dos
Deputados, s bre uma pensilo que foi concedida a seu filho, para fI' quentar o
curs juridico da cidade de ,'. Paul .
D BaeJo do Rio ela Pl'Uta, em que se queixa da vi laçilo que tem soEfrlllo m
seus dil'eitos.
I e ~ idelis lIo11orio cia Silva elo.::> ,'antos Pel'eira, encarrega lo da redacção d
Dia7'io do Srmado, em que pede se 1I1e pague a quantia de 98" a llue tem direLLo.
D:)s accionistas do Banco d' -Brazil, sobre os J'und:)s metallicos existentes 110
cofre do mesmo ban
De Cesar Cad line, mujor graduado do Imperial Corp::> de Engenlleir s, em que
pede ao 110do para examinar os ml'lppas e decret s que no seu archivo existem'.
Pr lJOstas apresentadas aJ . enad pelo Conselho Geral das pr vincius do
Piallhy, Pernamlmc , Alagõas, Sergipe., ' . Paub, Goyc\z, Santa Catllurina e JUo
Granel 1I0 uI.
Hepresen tação el Conselbo Geral da pro"incia de S. Paulo exp ndo que os
indios denominados Bugees, situad s a Oeste do. strac1u publica desde a villa da
Faxina até a de Lages, C' ntinuam a s~r trato.d s como escra"os.
Deer to aposentando José J aquim de Calasans, porteiro da . ecretaria da
Guem.1. (Está assignaclo por D .. Peclro I.)
J

Parecer'es da i\lesa:
~obre O requerim.>nto em .que José Bernardino RilJeit'o Diniz pede os renrimento de offieial da ecretarla do enado.
.
obre o requerímento em que J sé 13ernardino Hibeir Diniz pede por certidão
o teor da nomeação, élue teve para servir na ecreLaria do f;naclo.
S' bre o requerimento em que CYI'O Candido iVIürtins de Brito, oEficial ela
Secretarie do ,'enad), pede s~ 1ile marque um yencimeulo pela folha das despeza
da m sma secl'etUi'ia, equivalente 11 ree nllecirlo o.ugmento de trabalho.

Da

Conrn~isgão

de Cou8tituição;

, obl'e a licença requel'icla pelo sel)ac1 r Estevüo J sé Carneiro da Cunl18.
S bre as emendns offerecidas ao ort. 43 do projeet' de fixf.l.ü das forç-as
de terra.
'obre a . emendas do enaüo ao orçamento d) Imperio, refutadàs na Camara
dos Deputlldos.
·'obre a l'órmula que c nvém ad p.tm' para -ser dirigida a P ller;\1 clerudor
a Re.~olllç[i elo Con. elllo Geral da proyincia do Pará ácerca dos e trangeiros alli
resili enLes .
.
S bre uma c mmissão para IUe ~ i n mead o Sr. senador MOI'(luez de .'anto
Amaro.
.
,
'obre à r"belliüo de Pernam])l\co. (Acompanham ctocunU'ntos importantissimos .)
· pre conftictos que se deram no. provincia do Ceará. (Acompanham clocUlnentos im portanti simos.)
Da C0l1Uni8!!1ão de Fazenlla:

· bl'e O rer!ueriment em lU D. Thereza Adelaide Azevedo Garcez, "iuva
d desembargador do Paço Anto lio Garcez Plnt de NIadLlrcir~l, pede U':1~1
pensilo.
S bre a pr posiçuo que 01' a a receiLa e Oxo a despeza do Imperlo.
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Sobre a representaçJo de Mono 1 Poes Sardinha, d spachante da .Mesa do
Despach Maritimo, em Iue reclama. contm o lrejuizo que vai sofl'rer com II
extincção da ref rida Mesa, pelo suppr ssüo dos emolumentos que percebia no
emprego que alli exer<:Ía.
S bre a r presentaçi10 do Conselho Geral da provil1cia de Minas Geraes, relativa á necessidade de uma p nte no H.io Parahyba, no logar onde passa a estrada
denominada « 'fathias Barbosa»).
I.a Commissüo de Legislação:

Sobre a relresentaçã do 0)l1sel110 Ger~ 1 de Minas Geracs relativa a.o abusos
do Juiz dos Ausentes.
Sohre a representação do C)uselho Geral da provincia de Minas Geraes relativo a uma pretençã d·t CetmUl'a :;\lunicipal da vllla cl Paracatú.
obr ore' [nerlmento de José C rreia de BI'it , em que se Iueixa ter sido
esbulhaclo do off1cio de escrivão do Camara. Ecclesiétstica da Ba.llia.
obre os requerimentos de Fl'ancisc d V[lHe Porto outros, em um dos
quaes pede vista da resp st'l clnda pel senador Pedro José da Costa Barros s bre
a devaQsa a que ee mondou pr.Jceder na p['ovlncia lo Maranhão, e em outro requer
certidã la mesma re posta.
Da COIlunie ão de ll.nstl·ucção Publica:

obre e.sc las publicns de primeirc s
prO\'il1cia da Parah -ba di Norte em 182
obre o reill1el'imellt I se tuclantes
Fa)la do Thron de cncet'mmento ela

leLtras, reclamadas pelo presidente da
.
<.l

Curso Jl1ridic e sciencia ~lona tica.
Ass mI léa Geral Legislaliva.

1.831.

Falta do TIL" no ela. aI l'tum d'} ses]' legisL tiva.
Cartas:

D s . rs. senadoree : Jusé B nifa io d _ ndl'l.:lde O • ilva, Pvdro Jo:::é da C sta
Barr
.\laJ'quez d Bflep~ndy, J s". aturnin ela C)3ta Pel'eira, :'larqu~z ele Paranaguú Patl'ici José de 1m id'} Silvél, D. Nun Eugenio Los i ~ iblitz, Visne! d Cayrú, :\lat'qucz ele Queluz Visc nele de Alcantnra, Marqllez de C' ravellas Saru de Itap 1, :\lorquez c}- 'ant Amar, Benlo Barl'O o Pcre"j m .lo é
Caetano Ferreil'a de An-uiar, :\farquez d Inlwmbup...., Mal'qllez de Arac1LYJ Joã
E\"angeli ta cl Faria J1 bula, Mn.rquez ele . J.)- do Palmo, flonso d .Albuqucrque ia nnhüo, Joüo Ant" nio H. dt'igues de C'l.rvalh· BernarãJ PerelL'a ele
Vascollc llos, Luiz Joü Illim Duquc Estl'acla. e Diog
nt nio F ijú.
O'lic<os :

a. ie Iade Definid 1'8 lit Vherdal1e e Inrlepend neia 1 acional, comidand
o. emlllo a compllrc er no festejos ri el ia 7 li setemhro.
De Bern rd Jns: rta ilHl e Veign vigario eln parochi'} de . J "'é ela Càrte
c nvidand o enad para 03 islir u um T('-Dcum pela feliz ren-encra<::-o do Imperio elo BrHzil.
Da amclro Municipal la villa de Ttep va çlo Faxina, enviando a enado um
proleslo em nom· lo p v da.C[llella villa.
.
Do secretat'io do CanseIh Gel'al de Ouro Preto capital la provincia de Mina
remeLl n lo a I'cpresenlaçu sobre a cretu:u dc adeiras lt tinoda. aos e tlldos
preparat rios da provinciu ele s. Paulo. (Aco/li,pall!ta a in(or!HaçaO -do director
do

GW'

o.)

D Conselho Gernl ela provin ia do Espirill l nto, em que pr põe medidas
im porta n tes pal'a augm I1tm' a agricultura. lluCJuellél pr úl1cia dar-lhe impulso
efflcoz.
Da Camara Ml1nicil uI da Yill 10 Ri') Grande, provincia de . Pedro d sul,
felícitanclo a ,enaelo pelos succes s cl i111 t110r tü 17 ele abril.
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Da Camara Municipal da Fic1ellssima Vllla do Sabarà, lJrovincia de Minas,
remettendo uma represenLaçao, f[Ue foi approyada I ela mesma camara, em que
protesto. c,mtra os tenebrosos planos com qU~03 inimigos da motlarchia tentam
desmantelai-a.
Da Cm lara Municipal d l~rmo do Rio das !vIortes, prpvincia de Minas,
assegurund á Assembléa Geral o mais dedicaclo afi'erro ú ConsUtll ição por elIa
jurada e que será defendida emquant naquelIe termo existir uma dextra capaz
de empunhar uma espada.
Da Camara Municipal da villa do Rio Grande, provincia ele S. Pedr do Sul,
felicitando o . enaelo, pelas medidas que tamou atim el arrancar elas garras do.
anarchia a Patria Brazileirà, nos Sllccessos que so deram nos dia" 14 e 15 de
julho.
.
.
,
Do Cnl)ido de Pernambuco, cm 110me elr Clero Pernambucan ,felicitando o
Senado pel trillmpho ela liberdude c' nstítuici nal e pela derrotú dos inimigos da
Independencio.
Da Camar'a Municipal da cidade da Pur~hyba do Norte, munifestando o seu
-contentamento pelos felizes su cessos que tiveram logar no memoravel dia 7 de
abril.
. ,
Da Camara Municipal da Imperial Cidade ele Ouro Pret, ,em'l'iand ao senad
felicitações llela abel'tLlra da presente sessEi. legislativa.
Da Camara (\Iun.icipal da cidade S. Paul, congratulando-se CJm o Senado
pelos successos de 7 de abril.
Da Cmmira Municipal da "illo. da Praio. Grande, provincia do Rio de Janeiro,
'dirIgind à Assembléu Geral stnceras feliciLações pela sua actual reunjUo e pelos
resultados que tiver< fl1 os snccessos de 7 de abril.
Do proved r e me3ar10s ela Irmandade da Santa Ceuz elos Militares, cOlwidando o Senado a C0ll11)aeeCer a Te-Dellln que o.clllella Irmandade mandou
scrlemnisal' em homenDgem.'t 11le-íll ravel data de 7 el l:cbril.
Do Sr. senador Marc)s Antonio i\I nleir ele Barros, pecUndo uma licvnça
para tra~ar de C'ua saude.
Do Sr, senador Visconde d) RIo Vermelho, peelincl licençn para retirar-se
da Côrte.
Dos Srs. Bemardo Pereira ele Voscon elIos e Di g Anlonio Feijó, remettendo ao, 'enaelo diversas informcções pccHelüs.
D s S1'3 ..[o.:>é Manoel de ~.I; rues, Mnnoel Alves Bmn I, J. M. ele Almeiàa e
Manoel José de S llza Frunçn, ellrigifliY::; ao r 1'2sidente elo. e.nael .
De José Lino C utInllo, remettendo cópia do.:> artig s das actas lo c. nselho
do g vem do. provinc~a d Mtlrunl.lã ,em que f'ol'am providas as cadeiras le
primeil'os lettras das 'riilas ele lcuilLara, UuimnrEíes e Vinb.aes e do 1 g'ae de
S.'João de Côrtes,
_
De José de Custro Silva, vice-presidente elo. pr vincia do CeaL'ú, em'jando a
acta em qne o conselho ac1ministractiv..'} daqu lia proyjllcia resol\'eu crear
mestl'es d. prlI leiras Iet~ra", na cidade, villGS e pov oç0es da referida
provinc:a.
De Jos6 Lino Coutinho, relaLivamenLe fls ohr s da dous caes ú beneflcio do
port d capital du provincia L1 !\Im'nnlul I. ( Nlla existe 110 [ln;hioo IIcm a

proposta do conselho geral claqllella pl'Doincia /lem a planta ela obra, COlo/arme
se menciona no ojJ'lcio.)
Da regen 'ia, remette.ndo os papeis reI ti v s ú pretençJo elo s:)lllnu., Manoel

R drigues Gomes de Souza, da meJicln ela illla ele It0p0l'ica._
Do. rCo'eneia remeUenüo o decl'ot) cru L: licecloll uma pensilo m~nso.l ele 30:ao tenel1t~ reformad Mann.:J José de AbreJ, cl rcglment d cov')Uariu ligeira,
n. 25 de 2 linha do exercito, em coasic1eraçU. n s b:)lls scrviç s que aqL1elle
officiul prestou na campanha do :ul, onele re~ebcu graves ferimentos em clereza
ela Nac;uo, ficando aleijado àa 111<10 diraita e privad de mover uma pema.
Do prasidente dn provincia do Rio Gl'al1de do Norte, rem~Uendo u cópia do
artig da ",ctu tia s~ssJo d conselll d governo tlaqllolla provincia, relativ
a numero de eplpregacl03 ela Secréltaeia da referido. pro\"lncia e Sv:.lS ordenados.
Do vice-presiLlente da provincia ele Mtltt·) Gr03s ,pedindo a approvação da
pr p03Lo, qLle fez, ele um pJrteiro para a Secretaria d G rerno do.quella provincia.
'
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Do secretario elo Govern elo provinda de l\1in8s, remetLendo a répresentaçuo
do Conselh Geral de Ouro Preto, ácerca de isenção dos P' rLes que pagam as
camaras municilmes a C rrei pelos impressos que são obrigados fi nssignar,
D' mesmo. r. secretari remett ndo umél representação d Conselho Municipal de Omo Pret8 solJre aS companhias de mincraçi:ío.
ReSlOluções :

Devolvidas cnn emenda.:> ú Camara dos Deputados, pelo Senado.
Do enado, llviadas ü sancç.lo imperial pela Camara el s DeI utados.
D",yolvielas pelo S nado c m emc:nclas, que [oram q.doptadas pela Camara dos
DeputurlJs e pela mesma cllyladas ú sancçilo imperIal.
Projectos:

De lC'i <l ScnadJ, enviados ii se 1 çil imperial pelo Camal'a dos Deputados.
lJem!vidos com emendas e (lue foram adoptac[ s pele Camara dos Depu-

tal! s.

De lei. prC'jLLc!icoelos e rejeitados pelo Senüdo.
D dorando que to !JS os scravos (!ue entrarem no territori ou portos do
Bruzil, Yiud)s de fúra tlcUes, ficam libertos. (Este projectl está. assignudo pelo
. r. Borij,c de It~p')[i, D. ~Ul1 Eugenio Lossi Seiblitz e JoJ. A.ntonio Rodrigues
d CaryalllO.)
Extinguindo o Tribunal da Junta d Commercio e os juizes da C Ilservatoria.
e d ~ fali idos .
Declarando (lue quaIrlu r ~en'ldor d Jmperi· tem o direito de demittir-se do
lagar de membro d enarlo, nviand::> asna deinissão, m tivada, à Secretaria da
r ~peotiYa C'3mara. (Apre.:> ntado em 12 de muio ele 1831 pelo Sr, senador José
JO'nacio B rO' se rejeitôd ~ 2 de jllll1U do mesmo anIl .)
)bre dias de rcstividacl na i nal. (Ar resentad I elo r. f:enurl r Ant nio
Gonçnlycs G 111 ide e rejeitado na s~üo ele 20 de maio de 18'31 .)
Crea ndo o Conselll de Estado.
De LI 111 a estrada de fel'ro da 'idade d Desterr ás 'tissões de Uruguo J-, e
dando out os providencias que de\-em, 'er\'ir de en aio ao melh0ramento da provIncia ele anta Catbarina.
DcBninll que são Cl.S03 de (levassa os crimes de c 11 'piraçilo, rebel1ião,
sediçã ou iosurrei(;iio. (AI r 3entnc10 pelr)s 1'3. Marquez de Bacboc na, I\Iorquez
d COraYullHS e ie luo Pel'cira (Iv CampJs VC gueiro, na sessEi. Lle 1 de outubro
de 1 31.)
.
Q

Emenllas:

DEfere idas a diversas resoluções e projectos do Senado.
Requerhncn tos:

De Man el José Bar)) sa de LomlJás, em que pede seja aposentad no logar de
c ntA br ele junta de Fazend~ cl .:> Ul':3enae3 lo exercito (com o elespacho de
D. Ped,'o f).
De Dionysio do. Cunha RilJeir , em que pede o logar de omcial da Secretaria
do Senado.
De Luiz Pacheco da Cunha, em que pede a entr ga dos documentos que offereceu ao enado quand::> requer u o lagar de ajudante de porteiro daquella
s cretaria.
D::> Sr. senador Visc:mde de S. LeopolLlo, pedindo licença para se retirar da
Car ital d Imperl.
De J s· Pro Jpio de Castro, protesLando ntra o decret que o aposentou no
1 gar d escrivilo d Thesouro, (.-tcompanha wna exposição elos seroiços que o
sapplicante prestou ao Estado.)
De J sé :vIanoel Ferreira, official da secretaria do Senado em que 'Pede seis
mezes de liçença, com vencimentos, afim d trator de sua saLlele.
Do padr'e Ant nio de Abreu Fr6es em Iue pede os vendmentos, a que tem
direito, "do corgo de escrivão da Executaria da Bulla ela Santa Cruzada, nos dominios do Brazil.

-
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De Co.millo Maria Tonolet, offJcial da Contad riu Geral da extinctu junta da
Bulla das Cruzadas, em que peele o lagar ele pOl'teiro da secretaria do Senad '.
De José de Almeida, em que pede o lagar ·ele ajudante de porteiro ela secretaeia do Senado.
_
De José Bermmlino Ribeiro Diniz, em ÇIuC pede a eífectividade no lagar de
ofticial da secretaria do Senado .
. Do Superior e mais padees da MissEi de S. Vicente de. Paula, estabelecida na
serra do CaraçD, comarca do Rio elas Velhas, provincia de Minas Gel'ues, em lU
pede Ules sejam garantidos os direitos de manutenção na posse e dominio de SLlas
propriedades .
. De Jo::>é Ignacio Simões Junior, em que pede um lagar de continuo da secretaria do Senado.
De Miguel Marques ela Rocha, continuo ela secretaria elo S nado, em que pede
'0 logar ele ajLldante ele p")rteiro daqnella secl'eturia.
De Luiz José ela Fonseca Ramos, em que pede o lagar de porteiro da secreturia d Senado.
De Joaquim José Pinheiro, em que pede o lagar de continuo da secretaria do
Senado.
De Jeronymo José àos Sunt')s, em qLle pede o I gar ele ajLldante de porteir QO
Senado.
..PI'oposta@ :

Do Conselho Geral d pl',')"incia de Sergipe sobre os limites entre aquella
provin"Cio. e a da Bahia. ( rlcontpanha wn qtficio elo jJl'csiele/tte elesta ultima
) lf'olJincia.)
PJano:

Para o estabelectmento de um c ree de ln- nte-pi , que p03sa garantir a SLllJsisfencia lDS famllias de t dos os militares do Imperio dJ Bt'Uzil.
Parecel'elO :

Da com missão de Instru·:::ctl Publica sobre uma consulto. da faculdade de
direito de Olinda.
•
•
Do. commissão de Mal'inha e Guerra sobre a representaçJo em que aCamara
Muni.cipal do. villa ele .'. J 3.0 el'El-hey pede a crençLlo de guardas l11Llnicipaes.
lOecretol!l :

Peorogando a sessão legislativa flté o dia 15 rl.e outnbro de 1831.
Proroganllo a sess!1o legislativa até 31 el"e outubrJ elo m s'm) ann .
Fo.lla elo Throno de encerrament elo. Assemble3. gel' llegislativo..
1.832

Falla da abertma da Assembléa geral legislativa.
,Projectos:

Organisa los no Senado e enviados a Camara elos Dvputo.dos.
Sobl'", a reforma da ConstitLliçã . (Devolvid pelo Senado com emendas, que
motival'am o. fusão da,,; Carnaras, e enviado Qrinal aS. M. o-Imperador.)
obre o c)digo criminal. (Rejeitado pel Senad .)
Sobre elelictos de empregados publicas.
, obre a navegação dos rios Doce e G'iqui.
Sobre a' naturalisação dos colonos ela provincia de S. Pedro do Sul.
obre uma repr sentação elo presidente ela provinda elo Rio ele Janetro.
Elnendas:

Ao projecto ela Camara dos Deputados que amnistia os cabeças da rebellião
no Ceará.
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Resolu ..~Õe8 :

Devolvidas pelo Senado e opprovadas com emendas pela Camara dos
Deputados.
Parecel'es :

Da Conunissão de L gislac:ão, concedendo á anta Casa de Miserieordia
de S. Paulo a faculdade de 811quirir p r titu10s legaes at' o. quantia de 200
contos de rêis predios llrbanos ou rusticos, para manutenção dos piedosos fins
do seLl institut .
Da Commissão de Legislação, sobre o requerimento em que os empregado~ do Senado consultam se derem ou não ser considerados empregados
publicos.
,
Da C0111mif>süo de Saude Pull1ica, sobre a representaçuo em que a Camara :\'Iullicipal de Parahyba pede providencias sanitarias contra o choleramOl'bus.

Dêl Commissão de Marinha e Guerra, sobre os requerimentos dos' soldados do
,
Dn Commissão Especial, sobre um officio do Millisterio do Imperio, no
crual mostra o estado criti o da capital do Imperio e pede meclidas prompta
e cf(iCôzes para prevenir os males que ameaçam a segurança e tranquilidade
publicas.
Da Commissã de Constituição, sobre um officio dirigido pela Camara dos
D pulados, convidando o Senado para a reunilio da Assembléa Geral, com o fim
de se n menr tutor para o imperador.
Da C mmissã de Agricultura, sobre a representaçJo do presidente ela
proYincia, ácerca da postura da Camara Municipal da Villa do Pilar, rolati,a á
livre creação e pastagem de gado.
Da Commissão de Instruc.ão Publlca, sobre os estatutos do Curso de ciencias
Juridicas e so iaes do Imperio.
,Da Commissão de Fazenda, s hre a representação em que a Cam ara ~Iunicipal
de Ouro Preto pede augmento de consignaçú para conel ão de uma parte do
edificio da cadeia pulllica daquella cidad
28° batalhão João Francisc Hermogenes e Carlos cherman.

Ol'çalDen to :

Das clespezus CJLl
l\Iarinha.

e devem fazer no 2° semestre de 1831 com a Repartição de

Relação:

Dos Sr~. senadores que não compareceram na sessão de 1831, 'por se nebarem
f6ra da capital d Imperio.
Relll'esentac.;'õe :

D s commel' innles lo Rio de Janeü'o, cm que pedem a creaç=-o ele tribunaes
especiaes para as causas mercantis.
Da Camnra Municipal da cidade de Goyaz, em que pede isenç'üo de decima dos
predios urbanos em fa"or daquella cidad .
Da Cnmara Municipal da cidade dn Parahyba d Norte, em que pede a revogaçüo da re olução de 17 de novembro de 1831 sobre o pagamento das prezas
ieitas pela esquadra no Rio da Pratn, por motiv de hayer sido exigido pIos inglezes, com ameaças de força armada, e pelo prejuizo que eau a tnl resolução no
actual apmo das !jnl1nças daquella provincia.
De José Alexandre Carneiro Leã offerecenélo á consideração do enaelo as
bases para a formação de uma so iedade ele extrac,ão de diamantes. (Aco/J'l,panham as informaçues elo presidente ela pl'ovin.cia de Jfinas, cotos em sepal'aclo dos conselhei,'os Bernardo Perei1'a ele Vasconcello' e Romualelo Jose
Monteiro ele Bal" os, c diversas inj'ornwções elo intendente geral dos diamantes, acompanhadas de wna conta corrente ela fabrica ele ferro elo mOl'ro
elo Pilar,)

Do C nselho Geral da provincia da Bahla, remettendo sua opinitío sobre a lei
do orçamento da receito. e despeza para o exercicio financeiro ele 1833,
'
C-õ

-31Ot'fici()@ :

Do conselho geral da provincia de Goyaz, remettendo cópia da acta ela eleição a
que se procedeu naquella provincia para uma vaga de senador. (Acompanha um
protesto.)
Do conselheiro Bernardo Pereira Ie Vasconcellos, pe lindo para ser entregue á
Sociedade defensora da Liberdade e Independencia Nacional o eclificio que serviu
para as seEsàes lo Senado, afim de ne11e se estabelecer a Casa de Correcção.
Em que o Visconde de ltabayana submette á consideração do enado varios
exemplares de um escripto que redigiu com a mais escrnpulosa fidelidade para o
fim de rectificur quanto 11a de inexacto, detl ctivo e vago n::> primeiro relatorio
dirigido á assembléa legislativa do Imperio pela Commisstlo Especial encarregada
do exame das contas ela Legaçtio de Londres. (Não foram encontrados no al'chivo
os escriptos mencionados neste oJflcio.)
Carta:

Do Eenaelor Visconde da Pe Ira Branca, dando as razõ s por que nUo pôde comparecer ao Senado afim lo tomar posse e prestar o compromiss::> constitucional.
(ri esta cada acompanham documentos cw'iosos.)

•

lUappa:

Do estado do Banco do Brazil, r lativamente c.os fundos mortos ou estagnados pela lei de 23 de setembro de 1829.
Requel'imentos :

ao

De Antonio Alves da Silva PInto, em que peele diversos favores
Corpo Legislativo. (Acompal1hamdiversos documentos importantes.)
Do Fernando Maria de Mesquita, secretario ela extincta Academia 1ilitar,
em que pede para ser contemplad.) na reforma do Conselho Supremo Jilitar.
De Tl10maz José Pinto de Cerqueira, em que pe 1e para ser naturalisado cidadUo
brazileiro.
De Florencio Estanisláo de MaSEon, em que pede para ser convertiLlo em lei
um projecto que offereceu aO'Senado sobre o ensIno das parteiras.
A~ta

:

Da sessi10 do Conselho do governo da proylncia de Goyaz om sua reuniã
ordinaria do 20 de março de 1832.
Attestnc:l0 :

Passado por D. j'vlatheus de Abreu Pereira, bispo de S. Paulo, a fay r dos
professores regios de thoologla dogmatica naquella proYincia.
Passado pelo Conde de Palma a [m-or elo padre Francieco de Paula Oliveira,
professor da cadeira do philosophia da ciélaLle de S. Pa ulo.
~

ensageDl:

Em que o Conselho Geral da provincia de. . Paulo dirigiu ao Imperador felicitações pelos acontecimentos do dia 7 de al)ril de 1831.
Decreto:

Prorogando a sessão I gislativa até o dia 20 de outu!Jro ele 1833.
FalIa d Throno ele oncerramento da Assembléa Geral Legislativa.
1.833

FolIa de abertura da sessão de assembléa geral legislativa.
Projectos:
i;

Collocando Opaço das duas camaras leglslatiyas no edlficio onde se acham
ulas d Academia Militar.

,.

R::;
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Declarando que foram amnistiados e com perpetuo esquecimento as perturbações politicas excitadas na capital do 1mperio nos dias 3 e 17 de abril de 1832.
Extinguindo os conselhos presidenciaes creados pela carta de lei de 20 de outubro de 1823.
Permittindo a todas as pessoas dar e receber dinheiro, notas do Banco ou
outr s quaesquer moveis de emprestimos com os juros ou premios.
Declarundo que em cada um dos districtos dos juizes de paz, exceptuados os
das capita s do Imperi , hm-erá tantos guardas policiaes, quantos julgarem necessarios as camaras municipaes, ouvidor e previamente os juizes de paz.
Aut risando o Governo a contraclar com o engenheiro D. José Guasqu , ou
com qualquer inrlividuo ou companhia, a iUuminação por gaz, forneciment'
de agua e limpeza da cidade.
Sobr a formaçüo d um Banc') de cir ulação e de deposito c m a denominaç50 de Banco do Brazil.
Fixando o vabr c m que deverú entrar na receita e despeza das estações pu] licas o our e a prata em barra ou em moedas nacionaes ou e trangeiras.
Declarand') êllnnistiadas e em perpetuo e~quecimento as perturbações politica , que p:-incipiamm no dia 22 cl março d - 1832, na proyincia de Minas Geraes; bem 8ssim as que na pr vincia d Maranhão tiveram origem nos dias 13
de setembro e 20 de nov mbro de 1831 e na do Pará em 7 de agosto de 1833.
Observações:

br cliyeraos pontos da Legisla)l
Religião Catholicu Romana.

Brazileira nüo conformes com

fi

Santa

Decreto:

Concedendo pensão a D. Anua Barbara de Jesus, viuva elo 10 tenente graduado
e p8trü -mór elo p rto do I io de Janeiro.
!'S, Conde de "ulença, C)nde ele Lages, PaDirigido á Mesa do . enado pel
tricio José ele Almeicln e [b'a, Vise nele ele Alc ntara, D. ~llno Eugenio Los io
l7.U, Bento
eiblitz, Diogo Antonio Feijó Ba!'ão de ltap U, l'I'anci o ele Paula
Barroso Pc;;reira, 1a.rquez de Qu luz, J é ?l1artinian ele Alenca!', Iarquez de
Maricá, Vi condi!} de Cnel.b', ?l1anoel Caetano de Almeida e lbuqucrql1e, Affonso
de Albuquerque Maranllã , Visc nde do Rio Vermelb.o, José Ignaci Braga, José
Carl. s Mayrink d,t, iim li' rrüo, J' sé atul'I1in da C sta Perail'a ~larc03 Antonio
:\lonteiro ele Barr0 , Visconde da Pedra Branca J s~ Joaquim de Cm'vulh 110.1'quez de Inhambup , Nic láo Pe!'ei!'a de Camp s Vergueiro 1"ran isco Cul't1eiro ele
Campos e J <10 Ant ui I drigues de Carvalho.
oríicios:

Da camara municipal da villa elo Curvello, em que pede ao Senado a remoção
d tutor d impere dor, Dr. José Bonif'acio de Andrada e ilv8, por nüo convir a
um imperador, (ill10 da r voluçã de abril.
Da camara municipal de Itapari a proYincia da Bahia, remettenti a acta das
eleições da n ya camar municipal daquella·cidade.
Da camara municlp3.1 da villa de . João de Itau rahy, proYincia elo Rio ele
Janeiro f'ellcitand o Senado pela sua reuniüo.
03. cumara munioipal da villa de Barb:l ena, remettendo ao enado a representaçã cm qu o,:, hal itantes daquelle muni ipi pedem C(ue seja rejeitado peI
Senado o projecto ql.Iv amnistia os reJUrles rue no dia 22 d rnarç se insurgiram no capital la provincia tie Minas Geraes c ntra as autoridades legitimas,
contra a ConstiLuiçuo e as leis.
Da camara municipal da villa de i\líllas N Yas, felicitand( o ellad pela sua
reunião.
Da camara muni 'ipal da cid d imperial d' OUl'u Preto, pro\'incia de Minas
Geraes, c,)mmunicand rue s acha restabelecida a ordem publica na capital
daquella provincia depois do~ factos que se deram na noit de 22 I mUI'ç .
Da camara municipRI da imp rial cidade de Our P!'el expondo ao enado os
males que estão imminent s na prOl'incia ele Minas Get'aes e mais particularmente naquella cidade.
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Da camara municipal da cidade ele Mariannu, Minas Geraes, pedindo para
nüo ser approvado o projecto elo Senaelo que amnistia os reboleles que tomaram
parte na revolta ele Ouro Preto no (lia 22 ele março.
Das camaras municipaes das 'i'iIlas de Valença, Rio Grande do , uI, Campanha,
Soracaba, Guaratioguetã, S. Jos' ; prmincias do Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, i\Iinas Geraes e S. Paulo, felicitando o Sena lo pela sua reuniüo.
Da camara municipal da villa do Principe, declarand que ao Dr. José Bonifaeio de Andrada e Silva fal ta a capacidade para continuar no honroso em~
prego de tutor do Imperador.
Da camara municipal da villu de Diamantina do Serro, provincia de Minas,
represen tando contra o tutor do Imperador.
Da camara municipal da yilla de S. Francisco de Paula, da proTincia de
S. Pedro do Sul, pedindo ao Senado proyidencias para os factos gray s que se
teem dndo naquella villo.
.
Da camura municipal de Sabarú, provincia de ·Minas, peclind para ser rejeitado o projecto do . eoado que amnistia os relJelcles qu tomaram parle na
sedicüo de Ouro Preto no dia 22 de marco de 1832.
Do Conselho Geral da provincia elo Goyaz, agrudec ndo ao Scua.do ter eleyado
á categoria de villa a povoação de Meiaponte, naquella proYincia.
Do Conselho Municipal, remettenclo as actas das sessões do Conselho do
Natal pro-\incia do Rio Grande elo Norte e remettendo a divisão dos districtos do termo de Extremos.
De Joaquim José de Sant' Anna, offerecendo ao Senado dous xempJares do
seu trabalho intitulado Ensaio sob7'e o processo civil por meio ele jurados ·e
juizes de direito.

Da Irmandade de '. Gonçalo Garcia, da cidade de Penedo, proYincia de
Alagôas, agradecendo o beneficio fI- ito pela Assembléa Geral com concessão
de 80rJ$ para aquel1a irmandade.
De João Garcia, offerecendo 54 exemplarus de um plan para melhoramento
do meio circulante no Imperio do Brazil. (I\ ão e:riste lW [l]'c!lico exemplar al{Jum).
Da Sociedade Def nsora Campanhen.se, da cidade da Cumpanl1ll do Rio
Verde, proYincia de Minas Geraes, pedindo ao Senado tomar cm consideração
os perigos imminentes que a Palria corre, pruYidenciando com medidas
legislath as, que as circumstancias reclamam.
Da Sociedade Promotora da Instrucção e Pacificadora do Centro, na yil1a dos
Montes Claros de Formigas, proYinciu da. Bahia, feliciLando o Senado pela sua
reunião.
Do Conselho Geral da proYincia de Goyaz, felicitando os rcprcsenlante da
Naçüo pelos r levantes serviços prestados com suas subias, luminosas e legaes
pr yjclencias, em prol elo Brazil, em todas as convulsões politicas.
Do Conselho da ...,ociedade Defensora da Liberdade e Independencia Nacional
da Villa de Valenca, prOYÜ1CÜl do Rio de Janeiro, fel1cltando a Assembléa Legislativa pela sua reunião.
Da Sociedade Beneficiadora Philantropica e Defensora da LiberdaLle e Constituição, na vilIa ele Sabarú, província de ! linas, pedindo leis para. evitar coomctos
identicos aos que se deram c.:lD Ouro Pret ,no dia 22 de março.
Do Conselho Geral da provinc:u de GnJ'oz, participando ao nado D sua installação e protestando prOll1oyer com todos os seus sforcos o bem geral daquella.
provincia, manter a. boa ordem e não se cles,iar um s6 apice do circulo das suas
attribuições.
Do Concelho Geral da provincia do :'Iaranhüo, upresentanclo ú AssemlJléa
Geral Legislativa uma proposta para collocação c manutenção de um srstcma;de
boias, desde a Corôa Grande alé a Bat'ra, com o fim de facilitar a enlrada dos
vasos que demandem o porto daquella provincia.
Do Conselho Geral da provincia da Bahia, pedindo soluçIío úcerca dvs propo tas, que apresent u Ú CF.lmara dos Depulados, que, em yirtud do art. 77 da lei
de 1 de outuhro de 1828, lhes fOl'am dirigidas pelas cam aras municipacs, com o
fim ele augmentarem suas rendas, pOl' meio ele imposiçi1o sobre cerlos objectos
de commercio, agricultura e industria.
Acta:

Do Conselllo do Governo da provincia de Minas Geraes sobre a divisão dos
termos e comarcas da mesma provincia.
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Requerimentos:

Em que FI'. Esteves de A~sumpção, presidente dos Carmelitas descalços do
c nvento da Bahia, protesta contra a re~oção, para o hospital daquella cidade,
das alfaias e todos os bens moveis o immClveis e semm entes que eslão debaixo da
sua administra <10.
Artigo:

Extrahiclo da acta da sessão extraordinaria do Conselho d:) Gu,,-erno da
pr ,,-ineia de G -yaz, sobre a L:l'oação da justiça ordinal'ia naquella província.
Representações:

Do C nselho Geral da proyincia de . . Paulo úcer 'a dos reformas da Con-:
stiluiçã do 1m perio sobre a abertura e melhoramentos das estradas e obre a
isen<:üo de t Lio u serviço militar e civil áquelles cidadüos qu estiyerem encarregados de suas porochias e que pedem esmolas a bem do. Santa Cusa de Misericordia Llaquella cidade.
.
Dos lWg- ciantes Iíaclonaes da praça do Rio de Janeiro, protestando contra a
lei ado1 tadu lJela Camara dos Deputados sobre a moeda de cobre e sobre a creaçilo
d BancJ Nadoua!.
I eJações:

Das ernbarcaçõt:s de guerra e cor~ari s tomados e destrt::idos pela esquadra
do Rio da Prata desde n vembro de 1827 até abril de 1828.
Dos empregados da administraçã do Correio Geral da Corte do Rio de
Janeiro,
1884

Mapphs estatisticos da provincia rlo Rio Grande d Norte, designando as idades, so_'o ela ses e condições de seus ha] [tantes.
Officio8 :

De .\ntoni Pinto Cllichorro da Gama, exigindo a expedição das conyenieo tes
ordens paro. que os mestres de S, ~l, o Imperad r e da sereníssimas princezas
deem c)nta do estado de adiantament de seu augustos discipulos, como prescre\'e d ConstiLuiç.üo d Imperio. (Acom,panhcun as inJ07'm.ações pr'estaetas
pelos mestres ete S, .11. o Impel'aclor Lui.: Aleixo Bmtlanger, Renato PeCZro Beil'et e Simplicio Rodl'igues ele Sá.)
Reque.'imentos:

Em que fi Irmandade do SS. Sacramento la Antiga Sé da Côrte pede permissã pura e.'trahir oito loterias.
Em cru o p clre José Ant nio de Caldas declara que ten<lo sido per eguido pelo
e.·-imperador, a p,)llt de tersiclo pr~o nas caeleias ela Fortaleza de Santa Cruz e
conel mnado ú pe:la ultima, pede I UI'a ser rcintegrad no gozo dos direitos de
cidadão brazileii'o, de que se acha Wo injustamente prihdo. (Acompanh:.L um
passa.porte passado por' ilIanoel ete Almeida rasconcellos, encarregado de
negocios intel'Ü70 junto ao Govemo do Estado Oriental, outro passado pelo
ministro e secrefal'io eto GOl:e1'12o elaquella Republica e o extracto do o.[Jicio,
sob o n. 22, do presidente da ]JI'ooincia elo Rio Grande do
ul, llJanoel
Antonio Galuào e outros documentos importantes de nature.:a reseroacla.)
Actas:

Da Faculd de de l\le<licina do Rio de Janeir , na qual se acham exarados os
desejos do seus membros para equipararem em collação de gl'áo os lentes cirurgiõcs formados e cirurgiões, qlle, por annos de magi terio, tecm elado ú Nacão
bem dignos I rofessor s, que fazem honra á antiga e noya escola reformada. •
Da eleição senatorial a quc se pl'ocedeu na villa de S. Bernardo da Parnahy))a,
comarca do Brejo, Alcantal'a, Caxias e Itapicurü, na p!'oYincia 1 Maranhão~
para a vaga aberta no Senado por fallecimento elo sena lor Visconde de Alcantara.
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Relatol'io:

Da commissã liquidôdoi'a do Banco do Brazil, por parte do Governo.
Posturas:

E lícvnças da Camara

~IIunicipal

do. villa de Campos. (Acompanham 1Jwitos

docwnentos.)
Decretos:

Concedendo ao capitão de mar e guerra refJrmado Antoni' José Falcão da
Frota a gratificaçi10 annual de 120., correspondente a p sto de capitã de
fr-agata efiectivo do. armada nacional, em attençti aos serviços prestados á
Nação.
.
Amnistiando todos os réos (lue se acham comprehendidos nos crime~ perpetrados na commJçà'J de 22 ele março de 1833. (Acompanham documentos
importantes .)
Projeclos:

Declar'mdo que toda a embarcação de qualquer nação que fór encontrada nas
bahias, enseadas e costas do Imperl , desembarcando ou diligenciando desembarcar ou c nduzindo escravos africanos será apprehendida e conduzida aos
portos do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco ou Maranhã .
Declarando que as notas denominadas do extincto Banco do Brazil, pelas quae '
o Govern se responsabilis u as antigas cedulas ela Bahia e as notas emitLidas
em troco da moeda de c bre em tod o Imperio, serão trocadas e substituidas
por notas d govern Oll papel-moeda, toias d mesmo padrti .
Declarando que os senhores e possuidores de escravos africanos, tut res
ou quaesquer administradores dos mesmos, 1'10 prazo ele tres meze, , contados da
publicação elo. lei de 7 de Setembro, em cada um d s municipi s, e de qnatro
mezes nas cidades do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, licam obrigad s a
manifestaI-os.
Declarando que qualquer senador tem direito a obter d 'enad a demi são
daquelle cargo, fazendo constar, por officio dirigido ao 10 secretario do. respectiva camara, achar-se impossibilitado de continuar no exercici das suas
funcções.
Declarando que todos os brazileiros podem funda.r por si ou pJr sociedades,
collegios incorporados, de educação e instrucção publica..
1835
ELEIÇÃO DA REGENeIA

Relação dos collegios eleitoraes das Provincias do Imperio do Erazil, que
enviaram actas da eleição para o Regent3
Rio de Janeh·o:

Collegio eleitoral d Corte, das cidade de Nltheroy, CabJ Fl'io, Angra dos Reis
e Campos, das villa.s de Cantagall , Macabê, Magé, ant Antonio de Sá, Yassoura Iguassú, Maricá, Itaborahy, . João ele Principe, Paraty e I ezellde.
l\Iinas Geraes :

Collegi eleitoral elas cidades le Ouro Preto e de Mnrianna: das villas ele Queluz, Barbacena, Pomba, Ba.ependy, . João del-Rey, S. José, Lavl'as do Funil, Tamanduá} Campanha, Pouso Alegre, Jacuhy Paracatú, Araxá, Sabarú anta Quiteria, !la] ira, Pltangul, Principe, Diamantina, Curvello, Minas N vas, S. D ming s, Rio I ardo, Formigas, Risonha de S. Romão e das freguezins de S. J sé
de Alfenas, Camanclocara, Uberaba anta Barbarn, Conceição d Serro, Itacambira, Brejo elo Salgado e Barra do I io das Velhas.

/

- 3a8. Paulo:

üJllegio eleit::>ral da cidade de S. Pmlo, das villas de Jacarehy, Taubaté, Guaratinguetó, Areas, tibaia, antos, Iguape, Puranaguá, S. 'ebastião, Itú, Mogymirün, Franca do Imperador, Constituição, Sorocab3., rtapetininga, Castro e Carit -ba.
Rio Grande do Sul:

Collegio eleitoral da cidade de P rt Alegre, das víllas ele Trlumpho, Santo
Antonio da Patrulha, Rio Pardo S. Borja em Missões, Alegrete, Caçapava, Cach eira, S. Francisco de Paula, Rio Grande, Plratinim, S. José da Norte e Jaguarão. *
8anta Catharina :

Collegi eleitoral da cidade de Santa Catharina, das víllas da Laguna, S. José,
S. l\liguel, Lages e Rio . Francisco.
8ergipe:

C::>llegh eleitoral da cidade de S. Chrlstovão, das vlllas Nova do Rio S. Francisco, Itübaiana, Propriá Lagarto, Mar im e Estacio.
Espirito Santo:

Collegio eleitoral ela cidade da Victoria e da villa de Benevente.
Babia:

Collegio eleitoral da cidade da Bahia, das víllas ele . Francisco, Jaguaripe, Jac bina, Inl1ambupc, Carm'ellas, Porto SegUt' ,Cachoeira, anto Amaro Carnamú,
Hiu de Contas, Joazeiro, S. J rge elos IlMos, Caiteté, Cayrú, Nova da Rainha. ão
José de Carinhanha, B_ rra, Camp Largo, Itapicurú, ** Pilfto Arcado, e lo Julgado de Geremoabo.
Alagõas:

Collegi eleitoral ela cielade das Alagàa , das "illas de _ naclia, Penedo, Assembléa,
nguvl, Macei6) Atalaia) Port Co.!" e Traipú. *....
Collegi) eleit ral elas cidades d Recife e Olinda, das "illas ele G \"Una Lim eira, Pá d'Alh, Cabo, 'ontarém, Santo Antã, Iguaracà. Cimbres, Garallhuns, Flores **** e aos julgados de Cabr bó e Tacaratú. *****
Rio Grunrle do N()I'te:

Collegio eleitoral da idml d Natal e dL s "illas N "a do Príncipe e Porto
Alegre.
Parabyba:

C llcgi eleit rol da cicla le da Parallybu, das Yillas de P mbal, Pilar do Taipú,
Campina Grand ,Bl'ej ue Arêa, Vllla I eal de S. J :10 e da p Yoação de Manguape.
Goyaz:

C llegio el itoral da cidade ele GOJ'az e das úUas d
Pila!', Santa Luzia, Cavalcant Trahiras e N'õ1.tividade.

iJeiaponte, Santa Cruz,

l\laUo Gros@o:

Collegio eleitoral d'3s iclaues ele CLlyabÚ
c n6 e N ssa Se1111 ra da Conceição .

Matto Gross e das villas de Po-

• Este collegio não se reuniu por nüo hnvt!r eleitoreõ em numero sufficiente, como const:l do offieio do
presiden te da pro vi ncia .
.. Não vier:lm acta'! destes tre, eollegios .
... Não vieram actas desle'! dous colJpgios .
.... O secretal'io deste eoll gio aeeusa em ,eu omei? a l' mos-a da aeta da eleição, a qual não veio .
•.... :\iio vieram aelr.l.s desles dous colll'gios.
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Collegio eleitoral da cilade ele Fortaleza e elas Yillns ele Aquíroz, Aracati,
S. Bernardo, Riacho do Sangue, Ic6, S. Matheus, Crato, Jarelim, S. J üu lo Príncipe, Campo Muior, Imperatriz, Sobral, Villa Nom, Granja e Monte-mór Novo.
Alnazonas:

C'Jllegi eleitoral da villa ele Manáos elo Alto Amazonas.
Parú:

C llegio eleitoral du cidade do Pará e das villas de Mucupó., Vigia e Cametá.
l'laraobão:

Collegio eleitoral das villus de Caxias, Maranhilo, AJcuntura, rtapicurú-mirim
e S. Beanardo.
Officios:

Do 10 secretario da Camara dos Deputados, communicunelo ao enado ser
preciso conyocar da Assembléa Geral pura apurar a eleiçao do Regente, eml ru
não tenham sido recebidas todas as actas.
Do 10 secretario da mesma camara, communicand) que foi appr Yfld o requerimento em que um de seus membros pedia para ser convidado o Senado, afim
ele I rocerler-se á apuração dos yotos sobre a eleição I Regente do Imperio.
Decretos:

Pr rogando a sêlSsilo legislatim até 20 de setembro.
Idem idem até 4 de outubro.
Idem idem até 20 ele outubro.
Ielem idem até 25 de outübro.
RESOLUÇÃO sobre os recursos interpostos dos juizes de paz, para a decl'etação ou
nã decretaçilo de pensão.
l\Lt\.PPA estalistic da provincia do Rio Grande do Norte, designando as idades, sexos,
classes e condições de seus habitantes.
COPIA do decreto fazencl mel' ê da terça anIluol de oitenta mil reis, c rrespondente ao
seu posto, ao major de la linha José Fernandes dos antos. (AcOm1Janham dioel'sos
documentos. )

REQUERIMENTO em que Thomaz Ribeiro de Araujo e outros pedem para ser nomead s
continuas da Secretaria do Senado.
PARECERE das commissões :
- de Legislaçilo sobre o requerimento de Felippe Antonio Cardoso, em que se
queixa haver sido preterid pelo presidente da provincia de G yaz, José Rodrigues
Jardim, a respeito do empreg de Juiz ele Orpllilos, para o qual havia r unido
maior numer de votos no conselho presidencial;
- de Legislaçã sobre a c mmunicaçao que fez o juiz de paz elo curato do
Curralinho, província de Goyaz, a respeito da apparição de moedas de cobre de
80 réis cunhadas no anno de 1833 .
- de Legislação sobre a queixa elada por Elias Vieira França, residente na
Parahyba do Snl, ácerca da violencia praticada no despejo que fizera o juiz de paz
daquella villa em sua residencia;
- de Legislaçã sobre requerimento em que Joaquim Sant'Anna Arauj
10sinho, ajudante do extincto corp da Imperial Guarda de lIonra, protesta contra
a sentença dada c· ntra si pelo juiz de paz da Yilla de Itagu~",hy;
.
- de Constituição e Diplomacia sobre factos poliLicos passados na nroyincia
de Minas Geraes; (Acompanham documentos importantes.)
- ele :'larinha e Guerra e de Fazenda approvando a pensão de 300$ concedida
a D. Anna Llliza de Brit , em remuneração aos serviç s prestados por seu pai,
o chefe de divisão Diogo Jorge ele Brito;
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- de- Faz0ncla appr yando a pensrro c ncedida a D. Jounna Bernarda de
Negreiros Castro, esp so do fallecido Ouvidor oa comarca d .'. João das Duas
Barras, desembargador Jeronymo José da .'ilva Castro;
- íle Fazenda consentindo que a pensão de 1:400$ cuncedida ao Barã de
Itapicurú-mirim seja repartida entre suas tres filhas;
- ele Constituição e Diplomacia approyundo tratado celebrado pelos plenipotenciarios do Brazil e da Belgícn, em data de 22 de setembro de 1834.
BALANÇO:
- da thesouraria da I rovincia das Alag6a relativamente li receita e despeza
provincial no anl1'O financ.eir de 1835-183G.
FALL do throno d encerramento da Assembléa Geral Legislativa.
TER:'IO de juramento do reg nte t mp rario e electivo do Iml elio, o ,r. Diog
Antonio Feijó (12 de outubro de 1835).
INDIC. çÃO do Sr. senador Carneir de Campos sobre o art. 102 do Regimento
do enado.
N

OFFICIOS:
- ele :'1o.n cl cl Nus imento Castro e . Um remettendo ao r. Conde ele
ValençD
ffi io do inspector da thesouraria provincial de . Paulo e mai informações s bre a suspensão da c brança dos emolumentos que ali se cobrava'
- do mesmo senhor, remettenrlo a Senado o omcio d inspector da thesouraria
da provincia dn I i Grande, d . uI em que pede solução á duvida que 111e oc~ rre
s bre os direitos que devem pagar o couros de gadl importado das fronteiras e
d pois re xp rtados do Imperio I el s p rt s de embarque da provincia.
QUADRO mmlerico do. popula('ã da pro,incia de S. Paul .
PROJECTO:
- estabelecendo o processo qu se deve seguir para o julgamento dos cl'imes
dos privil giados'
- d cLarando que pertencem á Camar Municipal di: ci(lade do Rio de Janeir
o que sel'Ü postos ú sua disp sição todos os terrenos de marinha comprehendidos
em seu municipi .
CO~T_\S enviadas p I
tut r de . i\I. o Imperador ao errado, relatiyas ús desp zas
da casa imperial nos annos de 183í e 1835.
COPIA do offici com que a Regencia, em nome do Imperador, remette ao enado os
Elutogrnphos da Hesolução do. Assembléa Geral, que aut risa o Governo a
soccorrer, em I ntpellier, a Francisc Llliz de 'ouza com a quantia de 600 e
a iun 01 de Araujo Port AI gre c m a mesma quantia, annualmente.
ACTA da sessil xtra rdinaria realizada no pala io do Governo da provincia do Pará,
convocada para a acclamaçã que o p vo e a tropa reunidos no larg do palacio,
fizeram a ,'r. F lix Antonio Clemente ~1alcher pelo fallecim nto do presidente
tlaquella proYincia, B rnm'do Lob de ouza, de quel 1 já ôtayam cançados de
s frrer as prepotencias e arbitrariedade praticadas lU todos os nclos do seu
govel'no.
PROPOSIÇÕES enviadas ao S nado leIa Camara dos Deputados:
- approvand os e3tatutos de academias militares, c m alterações; (Foi
arclüvado por d liberaç..ão do Senarl0. )
- detcrminand os vencimentos d differentcs empregados do rsenal de
Guerra. (Foi rejeitada.)
RE u:-.ro da r ceita e despeza pr viu ial de anta Catllarina par o anno financeiro de
1 de julho ele 1834, a 30 de junho de 1835.
COPIA do h)la.n o provincial de Santa Catharina de 1835-1836.
0-6
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ORÇAMENTO da despeza da provincia de SanLa Catharina 1ara o anno financeiro de
1 de julho de 1.835 a 30 de junho de 1836.
DEMO JSTRAÇÃO gero I das operações do preparo, assignaturn e substituição do papelmoeda na Côrte e municipio do Rio de Janeiro, a cargo da junta administrativa
da Caixa da Amortizaçüo, desde 24 de dezembro de 1 :35 até 31 de agosto
de 1857.
1886

MEMORIA sobl'e os lefeitos que se encontraram no systemo Meteorologi o que se
organisou para o Brazil pela c mmissão n meada 101' decreto de 8 ue jandro
de 1833.
E TATUTOS para a Academia Militar e de Marinha da Côrte do Imperiodo Brazil.
LISTA dos colIegios eleitoroes existentEs na provincia ela Parahybn d Norte.
PARECERES das commissões:
- de commercio sobre uma pretenção dos empregados do. Junta do Commercio;
- de Fazenda e Legislaçi10 sobre a orgo.nisação da secretaria, c ntadoria e
thesoLlrü.ria da Camara Municipal da Côrte;
- de Constituição, sobre reclamação de subditos portuguezes p r prejLlÍzos
soffrido~ durante a guerra da independencia;
- de Assembléas provinciaes, sobre os officio do intendente geral de p Ucia,
remettendo ao Senado as contus da receita e despeza da suarespecti \'U repartição'
- de Legislação, sobre o requerimento em que Domingos Jo é de Freitas e'
Albuquerque pede para ter andamento o. r solução da Camara dos Deputados
relativa a diyerso.s causas que teem sido r mettidas e julgadas nas difterentes
Relações do Imperio paro. concessão de revi tas, que se achum parados p r precisarem ele providencias;
- da Mesa, sobre o requerimento em que o Marquez de Barbac na pede uma.
licença'
- da Mesa, sobre o requerimento em que os typographos Manoel Jo<;,é da
Costa Amorim e Manoel José Pereira da Silva pedem para tomar conta d s 1'viço do Dial'io do Senado'
- encarregada de examinar os a.ctos legislativos das as embléas provillciaes'
- de Legislaçuo sobre as contas do tutor de S. M. o Imperado!' e Alteza;
(Acompanham documentos impo7'tantes.)

- de Marinha e Guerra, sobre a prOL osição da Camara dos D pulados, (lU e
fixa as forças ele mar e t rra para o annofinn.nceiro de 1837-1838;
- de Marinha e Guerra, sobre uma pr tenção do cirurgiJ -mór li xercito
Manoel Joaquim Henrique ToUa;
- da Mesa, sobre a petição em (IlIe os typographos Manoel José Pereira da .
Silva e Antonio José da Costa Amorim se propõem a tomar p r empreza a to. ilygraphia, redacção e impressüo do Dial'io da Camara do Sen~ do.
RESPOSTA á FalIa do T11l'0no.
DOCUMENTOS r lativ s ao alcance do ex-thesoureiro da casa imperial Manoel Igna.ci
Soares Lisboa.
REPRESENTAÇÃO da Camara Municipal (la cidade da viDa da Camp_ Ilha, provin ia
de ?\'llnus, em que pede a Sena lo para lhe ceder em seu beneficiõ a terça pmte
da consig:n'lÇão volunturia (Iue existe depositada em seu cofr .
QUADRO ela receita e rle3peza dlll\Iesu das rendas provincio.es da provincia ele Minas
Gera ,veriticadas em o a.nno financeiro ele 1 de jUUlO de 1835 a ultimo ele junllu
d 183 .
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ORÇAMENTO da despeza provincial da provincia de Santa Catharina para o ann
financeiro de 1 de julilo de 1836 a 30 de junho de 1837.
OFFICIO :
- enviados pela Camara d s Deputados o 10 secretario do Senado;
- enviados pelos di ,'ersas mi nisterios ao 10 secretarlo elo Sena-do;
- de Bernardo Belisario oares de ,ouza, em que peele ao Senado que se
digne marcar o dia la reunião das duas Gamaras em assembléa geral para o
reconhecim nt da peinceza D. Januarlll, como succ sora a throno do Brazil;
(O ._enaclo marCOLt o clia 31 de I7wio de 1830 para aquella solemnidade.)
- ele Gustavo Aelolpho de Aguilar Pantoja) dev lvendo ao Senado o requeri111 nto em que o monsenhor Antonio José da Cunha GllSmào pretend continuar a Jicrceber o ordenado de commissari geral da Bulla, que exercia ao
tempo da extincção do Tribunal da Bulla da Cruzada' (Acompanham informações
importantes)

- de Manoel do "ascimento Castro e Silva, remeltendo ao Senado (IS pareceres sobre as meelidas qu~ c nvém acl ptar para melhoramento do meio circulante; (Acompanham documentos importantes.)
- cI Brasilio Q. TOI'reUo, CI mmunicand. 80 enad!) que o I residente ela
provincia ela Paeahyb11. elo orte, tenel em attenç:ão o que lhe r quereu aCamara
Municipal elo termo ele Pianeó, e autori. ado pelo art. 2 0 el elecrel de 29 de
julho d 182, creou moi um c Uegio eleitoral na sobreelita villa ele PIancó;
- elll ,\lcs11. da Assembléa Legislativa pl'Ovincial de Minas Geraes remetlendo ao Ç,' nad uma representaçu s licitando a favor da divida publica que
arlu lIa pro, incia prelende contrahir para o melhoramento de suas estradas,
mesmos favores e privile"'ios que fio c ncedidos a s psssuidores de ap lice da
divida pu] lica do Imperio.
CERIMONIAL provisoriamente approyado pela Camara dos Deputados para o act do
juramento da Serenis ima Princeza Imperial) D. Januaria (12 de julho de 1 36.)
AUTO rIo juramento prestad p rant a A semlJléa Geral Leg-islatiY3. pela Serenissima
Princeza Imperial, D. Janllaria.
BALANÇO da receita e despem ela província das Alag as d) anno finane iro de 183 a
1837.
REQUERI\1E 1TO :
- do les"mbargu(lar Caeton Ferraz Pinto sJbre a discussilo havida no'
Senado relativa á sua pr t nçu de ap sentadoria'
- de LeJCad ia Eugonin'\ íllany M nçil , m (lue pede a entrega de dO~llmento3
c m que instrui uma sua petiçüo'
- de Antonio Js', de liv ira p ctlndo Ull1a pensão;
- le Francisco Ant nio do H g ) thesoUL'eir do l\Iuseu, em que pede uma
gralificaçuode400$00)'
.
-de Antonio Joaquim Teix ira de Canolho, em qu pvde um logar de gUCll'da
d Senado:
.
- de Antonio José de Amorim Fr>3itas, tachygr ph') encarregado pelos editores do JOJ'l7al elo Commcl'cio de extl'actar as sessões d Senado pcdind para
iS rem publicados os delJates naquelle j mal;
~ le JacinthD IliI J) lyt Guiol1) prote"'tando c ntm um discmso pr nunciado
na esstío elo Senad , de 15 de outubro de 1836, no qual se fazem rel'el'encia
calumni sos ó. sua pessoa.
PROPO IÇÕE ellYiadas ao Senad pela C::nnara d s Dcputad s:
- interpretaudo a 1 i d 6 de novembro de 1827 ])re o meio soldo ás
viuvas d s orJJciaes elo exercit ; (Acompanham, as informações solicitadas pelo
Senado ar) S7'. Ministro da Fa

~enda.)

- emendanclo o <lecr t ele 27 ele setembro de 1 35, relatIvo Q Fil'mino
IIerculan ele Brito'
- aut ri ando o director elo Curso de ieneias Juri licas e Socia s, ela cidarle
de OlinrJ.a, pan aclmittir a fazer os a.ctos ele 10 e 21) annos a Francisco Manoel ela
Sil"a Tav:lr s Junior;
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- conceclenc;lo a Fructuoso Lins da MoUa quatro loterias e a Francisco Xavier da Fonseca duas, em beneficio das suas fabricas de sedas e vidros crystallinos ;
- approvando a jubilação concedida a José Theodoro Rosa Gama na cadeira
de grammatica latina da cidade de Cabo Frio;
- cJnceclendo uma pensão a D. P rpetua Maria Leal;
- tl'ansferindo a D. Maria Henriqueta a pensuo de seu pai major Luiz
Ant nio de .1omes ;
- approvando o tratado de c mnLrcio o navegaçtí.o celebrad entro 0.3 Imperios do Brazil e da Austria.
PROJECTOS:
- declarando nu serem admtttidos -nem conseryados escrayos no serviço
dos estabelecimentos naciooaes, salYo os de agriculLura ou criaçuo; (O.tJel'ecielo
pelo Sr. Canele ele Lages na sessc70 ele 22 ele setembro ele 1836. )

- autorisando o Goyerno a conferir a insignia de cavalieil'O -da imperial
ordem do Cl'uzeiro a Louronç Justiniano Jardim, com mandante da barco Jlfaria
Aclelaiele,expedindo-se g7'atis o 'competente diplomo e declarando-se ser um testemunho de agrnc1ecimento nacional, por SOl' o Bgl'Uciado o primeÜ'o engajad r que
em maior escala imp rtou braços livres para o Brazil ; (OjJereciclo pelo Sr. Canele
ele Lages.)

- elevando a renda exigida para ser jurado;
- doclarando que as viuvas, orphüos menores de 18 ann s, filhas s ltcLras e
m5.is dos officiaes 111 rtos, anles d completarem 20 annos de seniços serão
contemplados na disposição da resolução de 6 de julho de 1831 .
- declarando qu as viuyas orphãos menores de 18 annos, filhas solteiras
e mãis dos ftlciaes mortos, antes de completarem 20 annos de seni\,os, são
contemplados na disposição dA resoluçuo de 6 de julho do 1831 ;
- declarando que a autorisação concedida. n art. 20 da lei de 26 de agosto
ele 1835 para as promoções no corpo de engenheiros fica extensiva para os p stos
de major, tenente-coron I e coronel - autorisanclo o Goyerno a vencler em hasla publica, em porções ou coino
melhor c011\'ie1', 53 bl'aças de fl'ente do tert'eno unnexo ao Paço do Senado na face
do Camp da Acclamaçüo, contadas do lado do mesmo Paço com os fllndos
respectiyos:
_
- autorisande> o Governo a cone der carta de pridlegio exclusivo por espaç de 40 ann s a João Gomes Netto para a navegaçuo por barcos a VDp r nos
rios Jequitinllonha, dos Contas, Porto Seguro, Caravellas e Cannavieiras, na
provincia da Bahia ; (Acompanham elocwnentos importantes.)
- apllrOyando a pensão de 1: 200$ concedida pelo GJlerno á Marqueza de
Santo Amaro; (Este projecto foi rejeitaelo [leia Camal'Ct elos Deputacloo em
agosto ele 1836.)

_

A 1en ão foi requeridn pela propria Marqueza ele Santo Amaro, que
instruiu a petiçüocom a carta imperial passada Í)or D. João VI cm 31 de utubro
de 1805, nomeando o dito marquez conselheiro Ultramarino de capa e espada
e bem assim a carta que o escollJeu senador do Imperio em 10 de a]wil de 1826.
- deJinindo as attribulções elos commanelantes militares;
- concedendo a pensão ele 1:0
ao sensclor Manoel Ferreira da Cmnara
Bittencourt e Só. com sobrevivencül a 1'avor de seus netos; (Foi 7'ejeitaelo pela
Cama7'a elos Deputados en'l-julho ele 1836.)

- sobr os vencimentos dos membros do extinclo Conselho ele Estado'
-:- fixando as forços de mar e terra para o ex rcieio de 1837-1838 .
- c ncedenclo seis loterias á Í1'mandaded S . Sacramento ela Antiga Sé, da
COI-te.
ACTA da sessuo secreto do Senado para. o roc')nhecimento de S. A a Sro. D. Januaria,
como Princeza. Imperial.
1837

REPRESENTAÇÃO da cla~se mililar pedindo a cJnservação de seu fàro, e o do Conselho upremo Militm.
RELATORIO do estado da lirIuidaçüo do Baneo do Brazil, apresentado pela c mmissão
liquidadora.
.
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ESTATI TICA do commercio do Rio de Janeiro, desde 30 de junho de 1833 u 1 de
julho de 1837, segund as r ceitas das Alfandegas.
BALANÇOS:
- da receita e elesI eza ·da llrovincia das Alagôl;l.s do exercido fiuanceiro de
1837-1888 ;

-

.

da administraçuo proYincial de Santa Catharina, do exercicio financeiro de

183G-1837.

ORÇAMENTOS:
- da receita da provincia das A.la,Q:õas paro.. o exercicio financeiro de
1837-1838;
- (la despeza da provincia ela Bahia para o anno financeiro de 1837-1838;
- ela receita du provinda de Santa Catllarina para o anno financeira de·
1837-1838.

COPIAS da d rn Jl1straçu da receita e despeza da provinda de Santa. Catl1arina no
anuo Í"inunceiro de 1837-1838.
TABELLA elo r amento da despeza da proyincia das Alaguas para o anno financeiro
1e 1837-183 ..

QUADRO (lo orçalllento da receita e elespeza da . I sa tIas Renclt s proYinciaes da pro,"inciu de Minas Gemes para o o..nil financeir de 1837-183) .
REQUERDIENTO cm lJue M::moel José P reira da Silva pede que seja nomeado tachygrallllo do ,'enad) c m o yencimento annual ele 960.' 00.
ele juramento elo Regente interin elo Imperio, o Sr. senador Pedro de Araujo
Lima. (.•,7 de setembro de 1837.)

TER~IO

ACtA:
- da sessão cecreta d Senael anele se tratou da rebellião do Rio Grande do
Sul. Junl a estaacLa acham-se os seguintes documentos:
ffici, d presidente da provinda de . PedI' do Rio Grande do ul a l\1inislro de B>lrangeiros.
mci do Ministerio do Imperio r mettend diTersos documentos.
Despacho düllo pel president dalJuella proyincia, em 28 de abril.
lini tro dos Negocias Estrangeiros ela Republica QriNota resenadu d
ent Ldil'in-ida u G yerno, cm 10 1 outubro de 1837, e cartas escrlptus pelo padre
Caldas c pelo coronel Jarson ao general Lavalleja.
Jnslrucçõe secr las dudus pel c ronel Possollo e carta de Fructuoso
Riv rn. 00 mesmo cor nel Poss 110.
Omcio do l1.inistL'O ele Estl'ungeil'Os ' lutivo ao tratado de ll.lliança offensiva
e defiensiya com 11 Republica Oriental.
OFFICIOS :
- el1Yiados a enll.d pelo 10 secretario da Camara dos Dt:putados'
- do mini tI' Bernard de Vascon eUos, remettenclo ao enaelo as informaçã s relativas á ordem que lransferiu o cofre dos orpllã s de Casa ela Moeda
para o Thr.s uro Publico Jacional;
- elos divers s ministcri s ao 10 secretario do Senado.
DECRETO proroganl.lo as sessões da Asseml léu Geral Legislativu.
P RECERE das commissões :
- de Fazentla sobre as contas relativas á adminiskação do r. Marquez de
Itunhaen, na qualidade de tutor de S. M. o Imperador e suas August s irmãs;
(Acompanham documentos impo7'tantes.)

- de farinllO e Guerra, s bre o requerimento em que Gi:lbriel Baptista Ro.
drigues peele uma I ensã .
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- de Obras sobre o raquerimento em que Augusto C':mdido ela SUveira
Pinto se propõe a construir em dous annos um ediflcio sumptuoso para os
trabalhos do Senado' (A commissão foi de 'parecer que a pl'Oposta não estava
nos casos de ser attendida.)
- das Assembléas provinciaes e dos Negocios Ecclesiastic s, relativos ao
projecto que nnnullou a lei n. 48 da As embléa Provincial de Minas Geraes,
ácerca da remoção, suspensão e demissão d s parochos;
- de Fazenda, conceclemlo seis loterias á Irmandade de S. José, da Càrte;
- de Fazenda, sobre a prop sição de Camara d s Deputados, que manda
applicar os remanescentes dos premIos das loterir.s que ~ rem concedtdas a
beneflcio do 1ontepio Geral de Economia dos Servidores do Estado emquanto
pelos portad res de bilhetes não forem requeridos'
- de Fazenda, c ncedendo duas loterias de 100:000$ cada uma, a beneficio
do Theatro da Praia de D. Manoel p r espaç de quatro ann08;
- de Constituição e Diplomacia, s bee a proposição da Camara dos Deputados
que proroga por mais um anilO a suspensão de garantias paea as pro"incí<ls do
Pará e S. Pedro do Rio Grande do Sul, decretadas pelas leIs de 22 de setembro
de 1835 e 4 de outubro de 1836 ;
- de Constituição e Diplomacia, concedendo W11a prestação- annual de
50:000:' á ra. Duqueza de BragiU1ça, viuva de D. Pedro I, ex-Imperador do Brazil;
- de Legislação, sobee a proposiçüo da Camara d s Deputauos que faz
e:\.1ensi"as ao delicto de fUl't de eSCl'avos as penas
mais dieposiçãe3 legislativas estabelecidas pal'a o rOLlb) .
- de Instrucção PLlbltca, sobr a pI' tensão do 2u cirurgLJo da Armada
Antonio José da Fonseca Lessa;
- de Marinha e Guerra, sobre a pensuo cJncedida ao almirante José MarIa
de Almeida;
- de Marinha e Guerra sobre o requerimento em que D. Peepetua MarÍa
Leal, viuva do conselheiro Joaquim Francisco Leal, Qfticia]-mai r da Secretaria
da' Morio118 pede uma pensilo ;
- de Marinha e Guerra, sobre o requerimento em qlle D. Anna Eliza Pessoa,
viuva do capitão Domingos Tlleotonio Jorge 1\larlins Pessou, pede uma pensão;
- de Instl'llcção Publica, sobre o requerimento de Antonio José da Fonseca
Lessa., 2 0 cirurgião da Armada, em que pede· ser admittid a t mar gl'áo de
doutor em medicina nesta Côrte, fazendo para isso exam de chimica medica e
medic'na legal;
- de Instrucção Publica, approvando a jubilação concedida ao padre LuIz
Florentino de Almeida Catanh , na ca leira de professor de grammatica latina do
Collegio das Artes do Curso Juridico de Olinda; .
- de r'arenda, so])re o requerimento em que Jotio Carlos da Cunha Gusmão e
Vasconcellos pede uma pensuo;
- de Fazenda, sobre a gratificação que deve perceb r .o official-maior da.
Secretaria do Conselho, upremo Militar;
.
- da Mesa, sobre o requerimento em que o tachygrapho Manoel J03é
Pereira da . Uva se offerece pl1l'a publicar um jornal que contenha o rE'sum do:>
trabalhos do Senado;
- da Mesa, sobre o rcqu rimento em que Sebastiuo Fahregas Suriguê
propõe-se apresentar durante as sessões legislativas, uma folha diaria, na qual
venham transceiptos' os liscurso' pronunciados em ambas as casas d parlamento'
- de Fazenda, sobee a res lução da· Camnra dos Deputad 3, reduzid o
imposto de 25 %
que paga a c mpanl1ia de mineração elo « Gongo Soco»,
em Minas Geraes' (Acompanham documentos importantes.)
':..- de !\Iarinlta e Guerra, eobre a pr posiçuo da Cam:u'D dos Deputados que
concede uma pensã de 80 mensDes aCl coronel reformado Luiz Emygdio de
Castro.
PROJECTO:
- concedendo uma licenca ao capitão do corpo de engenheIros Ricardo José
Gomes Jardim;
- d clarando que os e~tLldui1Les que faltaI' os exame~ de ing]ez e hi toría
não poderão matricular-se nas academias de direito do Imperio;
>
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- concedend a') Dr Roque Schuch, directClr do gabinete de mjneralogia e
bibliothe ari da linaria imperial, uma pensúo annual de 9608000 ;
- prohibindo a importa)io de e cravo::> e de pretos li\Tes no territorio do
Brazil. (Este p,'ojectofoi apresentaclo pelo SI'. MCtrque~ ele Barbacena na sessão
de 30 de junho ele 1837.)
PROPO lÇÕES enviadas ao Senad pela Camara dos Deputados:
- sobre cursos juridicos ;
- s ))re 1 cação de serviços'
- reduzindo a 10 % os lireiLos do our que é obrigada a pagar a sociedade
de mineração do Gongo-Soco;
- creundo yarins cadeiras na Academin das Belln - rtes, e marcando o ordenado elos respectivos professores e substitutos'
- concedendo G leguas qnadradas d terras, divididas 111 sesmarias, ás
sociedades promotoras da colonisa ão da Bahia e Rio de Janeiro;
- llutorieando o Goyerno a conceder por sesmaria, o. Joaquim rle Azevedo
Souzt\ e a Domingos de Araujo BEl tos terras na pr vincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul;
- declarando Iue se est nde aos officiaes do ex r it , que estudarem na
Academia Militar, a Resoluçüo de 1 de outu1Jro le 1834;
- sobre s injurias e ameaças fi Uas pelos estudantes aos lentes das Academias do Brazil .
- autorisando o Governo o. mandar correr tres loterias que pr duzam quanto
baste para indemnisar o que em 15 de llbrll de 1833 se rou)) u ao COrte dos
orphuos. (Acompanha esta pl'oposição uma relação dos objectos de prata e ow'o
queforClln roubado , a relação dos inventarias a que pertencem as quantias
roubadas do cOfre elos o7jJh((os e o numero dos herdeiros interessados.)
1838

ELEIÇÃO DA REGENCI
Relação dos collegios eleitoraes das províncias do Imperío do Brazil,
que enviaram actas da eleição para o Regente, que se res.lizou em 82
de abril de 1838

MARANI--C

(*) :

Collegio leitor I da cidade do lcantara elas villas do Vianna, Brejo, Ilapicurú-mirim, Past s 13 ns cidade de Caxias.

CEARA (**) :

Collegio cleit ral da cielad e das vil! s de "'. Bernardo, Aracaty, CarconC'l,
Granja, obrai, Nova, Impuratriz Campo Malor, :Monte-mór XOY, unto Antonio
do Jardim, ' Jou do Príllcip Hiac]lO d
ngue, leu e Crato.
o

PIAUIIY (***)

Collcgio leit rl'ü da cidade
Antonio de Campo ~Iai r.

c1 s "illas ela Parnahybo Paranaguú e Santo

(') Compareceram ti. elei,ilo 16-1 elcHJl'e, e (Ibüvern.m valas:
Sr. l~edro rle Aro.ujo Lima
o •••••• o ••••••• "
••••••• , ••• o'
Sr. AnLoni D'l'allcisc de Paula II lh~ntl:t CnvltlcanLi de AIlJllqllel'c1I.le ....••... o
•••• ••••
(aoJ C mparec 'ram .i eleição 3-1l eleitores e ohLi veram voLo' ;
Sr. Pedl'o rle .\.raujo Lim:t
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. '"
'.0 ••.. ' . o •• " . . . . . . . . .
Sr. Ant nio Fr:tnci5co de Paula l::Iollallda Cavulcanti d .\.luuque'·que..............•. o • • • • • • • • • • • •
r") Complreceram 12) eleiLores e obL~ve vaLas;
r. PerIro de Araujo Limo.
,
o........................
Sr. Anl,C)I1io Francisco ele PunIa Hall Illln. Cava IcunLi de AlbLl(luer lue, .•.••.•...•.•..•. ,..............
00

147
23

173
135

117
3
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Cidade do Natal e vi11as da Princeza, Principe, PorL Alegre, S. José e Goyaninha.
PARAHYBA. C**):
Collegio eleitoral da cidade e das villns d Brejo, MamJ.nguape, Pilar,
Pombal, S. João, Campina Gl'ande, Piancó e Patos.
PERNAMBUCO C***) :
Collegios eleitoraes elas cidades de Olinda e Recife e das villos de Goiana, Pau
el'AUlO, Serinhean, Rio Formoso, Lim eiro, Cimbrcs, Florcs, Garanhuns, 'l..guarasslt, anto Antonio e Cubo.
ALAGOA C~***):
Collegio leiLoral da cidade e das ,-iIlas 1e ParLo Calvo,
S. Miguel, Maceió, Penedo e Anadia.

ssembléa, Atalaia,

SERGIPE C*****):
ColJegio eleiLoral da cidade ele S. ChrisLovüo e das villas elo Cattete, Cap lia,
Porto da Folha Lagart , Larangeiras, Itabaiana, Nova do Hio '. Francisc , Propriá e Constitucional da Estnncia.
BAIIL.<\. C******) :
Collegios eleitoraes elas cidades ela Ballia, anto Amaro e Cachoeira e elas
,-illo.s de Nazareth, Abrantes, Valença, Ito.picuru de Cima, Jaguaripe F ira ele
Sant' Anna, S. Francisco ele Sergipe do C nde, Inhambupe, Ri de Contas
Caravellas, Barra elo Rio Grande, Caetité, Santo Sé, Joazeiro, Cnrinhanho.,
Jacobino., Cayru, Pilão Arcad , Maragogipe, No,a da Rainha, Campo Largo,
Geremoabo e Camo.mu.
E PIRITO

ANTO C*******) :

C Uegio eleiLoral da cidade da Victoria e elas vilLas de , . Mo.theus e BeneYente.
RIO DE JANEIRO C********) :
Collegios eleitoraes dR Côrte, Nitheroy, Augro.. dos R is
Campos e elas
villas de Va 's1uras, Marlcú, Magé, S. Joã::l do Principc, Valcn(;a, Iguassu,
'l:acahé, Cantagallo, Itaboral1y, Rezende, Paro.ty c Cab Frio.
(') Gompal'ecel'am LÍ eleiçiio 11! eleitores e obtl veram votos:
Sl·. Pedro de Araujo Lima........................................................................
72
Sr. AntoJ:lio Francisco ele Paula IIoIlanda Cavalcauti ele Albuquerqtlc
,
,
,...... .•.•
39
C') Compareceram á eleição 228 eleitores e obti veram votos:
r. Pedro de Araujo Lima ....•••.....•..•••...•.••.................•.....• ,
,......
1:-2
Sr. All~onio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de .\.lbnquerqlle..............................
7'
( ") Compareceram á eleição -!7 eleitores e obtiveram votos:
1'. Anlollio Franci co de Paula HoIlanda Ca\'alc:tllti de Albuquerque...............................
2'5
1'. Pedro de Araujo Lima.
, .•.•...........•.. ,.....
185
(••••) Compa.receram á eleição 414 eleitoreS e obtivel'am votos:
Sr. Pedro de Araujo Lima
, ...•............ , .....•.•.......... ,
,......
376
Sr. Antonio [i'r,luci~co de Paula I-IoIlanda CavalcJ.uti de Ubuquerqlle
,...
3
(.....) Comp:treceram á eleição 356 eleitol'es e obtiveram votos:
Sl'. P dr de ÂJ.·auj Lima
,... .. .. .. . .. • .. ..
.. .. .. . • .. .. . .. . .. . .. . .. .. ..
2'5
Sr. Autonio Francisco d_ Paula I-IoItanda Cavalcanti de Albuquerque
,
,..
71
(...... ) Compal'eCel'a'TI á elp.ição 855 eleitores e o!>tivel'am voto, os Sr. : PeJ.l'o d Araujo Lima 673
e Antonio Fraucisco ele Paula Hollanela C. Albuquerque 180.
(....... ) Compare ~ram á eleição 74 eleitores e obtiver:l.m votos os Srs.: PedI' ele Ar.lujo Lim:t 59 e A.utonio Francisco de Paula H. Cavalc:tnti de Albuquerque 15.
(....,...) Compal'eceram á eleição 554 eleitores e obtiverallL VOLOl 05 Sra.: Ped:o ele Araujo Lima 434 e
Antonio Fl'ancis~o ele II. Cavalca''1ti ele Albuquel'qlle 12Q.
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S. PAULO (*) :
Collegios eleitora s das cidades de S. Paulo, Lorena, Arcos, M gy das Cruzes,
Jundiahy, Taubate, Gua-ratinguetá, Bananal, . Sebastião, Constituição, antos,
Mogy-mirim, orocaba, Itú, Iguape, Paranaguá, Itapetininga, Franca, Atalaia,
Bragança, Curityba e Castro.
SANTA CATHARINA (**) :
Collegios da cidade do Desterro e das villas de S. Francisco do
Miguel, S. José, Laguna e Lages.

uI São

RIO GRANDE DO SUL (***) :

CJllegi s eleiloraes das cidades de Porto Alegre e Rio Grande e das villas de
S. José do Norte, Rio Pardo, Triumpho e S. A,ntoni da Patrulha.
MIN AS GERAES (****) :

Collegios leit raes da freguezia de Caldas, Nova Itajubá, Santa Maria de
Baependy, Paracatú, P uso Alegre, Camandocaia, Aiuruoca, S. Carlos de Jacuhy,
Alfenus, . Quiteria, S. Romão. Rio Purdo, Principe, Bambuhy, campanha
Curvelo, Pitanguy, Diamantina, Pomba, Minas Novas, Araxà, Marianna, Santa
Barbara, abarà, Barbacena, Our Preto, S. João d'El Rei, Itabira, Queluz). Lavras,
Tamanduá, . José, C nceição do err, Januaria, Uberaba, Montes LIaro, de
Formigas, Rio das Velbas e Itacambira.
GOYAZ (*****) :
Coil gio eleit ral da cidade e das villos de , anta Cruz, Trahira8, Meia Ponte,
Pilar, Arraias, Cavalcanti, anLa Luzia e Natividade.
MATTO GROSSO (******) :
Collegios eleitoraes da cidade e de Cuybá e das villas de Diamantina e Pocone~
OFFICIOS:
- ,dirigirlos ao 10 secretario dr) enadr) por diver os ministerios ;
-dirigidos a Senado pelo 10 secretario da Camara dos Deputados.
TERMO:
- de juramento do Regente temporarlo electivo do Imperio, o s 'nador Pedro
de Araujo Lima (7 de utul 1'0 de 1838).
(') Compareceram fl eleição 598 eleitol'es e obti-'eram votos os Srs.: Ptldro de Araujo Lima 346 e
Antonio Francisco de Paula a. Cavalcan ti de Albuquerque 252.
(oo) Conp'tre~ l'a n i eLeiçi
1·15 el~itol'ei e obtiver \ n vot s o~ 'ra.: Pedr,) de Araujo Lima 67 e
Antonio Francisco de Paula a. Cavalcanlide Albu'lllerque'78.
(''') Compal'eceram á elei~iio 121 eleUores, e obtirel'(un votos os 1'8,: Ppdro de Araujo Lima 116 e
Antcnio l?r<\ncisco de 1 aula ll, Cavalcllnti de Albtuluer'1ue 5
(....) C-lmpal'ece1'3m;i eleição 1.141. eleitores e obtiveram voto 03 81'S.: Pedro de Araujo Lima 768 e
Antonio Francisco de Paula a. Cavalcatlli de Albuquerque 373.
C....) Comp recer8m ii eleicão r eleitores e obtiveram votos os re.: Pedro de ~raujo Lima 151 e
An tOllio Fl"\L1cisco de Paula a. Cava1can li 17.
(......) C'lmpareceram a elei ão 64 eleitores e obtiveram votos 03
rs.: Peclro de Al'aujo Lima 478
Antonio FI'ancisco de Paula lI. Cavalcanti ,de .\lbuquerque 17.
RE UMO

PeJ 'o de ,\raujo Lima. 1.264 ,"oto· e Anloni"o Franci co de P,l1Il.\ H. Cavalc.lnti de .. lbllquel'·u. 1.65)
votos.
I~oi ell'lito o Sr, Pedro de Arauj'l Lima, mais tnrdE', àlal'quez de Olinda.
0-7

-
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ORÇAMENTOS:
- de d speza da thesouraria provincial de Alagôas para o anno financeiro de
1838-1839 ;

.

- da receita da provincia dDS Alagàas para o ann financ iro de 1.838-1839;
- e balanço da receita e d speza da provincia d Pará d s annos de 1838 a 1842;
- da despeza provincial da provincia de anta Catharina para o ann financeiro de 1 de julho de 1837 a 30 de julho de 1838 ;
- e balanço da receita e despem da prodncia do Espirito :anto do a11l10
financeiro de 1837-1838.
COPIAS da demonstraçã da· receita e despeza da pe.)vin ia de Santa Catharina, no
anno financeire de 1838-1839.
PROPOSTA apresentada li Mesa d Sena<lo pvlo redactor elo diario d nominado O
Despertador para publicar no diLo periüdico os extractos das sessõ s daquello.
Camara.
BALANÇO da receita e despczu provincIal das Alagôas cIo anl10 financeiro de
1838-1839.

POSTURAS su))stitutivas dos §§ 1°, 2 0 e 30 do Tit. 11, seqüo das posturas de 11 de
setembro de 1838 approvadas por portaria da Secretaria do Imperi .
PARECERES das commissões :
- de Fazenda concedendo ás Nfarquezas de Queluz e Inhambupe e Viscondessa da Cachoeira nma pensão annllal de 1:0JO$OOO ;
- de Constituição e DipI macia sobre o requerimento em que o coronel
reformado de 1u linha Joaquim Olinto de Caryalho, pede uma pensão mensal elo
140",000; (Acompanllcun documentos importantes.)
- de Legislação sobre a representação da Assembléa Pro\inc aI ele '. Paulo
em que pede a creação de uma relação'
- especial, encarregada de dirigir e fiscnlisur a ob:-a da nova casa do
Senado;
.
- reunidas, elos Actos Legislativ.)s provinciaes de Legislaç.ão, sobre uma
representação das assembléas legislativas das provincias do Rio de Janeiro e
S. Paulo, peelindo providencias e abolição da lei de 7 de nJvembro de 1831, que
prohibiu a importação (le africanos para o Brazil ;
- reunidas, aos Actos Legislativos provinciaes e de Legislação sobre uma
representaçtio da Assembléa ProvÍlLial de S. Paulo em que pede que a taxa
annual de 1 que pela lei de 31 de outubro de 1835, art. 6° § 50, pagam os
senhores rle escravos das cidades e villas para fundos do banco creado pela lei de
8 de outubro de 1833, seja revogada.
PROPO IÇÕES enviadas pela Camara dos Deputados liO Senado:
- eleclarand~ que os offic:aes tio ex:ercito prom vidas, por decreto de 13 de
s tembro de 1831, cJntarão suas autigu: laeles da data elas rcspectivas pr p stas;
- fixando as forçus rie terra e mar para o anIl) /'inanceir0 de 1839-tt)-iO; .
- approvando a aposentadoria concedida a c mselheiro Diogo Duurte da
Siha, inspector da tlles)llraria ela pr vincia de 'anta Catl1arina;
- elevando a setL:nta o numero dos .desembal'gaclJrcs ela Relação ~\'Ietropo
litana do Imperlo ;
- üubrlsando o governo a c.)ntrahie um emprestimo ele 4.GOO:OOJ para
supprir o deficit do anno financeiro de 1838-1839 .
- aut r;sando D. • 'anta Casa de Misericor'dia da Cjrte D. c ntinuar na posse
dos bens de raiz por clla adquiridos;
- declarand nulla e c' m) tnl de nenhum effeit a lei da Assemblén Legislatiya ela prJvincia ele .'el'gipe de 8 <le març) de 1837.
PHOJECTO.' :
- cí'callllo na capital do Imperio uma admillistl'a<.~J geral especial unicamente encarregada da rlir CçJo e inspecç.ão da factura de cttminlIos e pontes
e da ab rturl1 e m:vcgeção de COIIOes;

-
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- organisando o corpo de engenheiros militares;
- creando umu caixa geral para as contribuições voluntarlas a favor da
subsi!:?tencia das famílias brazileiras, segundo o regulamento que se estabelece
.para sua administl'ação ;
- arbitrando ao emprego de thesoureiro do Museu Imperial e Nncional o
ordenado annual de 400$000;
- c1esannexanelo da provincia do Pará e incorporando na do Maranhão todo
o territorio entre os rios Turi-assú e Gurup'lhy, sêrvindo este ultimo rio de limite
á ambas as provincias.
1839

ACTA ela sessão secreta do Senad em qu se tratou elo casamento ele S. A. Imperial, a
princeza D. Junuaria.
ORÇAMENTOS:
- ela receita provincial da provincia de Santa Catllarina para o anno financeiro ele '1839-18~0 ;
- ela receita e d speza ela provlncia das Alagõas n anno financeiro de
1839-1840.
BALANÇO da r ceita e despeza pr vincial ela provinciú dos Alagôas para o anno
finance\ro de 1839-1840.
COPIA da demonstração da receita e clespeza da pr Yincia de Santa Catharina no
anno financeiro de 1839-1841).
PROPOSIÇÕES enviudas ao Senado pela Camara dos Deputados:
- fixando a forças de terra e mar para o anno financeiro de 1840-1841
- interpretando alguns mtigos do Acto Addicional ;
- suppriminelo na lei de 20 de outubl'o de 1 ;3 , e em cada uma da rubricas de
despeza dos diversos ministerios a . somma'3 constuntes da tabella A; (lcompanha
a tabella e outros documentos.)

- autorisando o Governo a conceder a Conrado Jacob de iemeyer e Pedro de
Alcantara Bellegarde n faculdade de orgnnism> uma companhia para o fim da
arrasar o morro do Castell ,da cidade do Rio de Janeiro;
- concedendo a Paulo Ferraz Vianna o privilegio de poder estabelecer c rreios
urbanos na cidade do Rio de Janeiro'
- prorogando por mai um armo a. u pansão de garantias na provincia de
S. Pedro do Ri Grande do Sul;
- modificando e alterando o decreto relativo ás condições dos paquetes a
vapor contratados para llD.Vegar do porto do Rio de Janeiro para o norte do Imperio.
PARECERES das Commissões:
- da Mesa, propondo o augmento de vencimentos para os guardas da Secretaria do Senado;
.
- da Mesa, suspendendo o official ela Secretaria do Senado Cyro Candido
Martins de Brito e propondo a sua demissão, por julgal-o incompativel com a
dignidade e decoro do Senado;
- da Mesa, mandando guardar na Secretaria do Senado, para não ter andamento, seis representações dirigidas ao Senado, oppondo-se á Regencla da Sra. D.
Januaria; (E tas representações são toclas da prooincia de Minas.)
- de Legislação, sobre o requerimento em que Manoel Affonso Vellado pede
que seja transferido para o jury da Côrte um processo affecto ao jury de Cantagallo;

-
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- de Legislação, sobre uma petição em que grande numero de proprietarlos e outros cidadãos respeitaveis da provincia da Bahia, queixaram-se dos
gravissimos males que soffrem desde o luctuoso dia 7 de novembro de 1837 e do
perig de que ainda acham-se ameaçudos em a sua segurança, de suas pe5soas e
bens, por defeito de algumas leis existente ;
- de ConsLiLuiçüo, sobre o projecto de lei offerecido pelo Sr. senador Lopes
Gama concernente ás bases par{l. o ajuste do casamento de S. A. Imperial a
Sra. D. Junuaria.
PROJECTOS:
- declarando que o"matrimonio subsequente legitima os úlhos adulterilios
havidos anteriormente entre os cJnjuges e lhes conferindo todos os direitos de familja, como se tivessem nascido do matrimonio e até o nome de legitimos; (Este
p7'ojecto joi oJJerecido pelo Sr. senador Nicoláo Pereira ele Campos 1Te7'(luei7'o.)

- amnistiando todos os crimes politicos ou de opinião commettidos nas provincias cio Pará e Maranhão; (O.U'ereciclo pelo Sr. Marque ~ de Bae1Jenclv_·)
- auLorlsando o Governo a remuner'ar os serviços de PerIro Correia de
Senna reconhecidos em sua patente de sargento-mór [lggregad do exLincLo regimento de cavallaria de Milicias da comarca do Rio das M rtes, em Minas Gemes; (.ricompanham documentos importantes.)
- autorisando o Governo a conceder a Joaquim Francisco de ouza Ja, arro
licença para organisar uma c mpanhia estabelecendo na Côrte um matadouro
geral, onde se b~neficie todo o genero de gado destinado a c nsumo publico.
1840

MANIFESTO do Senado proclamando em maioridade oSr. D. Pedro II. (Sessão de 23
de julho.)

DECRETOS:
- convocando a Assembléa Geral Legislativa:
- adiando a Assembléa Geral Legislntiva.
ACTAS das sessões do Senado de 22 e 23 de julho relativas á maioridade de S. M. o
Imperador.
AUTO de juramento prestado pelo Sr. D. Pedro II, como Imperador do Brazil.
OFFICIOS:
- dos diversos ministerios, dirigid s ao 10 secretario do Senado;
- da Camara dos Deputados, dirigidos ao 10 secretario do Senado.
PARECERES das commissões:
.
- de Constituição e Diplomacia declarando no goso dos direitos de cidadão
brazileiro tod s os que tendo nascido no Brazü esttverem comprehendidos na perda
dos mesmos direitos pela proclamação de 8 de janeiro de 1823 ;
- de Fazenda, sobre o requerimento em que o conselheiro de fazenda aposentado Jol1o Sabino de 1eno Bulhões Lacerda Castello Branco, gentil-h mem da
Camara de S. 1\1. o Imperador, pede melh rumento de aposentadoria;
- de Fazenrla, approvando as contos apresentadas pelo tutor de S. M. o
Imperador e de suas augustas irmãs;
- De Commercio, sobre a representação de uma commissüo nomcada pelo
Gm'ern do Cearà para levar fi effeito a Sociedade de Colonisaçâo, Agricultura e
creaÇ<1o de gado, na fórma da lei provincial de 6 de outubro de 1838;
- de Fazenda, sobra o requerimento em que o conselheiro José Caetano de
Andrade Pinto, gentil-homem da casa de '. M. o Imperador, pede melhoria de sua
aposentadoria;
- de Commercio, sobre uma representação da Camara Municipal do Presidio
provincia de Minas Geraes, expondo a grande utilidade de se abrir uma estrada
.entre aquclla cidade e a de Campos;
- de Instrucção Publica, sJbre o requerimento em que GuUherme Paulo
Tilbury pede para ser reintegrarlo na cadeira de professor publicv da língua ingleza ;
- la Mesa, sobre uma proposta apresentada pelo redactor do J01'IVll elo
Commercio para publicar os tralJalh)s das sessões d Senado pela quantia de
2:00 mensaes;
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PROJECTOS:
- creand em cada um dos cursos juridicos de S. Paulo e Olinda uma cadeira de direito administrativo;
- declarando que Governo não poderà nomear novos deslmbargadores
para as ReLações existentes, durante a minoridade de S. M. o Imperador.
- declara ti do maior desde já o Sr. D. P dro II, Imperador d) Brazil; ( Este
projecto está assignado pelos Srs. Antonio Fl'ancisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, José l'vlaJ'tiniano de Alencar, Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, José Bento Ferreira de Mello, Antonio P. da Costa
Fdrreira 111anoel Ignaci o de fi1ello e Sou:;a. Foi apresentado na sessão de 13
de Tnnio de 1840 e rejeitado em la cliscuSSclO na sessão do dia 20 do mesmo mez
e anno.)

- declarando que 1 go que o Sr. D. Pedro II rÓI' d clarado maior nomearà
um c n-sel!lo que se den)mioará Conselll Privado da Corôa, composto de 10
membr s, ({uu terão o mesmo ordemuLos, que tinham s antig.:>s eon elheiros
de Estat1 ) ; ( Este project-J ficou prejudicado visto ter sülo rejeitado o que declal'aoa maior o Sr. D. Peclro II.)

- fixiUdo a desp Zél geral do Imperio para o exercicio de 18.H-18í2;
- estabeleeend a3 bases para o casamento de S. A. Imperial a Princeza
D. Januaria.
PROPO IÇÕE enviadas ao Senado pela Camara dos Deputad s :
- autorisando o governo a c nceeler á companhia. que organisarem Joaquim Antonio Pinheiro, Nuuo Nery de Ca.rvaLho e João Di go Sturz, carta de privilegio
exclustvo por espaç) de 40 annos paea a navegaçã a vap r nas aguas d Rio
Amazonas;
- declarando que a dotação de S. A. Imperial, quand) houver de realizar o
seu consorcio; sel'á de 96:0UO$ annuacs ;
- c ncedendo ao g.)verno um emprestim) de 5.787:662$713 para pa;;amento
das reclamações dos subi litos portuguezes e 1m: ziLeir s em virtude do trotado de
29 de agost de 1 35 crlebrado entr o Impori) d Bl'a.ziL e o Reino de PorLugal ;
- s bre a d tação do Sr. D. Pedro II e sua famllia ;
- fi.'{ando as forças de mar e terra para o exercieio de 1841-1842.
COPIA da demonstração da receita e despeza da provincia de Santa Catharina no
anno financeiro de 1840-1841.
1841

OFFICIO dos diversos ministerios dirigidos ao 10 secretaL'io do Senado.
PARECERES das commissões :
- de C nstituição, reconhec ndo senad r pela provincia do Ceará o Sr. Ma.
noel do Nascimento Castro e Silva;
- da :\fesa sobre o officio em que o Ministeo do Imperia, remettell programma que I' guLa o acÍ') solemne da sagração e cl)roaçào de S. L o Imperador;
- da r-.lesa declarando não tomar em considel'açã um offieio da Camara
MWllcipol lq Baturité I r vincia do Ceará por conter expressõ offien iyas a um
membro do enado e poue decorosas para ser presente a esta c rporaçilo ;
- de Constituição, mand<1nclo guardar na secretario d Senado a rel''lçàes
das pessoas prezas em consequ neia da suppressão das garantias nas proYincias
do Pl:lrà e S. Pedro elo Rio Grande do Sul. Ac mpanham este parecer os seguintes
documentos, que foram remettidos pelo eutElo Ministro da Justiça} Sr. Bernardo
Pereira de Vaseoncelles, em 20 de ag sta de 1838 ;
relação d s pre. os rl 'Est do qu da provincia do Pará foram remetttdos na
fragata Campista ao Exm. Sr. Ministro da Justiça ;
Relação dos presos que na prJvincia d Pará foram entregues ao commandante do paquete Patagonia para os entregar no Rio de Janeiro á disposição do
Sr. Ministro da Justiça.
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Relação dos presos que foram remettidos da provincia do Parú para o Riv
de Janeiro na charrua Carioca ti disposição do Sr. Ministro da Justiça.
Relação dos indi vidllOS que se acham preE:os em Porto Al"'gre, por terem
seguido o bando anarchico, sem comtudo terem processo, e s- enviaram pare.
a CÔl'te, por estarem no caso de sentar pl'aça na tropa do 10 ele linha.
Relação dos presos que devem ser l'emettid03 da cidade de P rLo Alegre para.
a Côrte do Rio de Janeiro.
Relação dos presos pronnnciado , que já seguiram em differentes embarcaçõe para a Côrte, com um officio do chefe de policia d provincia elo Rio Grande
do SLLl ao da Côrte, cuja relação foi enviada e acompanhada por um officio do
presidente da provincia. .
Relação dos presos pronunciados por crimes politicos em Porto Alegre, que
seguem para o Rio de Janeiro e que não podem estar naquella cidaele por fulta
de pl'isões seguras.
R..elação dos presos deportados" por ordem elo Exm. Sr.. pl'csidente da provincia d Rio Grande do Sul.
Relação dos anarchistas presos, que o commandante das armas da provincia
do Rio Grande do Sul manrl.ou remetter para a cidade d Rio Grande, á llsposição do Sr. presidente e por via da esquadl'ill1a que se acha em frente a
Itapoã.
Li ta dos cabeças da rebellião da provincia do Rio Grande do Sul, remettidos
á orâem rio r. Ministro da JLlstiça no patacho venus.
Relação d s presos pronunciados pelos juizes le paz da cidade de Porto
Alegre e que foram remettidos para o Rio de Janeiro.
Relação d s presos que f- ram remettid0s I ara o Rio de Janeiro para assentarem praça e que devem snhil' da cidade dePorto Alegre.
Marinha e Guerra, mandando que seja guardado no archivo do Senad a
Iroposiçil l'emettida pela Gamara dos Deputados, que declara que estão c mprehendidos na disposição d decreto ele 9 de abl'U de 1 31 todos os prol1lU1ciados ou
condemnados em qualquer processo organisado pela rev lta militar, que teve
logar na provincia da Bahia em 25 de outubrc de 1824. (Acompanham esta proposição os seguintes e importantes documentos):
Officio, datado de 4 de novembro de 1824, com uma exposiçilo da mesma
data, feita pelos officiaes dos batalhões do 10 de linha n8. 1 e 2 da provincia da
Bahia, que se retiraram para fÓl'a da cidade na occasião da rev lta.
Ofílcio , datado de 20 de janeiro de 1825, da commissií militar creada por
decreto de 16 de novembr de 1824, acompanhando cópia do sentença elo major
Joaquim Satyro da Cunha, fuzilado no dia 15 do mesmo mez de janeiro.
Ofticio de 23 de março de 1825, da mesma com missão militar (nove
documentos) participando ter sido fuzilado em consequencia de sentença, o réo
tenente Gaspar Lopes Villas Boas, no dia 22 do mez de março.
Officio datado de 30 de maio de 1825, da meSl11f1 commissão militar, participando ter concluido os seus trabalhos, e remetten io cópia 1e duas sentenças:
a la, em que fôra ab olvido o major José Antonio da Silva Castro, e a 2a em que
foram condemnados á pena ultima os ré s ausentes, cujos nomes são os seguin tes:
capitão Francisco Macario Leop Ido, alferes Jacintho Soares de Mello, João Pio de
Aguiar e João Francisco Paroguassú, cirUI'gião-l11ór Dr. José Palybio Paraguassu,
soldado particular Francisco Peixoto e Veras, cabo Bento José da Costa, cadete
José Rocha GaIvão e Innocenció Rocha GaIvão.
- de Fazenda, approvando a pensão de 4:00Cl$ concedida por decreto de 23
de dezembro de 1840 ao senador Diogo Antonio Feijó;
- de Marinha e Guerra, approvo.ndo a pensão annual de 600$ concedida repartidamente pelo Governo, por decreto de 31 de outubro de 1840, a DD. Maria Isabel
da Cunha, Joaquina Emitia da Cunha e Emilia Carlota da Cunha, filhas do vicealmirante Luiz da Cunha Moreira ;
- de Fazenda, sobre o requerimento de Antonio José Polycarpo, em que allega
e pede a confirmação da mercê, que obtivera de El-Rey o SI'. D. João VI, da metade
do ordenado que percebia, como administrador da Fabrica de Cartas de Jogar, de
que fÔra creador;
-de Commercio,sobre uma representação da assembléa provincial de Goyaz,
em que pede 4:000$ para promover-se a navegação dos rios Araguaya e
Tocantins.
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PROJECTOS:
- declarand que os riistrictos de paz ficam reduzidos ao numero <.le freguezias e capellas filises curadas;
- sobre o modo de fazer-se as nomeações dejuiz depaz;
- declarando que todo o' cidadã que entender que eBe ou outrem soifre
uma pressãu, ou constran~imento lllegal em sua I essoa I tem direit de pedir'
ordem de segurança il1llividual, ou habeas-corpus '
- decl~rando que os vice-presiLlentes das provincias serão da livre nomeação
do Imperador.
- declarando que hayerti um conselho ele E~tado composto de 12 membros
ordinnrios, além dos ministros do Estado, que ainda não o sendo terü assento

nelI '
-

l'crormando o codigo criminul. ( Apre entado pelo Sr. senado7' Bernardo

!'ereira de Vasconcellos.)

CONTRATO feito pela Mesa do enad· om os Sr. J. Villenem'e e a Companhia Edit !'a do Jornal do Commef'cio para a publicação dos debates.
PROPOSIÇÕES da Camara dos Depulados enviadas ao 'enado:
- re\'ogando parte da lei pl'odnclal de Pernambllc de 14 de abril de 183G '
- approyanclo o regulamento da Repartição Ls Correios;
- autorisando o Governo a fazer os regulamentos que julgar convenientes,
afim de qll esse na provin ia de . Pedro do Rio Grande do Sul toda [l communicação c mm rcial com a parte da mesma pr vincia occupada pelas forças
rebeldes, podcnd imp' r aos tl'anc::gres30res a pena da pri ão por tempo que nã
exceda d 1.1m anno, e a de d sterro para fóra da pr vineia até a terminação da
guerra;
- restob lec 0(10 o privilegio do Foro para as C8US9.S da Fazenda Na lonal e
cr ando o Juiz·) Pri\'ativo dos Fitos da Fuzenc'lo de primeira instunc:a ;
- creancl lIas immediaçOes çla Corte um asylo de in valiclo:s ;
- dec!uranrlo princezo bl'azileira 11 Sl'o. D. Mar:o Amelia, filh legitima de
D. Pedro I e la Sro. D. Amelia, actual Duqu za de Bragança'
- creando uma guarda nacional de linhl1.
1842

'COPIA authentica cl contracto matrim nial da S. M. o Imperador D. Pedro II com
Sua Alteza R al a Princeza D. Thereza Christina.
OFFICIOS dirigidos ao nado pelo 10 secretario da Camara d s Deputados.
DECRETO dissolvendo a Assembléa Geral LegislaLha.
PO TURA app!' vada p r pOl'tariu da ecretaria do Imperio, revogando o ~ 2 elo
titulo 6° da 211 secçfJ.o das p stmas d" 11 de eetembro de 1838.
ORÇA. lENTO da r ceita provincial das Alagoas pa!'a o anno nl1anceir de 1::) V2-1S't-3.
QUADRO do orçamento d.1 desl ezo pi' Yincial da provincia
ann financeil'() de 1 '12-1843.

ue 3nlo Catllorino pará o

1843

PROCESSO in taurad contra os senadores DiogJ Antoni Feijó, Njcolúo Pere:ra <lu
Camp~s Vergueir ,J. B. Fe!'reira de Melto e Jos' Martininno de AlencQr .
.Junto a est pr cesso [oram encontrados os seguintes documentos: AutooçT u
dos cópias e documenlos que se extrohiram do proce S') geral s·)bre o rebelliiiu
em HlI'ios ll~gal'es do sul ela provinc:[l ele . P.a.ulo, defesa apr sentada a Senado
pelo Sr. Diogo lo' ijó e seus companheiros e offido do. r. Honorl'J Hermelto Cal'neir0 Leão, ministro de e$trangciros, I'rmettenc1 au Senado cópia oUtllC'l1tirn do
depoimento das testemunhas que serviram no processo.
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PROJECTOS:
- facultando a mineração de todos os metaes e reduzindo o direito de 20 %
no ouro; (Acompanha documentos importantes.)
- mandando alistar na guarda nacional os estrangeiros domiciliados no
lmperio;
- declarando que os presidentes da Relações serão nomeados pelo Governo
corno os do Supremo Tribunal- de Justiça;
- declarando que o art. 170 do Codigo do Processo é applicavel ao julgamento dos crimes inclividuaes dos membl'OS da Assembléa Geral Legislativa;
- declarando que acha-se no gozo dos direitos de cidadão bra'ZUeiro o
tenente-coronel de infaüteria, addido a Estado-maior do exercito do Brazil.
(Acompanham 'documentos importantes.)
REPRE'3E~TAÇÃO'da

Assembléa -Legislativa Provincial de Minas Gemes, sobre o
meio circulante.
POSTURA da Camara Municipal, de 17 de novembro de 1843, approvada pelo minisferio do Imperio, declarando que ninguem p derá expor á venda em loja nem
mesmo em particular polvora e armas offensivas de qualquer natureza e obri~
gando-se a não as vender a escravos nem a pessoas suspeitas.
PROPOSIÇÕE da Camara dos Deputados> el1Yiadas ao Senado:
- autorisando o Governo a dar de arremlamento para serem lavrados os
terrenos diamantinos em· Serro Frio> provincia"de Minas; (Acompanham documentos importantes.)

.

- elevando á cat~goria de provincia a comarca do Alto Amazonas, com a
denominação de provincia do Amazonas ;
- autorisando Governo a realizar por quaesquer opvrações de credito, que
mais vantagens offerecer, a somma de 750:000$, segund o padrã m netario marcado no art. 11 da lei de 29 de setembro de 1840, para o dote de Sua Alteza a
Sra. Princeza D. Francisca Carolina :
.
- dispensando os bachareis em letras do Imperial Collegio de D. Pedro II,
de fazer exames preparatorios para entrar nas academias do Imperio.
~FFICIOS do 1 0 secretario da Camara dos Deputados enviados ao Senado.
PARECERES das cornmissões:
- de Assembléas provinciaes, sobre as leis da provincia de Goyaz do anno
de 1841 ;
- de Fazenda, approvando a aposentadoria do Visconde de Congonhas do
Campo, no logar de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça;
- de Fazenda e de Agricultura e Commercio, sobre a proposição da Camara
dos Deputados> prohibindo as acquisições de teft'as dev lutas por outro titulo
que não seja o le compra;
- de Fazenda, s' bre uma representação em que a Camara Municipal da
villa ele Cayrú pede seja concedido usofructo das marinhas u mangues de seu
municipio'
.'
- de Fazenda, sobre os privilegios exclusiyos concedid s no Lempo que dec rreu, desde 1 de janeiro de 18:32 até 22 de novembro de 1834 ;
- especial, encarregada de estudar e examinar o Codigo Commercial;
- de Instrucção Publica e Negocios Ecdesiasticos sobre uma r'epresentação
em que a Assembléa provincial de Minas Gel'aes pede a creDçã de mais um
bispado na referida pr.)vincia ;
- de Collstituiçã l, sobre a tl'Oca de documentos parlamentares das Camaras
Legislativas do Reino ele Portugal pelas das Comnras Legislativas do Impcrio do
Brazll ;
- de Fazen:dü, indeferindo a petiçã em que a emi)reza Theatro Nacional de
S. Frnnc.isco, da Côrte, pede a. c ncessão ·de uma loteria annual por 8spaçr:> de
quatl' ann::l;
- de Constituição, sobre uma representação em que a Assembléa Legi lativa
da provincia de Minas expõe as illegalidades com que foram feitas as eleições
gel'aes de 1840;
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- de Constituição e Diplomacia, sobre n convenção concluída e a 'signada
entre o Imperio dt> Brozile o Reino de POI'tugal, em 4 de dezembro de 1840, com o
fim ele se effe tu r o pagamento das reclamações liquidadn pela- commissão
mÍxla brazileira e pOl'tllglleza. estabelecida na cidade do Rio de Janeiro e já ratificada por ambas as partes c ntractan tes '
- de Constituíção e Diplomacia, sobre a onvenç<1o assignada pelos Plenipolen iarÍ(;s do ImperI do Brazil e Reino de Portugal, em 22 de julho de 1842, para
conclusüo do ajuste de contas pendentes entre as duas nações.
1844

·OFf1C10 :
- dirigidos ao 1° secr lario d enado pela Mesa da Camara dos Deputacl 8'
- dirigidos por liv rs s ministerios ao 10 s cretario elo Senado;
- dos I residentes das dl"vcrsas províncias do 1111pe1'io a 10 secretario elo
, enaelo ;
- elo presid nte da I ro\'illcia ela Parnhyba do Jorte, remettendo
balanço
ela receita e despeza daquella I rovincia, desde 18:33 a 1842, e os orc:amentos de
1835 a 1841 e 1842 a 1 43, faltando o de 1834.
1845

OFF1CIOS:
- do lo secretario da Camara dos Deputados dirigidos á Mesa do Senado;
- elos diversos minislerios ao 10 secretario do enac!o.
COPTA authentica do tralad matrimonial ele ua Alt zo. Imperial a Sra. Pr:nceza
D. Januaria com ua Alteza o r. Conde d'Aquila.
PROPO IÇÕE da Camara dos Deputados envio.das ao 'enado:
- mandand Yiajar e aperfeiçoar-se no Unlia o pintor Raphael ~Iendes de
anall10 ;
- creand duas I,elações, uma na p1'ovincia de ~linas e outra em . Paulo'
- conce(l ndo u II rm ncgild Ant nio Pinto privilegio por 10 annos para
qu s6 elle possa fabricar aspllo.lt e marmor artilicial na COrte pro\incia do
Rio de Janeiro.
PROJECTO. :
- declnrand' qu üS ministros, logo lue ('01' ln llomeud 5, receberão do
Th s uro Naci nul, n titulo de ajuda ele CIlSto, p r llma vez s6mente, meta I do
01' lenado qu a tllalm nt percebem'
- stabel cendo lima Capitania cl Porto em cada provincia maritima do
Imperio;
- mandandt) matriclllar no 10 al1110 do curso juridico de Olinda a José
Botelho de Araujo Carvo.lllo.
P RECERE das commissões :
- elo Nego(;ios Ecclesinsticos sobre o pr ject que manda desmembrar do
Bispad de Pernamlmco e encorporar n de Goyaz a fI' guezia de Couros'
tratad de casamento da princeza. D. Francisca com
- do Fuzenúa sohre
o Pril1cipe de Joinville '
- de L gislação s bre o projecto offerecido pelo r. senador ~laia in tituindo
o ministerio pllblic no Imperio, a exemplo do que se acha estahelecido em
outr s paizes .
- sobre o r querimento m que ROCJue ~ ahrlck pede duas loterias para
p der ficar habilitatlo a concluie a. sua fabrica ele le1'ro estabelecida no ?l1orro cl
Pilar, na provincia de Minas Gerae
c-s
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.

- de Constituição e Diplomacia s bre o requerimento em que Jouo Rodrigues
Pereira, subdito portuguez pede paru ser naturalisado ;-(Entre os documentos que
o supplicante juntou ao seu requerimento encontra-se um passaporte passado
em 7 de setembro de 1827 por Manoei Saldanha da Gama, Conele da Ponte,
pm' elo Reino e j1llinistro da Gue7'l'a do Reino de POl'tugal.)

- ele Constituição e Dlplomacia sobre a proposiçuo da Camara dos Deputados
quo leva o nmnero dos deputados geraes das provincias do Maranhão, Par,,)
S. Pedro do Rio Grande do Sul, EspirIt0-Santo, anta Catharina e l\Iatto
Grosso.
1848

OFl"ICIOS:
- do 10 secretario da Camara dos Deputado, dirigidos "L Mesa do Senado'
- dtrigidos por diversos ministerIos ao 10 secretarIo do Senado.
PROJECTO marcando o modo pratico das eleições de eleitor s e ele deputados.
PARECERES das commissões:
- de Estatistica, mandando archivar os seguintes papeis: officio dI) 1in islr
elo Imperio, de SOde maio de 1826, com outro do pr sidente da provincia de 1inas
Geraes ele 17 de abril el me mo a 11110, offerc endo um plano de clivisuo da
I rovincia em comarcas, termos e fregLlezias'
- officio do presidenle da proYincia de Goyaz, de 30 le abril de 1833, c ntendo
a divisuo, (lue 1izera para execução do Codigo do Processo, na [6rm'l do
decreto de 13 de dez mbro de 1832 .
Representação do conselho geral da provincia da Bahia, d 4 de maio
de 1830.
Repre 'entação da Camara Muni 'ipal de Baependy, d 12 de maio de 1832.
Proposta do conselho geral de . Paulo, ele 8 de fe\'ereiro ele 18:30, úcerca ela
creação de villas e fre~uezias.
Cópia elo officio do Ministro elo Imperio, de 5 de Maio de 1827, acompanhado
dos officios elo Presidente do l\Iaranhão, de 6 de novembro de 1826, dand a
razões de não terem podido organisar a estatistica, segundo o que nos foi. remettielo.
CÓl ia do officio do :Ministro do Imperio, de 11 do maio de 18~7, com um offi.cio elo major ele engenheiros Luiz d Alincourt, sobre o mesmo assumpto.
C6pia do officio do Ministro do 1mI orio, ele 14 ele maio ele 1827, com officio cl
Pr sieltnte do Cemá sobre o mesmo ohj cto.
Cópia elo offieio do Ministro do Imperia, de 12 de jW1ho de 1827, com officios elo
VIce-presidente ela provincia de linas Geraes, do ouvidor interino ela Cttmuru do
Rio das Ivlortes e ela Camara de S. Joüo el'EI-Hey, sobre o mesmo Dssumplo.
Cópia do of{jcio do Milristro do 1mp rio, ele 11 de julho dp 1827, com omcios do
Presidente da provincia do Rio Granele do Norte o de MaHo Grosso, sob!'e o mesmo
objecto.
Cópia dos ofticios do Ministro do Imperio, de 5 e 7 de maio de 1827, de 10 de
julho ele 1829, de 23 de junho e 23 de julho ele 1830, sob!'o trabalhos e~tati tiC)",
que se perderam ou desencaminharam-se.
- ele Legislação e Fazenda sobr o officio em que o Sr. :'linistro da Faz nc10
communica o roubo ele notas prati.cado no Tl1esouro em 26 de julho ele 1836 o as
providencias lue tomou o Govern sobre aq uelle fac lo criminoso; (Acompan!lam
clocumentos importantes.)

- de redac.ão sobre a emenda ao projecto de Codigo ommercial'
- de Con tituição o Diploma ia, mandando ar hivar os seguintes papeis:
Qual!' officios dos presidentes da provincias d Ceará, ?llatt Gro so, Piaully
e Pernambuco, crealldo ollegios eleitoraes naquellüs proYincias.
Tratado e artigos addicionaes sobre o casamenlo ele Sua ,AJteza a Princem
D. Januaria com . A. o r. Canele d'Aquila.
Tratndo matrimonial de . M. o Imperador com S.M. Imperial a Sra. D.TI!ereza Christina.

Representação da Assembléa Provincial de S. Paulo sobre as leis do reforma
juuiciaria e Conselho de Estado.
I epr sentação de alguns habitantes da comarca de, Nazareth, da provin 'ia de
Pernambuco, peclindore formo. düs leis qu regulam a pratica da eleições.
Project s offerecidos pelos rs. senadores Bernardo de Vasconcellos e Mell
\Iattos, em alguns trabalhos da c mmi são de Legislaçuo ácerca de eleições.
Representação do juiz de paz da vilIa de Alcobaça ácerca de abusos em
eleicões.
·H.epresentoçüo ela Mesa da pnrochia da cidad do. erro, sobre o mesmo
obj cto,

da

commissú de Constituição e Diplomacia Eobre uma reclamação de
PARECER
diversos braziJeiros que foram roubados p r cor 'arios argentinos, quando vinham
para o Rio de Janeiro a bordo dos navios dos Estados-Unidos da AmerIca Ontal'io
e Plaint.
PROPO 'IÇÃO' da Camara dos Deputarlos 11' inda a Senad concedendo duns loterias
onnuaes de 120:000, ,pelo spaço de 6 a11110S, 00 actor Joã Caetao dos C:antos
dir ctor da Companhia Dramatica d TheaLl'o de S. Francisco.
CONTRATO feit p la Mesa do onado c m Francisco de Paula Velloso p r parte da
em preza Correio JvIe7'cantil para publicaçil dos debat s d mesmo ... enado.
AUT GRAPIIO das leis pr..w in iues do Hio Grande d Norte, promulgadas na
ia S s.~üo da 2a legislatura da Assembléa Legislati'i'a daquella prodncia.

:1..847
OFFICIOS:
- dirigidos pela Me a da Co.mal'a dos Deputarios, 0.0 10 secretario do
Senado'
- dos divers minist rios' o 10 secretario do ,'enad .
PROJECTO' :
-

qLle marca o curso [ue devem seguir as leis e deeretos Jogo que subam

á sancçfio até s rem publicados; (OU'e7'ecído pelo senador S7'. Um'ques ele
Hollanda.)

- s bm c 10ni. açelo datas de torras;
- eleclal'Undo quo o. lei n, 241 de 2 de noyembro Ie 1 41 que permitte u
transfercn ia das ap lices da divida intel'l1a para. as provincias da Bahia Pernamhuco !\fnranhúo," xlensiva. ÓS pl'oyincias el' Parú, Minas Geroes, . Paul o
S. PedI' cl Rio Grande do. 'ui'
- f1utori and
G verno a. mandar] vantar a planto. de um palacio lura
decente habitaçã.· ü ImI rad
sua Imperial t'amiLia, e ouLra. para um novo
Paço do Sen lrlO dentro da cal Ho.I d, Il11p81'io; (E te fJ7'ojecio foi apresentado na
,es {io ele 28 dejulllO de 1847 pelos 7', José Clemente Pereú'a, 1"isconde ele ~Iol/te
Alegre> Mello Mattos e Dantas.)

- nulori ando o Go,- m a auxiliar com a ll'e taçüo mensal de 2:00 ~', por
paço de 6 nnno , a J ão Caetano dos ,'antbS empl'ezario do lheatl'o .'. Francisc
da Côrte.

PROPO 'IÇÕE da Camaro. dos Deputad s nviadns a .' nado:
- concedendo pensão a D. Rita 110reira de AO'uio.r c outl'<1S'
- clppl' vando o compendio do EconomIa Politica d Dr. PedI' Autran da
MaLte e Albuquerque, 1 ara servir no curso juridico de Olinda'
- cr al1el um bisl?ad na provincia de .', Pedl'o do Rio Grande d ,uI;
- concedendo a TIl ophilo Benedicto OLtoni e HonOl ia Benedicto Ottoni, p r
espaço d 40 <1l1n03, o privilegio da no.vegaç.ão lo rio \iucury'
- o.utorlsand o Governo a mandar cunllar mo das do our
1 22 quilates dos. valores de 20 e 10,~ e moedas de pra ta d 11 dinheiros do,;, valores de
2$ e 1$000;
.
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e Rio Grande do Norte;
- autorisanelo o Governo a emprestar a Diogo lIartley a quantia de '100:000$
para auxiliar a sua fabrica de t cidos de algodão'
- concedendo uma pensão de 800$ ao Visconde da Praia Grande em remuneraçJo ele serviços do seu pai o Marquez da Praia Grande; (Rejeitada pela
Camal'a dos Deputados.)

-

dando estatutos parl1 as Esc las de Medicina do Rio de Janeiro e Buhia.

PARECEHES das commiSsões:
- ' de Legislação, sobre o requerimento em que o conselheiL'o Antonio Pereira
Rebouças pede licença pt,rfl advogar, de conformidade com a lei de 22 de setembro de 182 ;
- da ~1esa, nomeando Joaquim José de S uzu Filho guarda da . ecretUl'ia do
enado;
- de Constitujção, sobre um officio em que o r. ministro dos estrangeiros commur:üca ao . enado a prisão de 3 marinheiros e um official da esquadra
norte-americana, fcita pelos solelados e officiaes subalLernos da guarda do Paço
da cidade. Acompanham este pnrecel' os seguintes documentos, remettidos ao
Senado pelo ,'1'. l\'linistl'O de Estrangeiros:
- N. i - Nota da Legação dos Estados Unidos nesta Corte dirigida ao
'linisterio dos 1 egocio Estrangeiros, com data de 2 de novembr de 1846, ás
7 horas da manhã, incluindo 8 CÓ1)ias, a saber:
- a) de um officio d commodore Rosseaux, datado de i de novembro.
- b) dito do cOmmandante ela corveta SC17'ato{fa, com a mesma data.
- c) da participação do tenente Davis, com data de 31 de outubro, referindo
ao seu commanelante ns circumstancias da sua prisão.
. - d) das declarações do capellão Lam1J rt e do tenente Star}.;:, fitas a bordo
da frngata ColwnlJia.
- e) ditas no consulado dos Estados Unidos por amueI :\.Inc ducli:, capitão
da harca H cu'may.
- f) ditas de Guilherme Ma Lennou, capUão do JJl'igne amel'lcano C'lIipola.
- {j) ditn3 de Benjamin \"attil1gton, apitõ.o do navIo americano Jazoo.
_. II) ditas de John lIallyday, capitão da barca ingleza Um·dlJn.
- N. 2 - Nota do Ministel'io dos N goelas Estrangeiros ú Leguçúo dos Estados Unidos, datada de 2 de novembro, incluindo 8 c pias a saber:
- o) de 11m officio elo tenente-general commanclante-supel'ior ela guarda
nacional, com dala de 1 de no,embro.
- b) parte do commandante da guarda elo Paço, com data de 31 de outubro.
- c) elo pro.testo do c:.msul dos Estados-Unidus, feito n corpo da guarda,
.
datado de 31 do outubro.
- cl) da parte do rrwjor elo dia, dDtado de 1 de novembro.
- ej clita elo official, que andava ele ronda, com data de 31 ele outubro.
- f) elila de inspector do 20 districto ele S. José, datada de 1 de novembro.
(jJ dila do cei]) da patrulha que prenJeu os llUi'inheiros, com data de
31 de outubro.
- II) dita elo commal1l1nnte do Corpo de Permanentes.
- N. 3 - A ;so elo ?\linisi.erio de Estrangeiros fiO ela Justiça, c m data de 2
de novem)1ro para mondar soltar o tenente Alonso B. Davis.
- N. 4 -Aviso do :-linisterio da Justiça ao dos Negocias EstraIlgeiros, datado
de 2 do novembro, participando terem sid expedidas ao chefe de policia as cOllvenien tes ordens parn que fosse posto -111 liberdade o tenente Davis.
ota rln Legação dos Estados Unidos ao Ministeri d s Negocios
- N: 5 EstrangeIros, com data de 2 de novembro, ás 3 horas da tarde.
- '. 6 - Aviso cio .:\Iinislorio dos Negocios Estrangeiros a da Justiça, com
da ta de 3 de noyembr , remett ndo todos os d cumentos para se da·r andamento
judicial.
- N. 7-:\'ota d Minislerio dos Ncgocio~ Estrangeiros á Legaçúo dos Estados
Unidos com dnta de 3 de um·embro.
- N. 8-i'\ota da Legaçúo d }IinisteriJ de Estl'ungelros, datada de 4 de·
novembro, ás 8 h rus da manhã.
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N. 9 - Nota do i\Ilnisterio dos Negocias Estrangeiros datada de 4 de novembro.
·N. 10.- Aviso expedido pelo l\Iinisterio dos Negocias Estrangeiros á Legação Imperial m \'-ashington, com data de 4 de novembro.
N. 11.- Pro-memoria do aconlecimentos do dia 31 de outubro mandado
á Legnção Imperial em 'Washington com dnta de 4 de novem1ro.
N. 12.- Nota da Lega~ão dos E tados-Unidos no :\Iinisterio dos Negocias
Estrangeiros, com elatn de .1, de novembro, ás 4 horas da tarde, incluindo cópia
(a) de um offieio do seu consul relativo ao protesto que fez no corpo da guarda,
no dia 31 de outubr .
. 13.- Nota do :\lillist rio dos Negocias Estrnngeiros ú Legação dos EstadosUnidos em 5 (le novembr , avisando que esta'mm soltos dous marinheiros.
N. 14.- Nota do . finisterio dos Estrtlogeiros ii Legação, com data de 9 de
novembro.
N. 15. - ~oLo <la Legação ao l\Iinisterio de Estrangeiros, datada de 10 de
novembro.
N. 1G.- Nota do :\-linisteri de Estrangeiros á Legaçilo, datada de 12 de nov mbro.
N. 17 . - Avis (1 1Ilnisterio dos Negoc'ios Estrangeiros á Legaçilo Imperial
cm Wash1l1gton, S· lJ 11. 9, reservado, e data de 16 de no, embro.
N. 18.- ATi o á mesma Legação Imperial, datado de 30 de novembro, sob
n. 11, reservado. remeUeud o traslado do summario.
:'\. 19.-A,·is ú mesma Lcgaçílo Imperial, com dala de 5 de dezembro e
sob n. 12 re ervad .
N. 20.- Nota dn Legação dos Estados-Unidos, datada de 15 de [e,ereiro
de 1847.
N. 21.-:'iota d .Iini teria ii Lega,ão,c m dalade25 de fevereiro.
N. 22. - ••ata rla L;a<:üo, datada de 26 de [c\'erciro.
l'i. 23. - N t do :\Iinisterio de Estrangeiros ú Legaçü , com data de 8 de
mar o.
N. 24. - N ta da Legaçü , com (lala de 21 d abril.
N. 25.-0fficio da Lcgaçl Imperial em Y';'ashington, sob n. 2, e datada de
4 d feVereiro neste anno, incluindo t['es cópias de n tas.
N. ~ .- :'\otn do :'Ilinister'o de E'trangeiros ú Leo'açü d s Estados-Unidos,
com (lata ele 4 ele moia.
- li C'm titllicã s ])re o tratado de 8 de janeiro de 181,7 entre
L o
Imperador do Braz(l c .:'11. El-Rey da Fran.ta e ~c varra;
- el Con titlli(;üo, fi ])re o refluet'imento em que Joaquim José ~runiz José·
Lamagnez Frnüo, Hl.1ymullc1o Francisc Bruce e o capitJo Clemenlin José
Lishoa se queixam das arbiteariedAdes contra lles praticadns pelo ex-presidente
da pro\'incia d :\IueanIJilo o . enaelor Fedro J sé da Costa Bnrros, decretando a
sua prisão" m culpa formada'
.
- d Fazenda, appronmrlo o tI creto de 20 lo .f "erei.r de 1847 que conede npos ntadoria. ao cons 1l1eiro Barilo de ltamaracü ministr d .'upremo
.
Tribunal ele Justi a;
- ele Legisl':l.l..'üo ~ pi scnlnnelo o desemb'u'gad r da Relação do Rio de Jo.neit'O Caetan Maria L p s Gama;
- de Legisluçü , 1 ermittind. ú rüem de . FI' ncisco de Paula da cidadeel Rio de Janeiro adcluiril', por qualquer titul, bens de raiz até valor de400: 000 000'
COPI " uuthenticas:
renissimo Principe 1mp rial, o e. D. Affonso;
- do aulo (le obit d
- d auto de no.scimento da S~r nissimc Princeza D. Leopoldina.
1848

OFfICIO
- no 10 secr tario da Camara elos D pulados, remettidos
nado;
- dos diver,s')s ministeri s ao 10 secretario d Senado.

u Mesa

do Se-

-
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PROPO IÇÕE enviadas ao enado pela Camara dos Deputados:
- sobre o projecto do Codigo Commer ial; (Acompanham esta proposição
todos os documentos enviados pela Camara dos Deputaclos.)
- upprovunclo a cessão feita peja Camara .1unicipal da Côrte Ú ociedade
Amante da Instrucção do d minio util que tem um terreno sito á rua de .'anta
Luzia c)m o edificio do ~1atadouro, que aUi existe, s~bre diversas condições.
PARECERE.' das commissões:
- sobre uma representação da Assembléa Legislativa de '. Paulo, pedindo
a creação de uma estação fiscal no parlo da ylUa de Antonina .
- espe ial, sobre u proposição da Camaru dos Deputados relativa á venda
de terra devolutas;
- de Fazendo, sobre o requerimento em que D. Marh . ecunda Fernandes,
viuva do conselheiro José Pedro Fernandes, pede urna pensilo de 600$000.
COPIAS authenticas :
- dos actos legislativos da Assembléa da provinc.ia de S. Pedro do Rio
Grande do .'ui;
- do auto de nascimento do erenissimo Príncipe, o 'r. D. P dro Affonso.
1843

OFF1CIO :
- do lo ceeretari da Camara dJs Deputados enyiados á Mesa de S nado;
- d s diyersos ministerio enviados ao 10 secretari do. enado'
- do r. Visconde de Iv10nt Alegre, communi ando ao enado que . M. o
Imperador !Iouye por bem dissolver a Camam dos Deputado e COll\'OCar outra,
que "'e deve reunir a 1 de janeiro d "1850.
COPIAS authenticas dos actos legislativos da ussembléa proviu ial da prodncia do
Rio Grande do uI.
1850

SES ÃO secreta para se tratar da repressão do trafico de arl'ican s.
COPIA autlJentica do auto de obito do s81'enissimo principe imperial o Sr. D. P dl'o
AffonsJ.
OFFlCIOS:
- d 10 seer ta['io da Carnm'a d,)s Deputado, dkigidos no Senado;
- dos diver30s ministerio , dirigidos ao 10 secretal'io do SenaLlo'
CARTA do Sr. enador Antonio Francisco de Paula IIollünda Ca\'alcanti de Albuquerque, commLmicando qne nil póele comparecer as seE:sües do Senado por se
oehar d ente e bem assim rem ttendo o dis('Ul'so, que pr feriu como orado!' da
deputação eneart'egada de reli ital' . 1\1. o Impel'Odor pelo anni \' rsario ele seu
consol'cio.
PROPOSIÇÕES da Camara dos Deputarlos enviadas a Senado:
- ele 'Iarando que as ordens religio as e irmundades pod 111 eetal elecer
emitel'i s nos suburl ias elo Rio de Jan iro;
- reforman lo a Guarda Na ional;
- sobre a repres &0 do trafico d ufl'icano ;
~. autori ando o ~ :vern a abril' um -reelito de 3 6: 149."645, para pagamento
da dlvlda de - Exer lCIOS find s - desde o mm de 1 26 até o fim d ex rcieio
(
de 1 4 -1849.

-
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PROJECTOS:
- declarando que João Moreira da Silva, natural da cidade do Porto, está no
gozo dos direitos de idadão brazileiro ;
- regulando os serviço' militares no tempo de paz;
- autorisnndo o Govel'l1o a creur nas pr vincias do lmperio, que confinam
com o Estados vizinhos,
rp s de cavallaria ou de infantaria destinados specialmente a fazerem o servi.ço ordinario de policia nus respecti"as fronteiras;
- ai terando a lei de 4 de outubro de 1881 .
- declarando que a comarca de CUl'Ítyba, na provillcia de S. Paulo, fica
elevada ú categoria cl prodn ia, om a den mi naçEio de - Provincia do Paraná.
A sua extensão e limite erão 03 mesm s da rer rida comarca;
xtinguindo a. duas secções de contabilidad da Secretaria de Estado dos
N gocios da Guerra cr adas pe1 de reto e plano de 20 de abril de 1 44;
- d larando que o COl'PO Diplomatico brazileiro constará le tres classes d
agenL s (liplomo.ticos, a saber : erwiados extraorclinarios e ministro.":> plenipotenciarios ministr s rcsid ntc e 11 llrr gados de negocios;
- autorisando o Governo a . ub tituir algumas ou todas as ela e~ d valores
do papel, ([ue actualment serve ele meio circulante, por notas de gyro limitado,
as qllae;::, terão curso forçado sóm nt d ntro do. district03 que forem marcados pel mesmo Governo;
- obre o project (Iue declara {ue 8 embarcações apprehendidas na tntati"8 de introduzir m aft'i an s no lLttoral do Brazil serão adjudicadas pelo juizo
c mpetente aos apprehen or S' (Acompanham docamentos importantes.)
obr o projecto que autoris o G verno a abrir um credito extra rdinario
de 200:000.: para seI' exclusivam nte de pendido no começo le trabalhos que
tendam a melhorar o tado sanitari da capital do Imp rio e outras I ,"oações.
PO. 'TURAS da Camara Municipal da Côete apI rovada pélo Ministerio do Imperio.
PROGRAlIL\IA paJ'a o acompanhament
o 'r. D, Pedro.

e enterro do erenissimo principe imperial

1.851.

OFFICIO. :
li 10 secretario da Cftmara dos D"'putadús, dil'igiclos á 1\1 a do
- d .s di\' rso mini terios em'iados ao 10 secr tario do enRclo.
PHomCT . :
-

enado;

- declarando que cm cada Ilma das R lac:-e d Imperio hav rJ um
instituto om
titulo - ln tituLo tla Ord m d Advogado,
- autori anelo o G \' rn a auxiliar OS esp ctaculos ele tres companhias
ele canto italiano b i1, dramat1cn na 'ional) OH o de quaesC[uer d lias,
quando nã seja p ;::,:'iivel manter as tres, n theatro S. Peul'o de Alcantara, ou
111 outt'O li 3ta orte, consignando a cada uma a quantia (lU julgar sufficient )
que toda a desp za que fizer om as tl'C referidas ompau1lias não exceda a
somma de 72:00 .' por anno'
- creando na pl',wlncia de S. Pedro elo Rio Granc'!e lo uI um curso de 1nfanteria e cavallaria c' mI to das maLerlos elos 10 e 50 anno ela Escola Militar.
AR.TIGO aelclicional relativo ao art. 60 do - onvenjo c lebrado entre o Brazil e a
Rel~lUJJlica Oriental do Uruguay e os Estados de Entre Bios e Corrientes.
RATIFIC. Çlo elo tratado de 1- ele maio entre o Imperio lo Brazil e a Republica
Oriental elo Uruguay, modificando alguns artigos do ele limites de 12 de
outubro de 1851.
DECRETOS:
- o.posenLando o conselheiro Candiclo Jo é de Araujo Vianna no logar de
l\'Iinistro do 'upremo Tribunal de Ju tiça·

-
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- aposentando o desembargador da RelüÇà0 do Rio de Janeiro Honorio
IIermetto Carneiro J.,eão;
- aposentando o conselheiro de Estad ManoeI Alves Branco, desembargador
da I elação elo Rio de Janeiro.
POSTURAS da Camara Municipal da Càrte, approTadas pelo MinisLeri d Imperio.
CARTA do r. Dr. Saturnino de Souza e Oliyeira, remettendo ao enado um exemplar do primeiro numero do jornal intitulado Abolicionistct.
1852

FALLA. DO TIIRONO de abet'tura da Assembléa Geral Legislativa.
PROPOSIÇÕES remettidas ao Senado pela Camara dos Deputados e sanccionadas pelo
1mperaelor:
- fixando as forças de mar e terra paro. o anno financeiro de 18-3-1854;
- concedendo pensão a AnLonia I abel da Conceição e outras;
- conceclendo ao bacharel Antonio Navarra de Andrade a propriedade e o
uso exclusivo, por 15 annos, d pr cess por elle inventado para evitar o escoamento dos liquidas contidos em vasilhas de madeira; bem com a propriedade e o
uso exclusivo, por 10 annos, do processo que e propõe a introduzir n Imperio
para preparar e pres3rvar as carnes por meio da pres ão hydraulica;
- approvando o privilegio concedido a Luis Verset para preparar, v nder e
applicaT um liquido de sua invenção para preservar os couros da polilha;
- approvundo o prinlegio concedido por decreto de 7 de agosto de 1852 a
Eduardo Momay para a construcção de urna estrada de ferro na pl'ovincia de
Pernambuco.
.
RESPOSTA li Falla do Throno.
PROJECTOS rejeitados pelo Senado.
OFFICIOS do 10 secretario da Camara dos Deputad s dirigidos á Mesa do Senado.
- do diveros ministerios enviados ao 10 secretar i d enad.
AVISO d Sr. ministro d"ós Estrangeiros remettendo ao Senado as cópias authenticas
dos seguintes tratados:'
- Tratado de alliança defensi,ra celebrado em Assumpçuo a s 25 de dezembro de i8W entre o Brazil e a Republica do Paraguay .
- Convenio de 29 de mai de 1 51, celebrado entre o Brazil, a Republica
Ori ntal do Uruguay e os Estados de Entre Rios C rrientes, p r uma alliança
offensiva e defensiva, afim de manter a independencia e de pacit1car o territ rio
daquella Republica.
- Tratado de Allianca entre o Brazil e a Republica Oriental d Urug:uay,
celebrado em 12 de outu]Jro de 1851.
- Tratado de limites entre o Bl'azil e a Rep:ublicR Oriental do Uruguay,
celebrado em 12 de outubro de 1851.
- Tratudo de commerclo e nayegaçã entre o Brazil c a Republica Ol'iental
do Uruguay celebrado em 12 de outubro de 185'1.
- Tratado celebrado entre o Brazil e a Hepublica Oriental d Uruguay para a
entrega reciproca de criminosos e desertores, e para a devoluçUo de escravos a
Brazll, celebraclo em 12 de outubro.
- Convenção entre o Brazll e a Republica Oriental do Urllguay sobre
subsidio a es, a Republica, celebrado cm 12 de outubr de 1851.
- C nvenio especial de alliança celebrado entre o Imperio do Bl'azil, os
Estados de EnLre lUas e U Republica Oriental do Uruguay, em 21 de novembro de
1851, com ofim de assegurar o modo e meios defazer el'fectivaa alliança ommum
estipulada no art. 15 do convenio de.2D de maio do dito anno.
- Artigo addicional relativo ao art. 60 do convenio celebrado entre o Brazil,
a ReI ublica Ol'ienLal do Uruguay e os Estados de Entre Rios e CorrienLes, em 21 de
novelubro de 1851.
- Ratificação, p r pUl'te ele S. M. o Imp rador do Brazil, do tratado celebrado
.
com a Republica Oriental d Uruguay, em 15 de maio de 1852.

'.'

.
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POSTURAS da Camara Mtmicipal da Côrte approvadas pelo Ministerio do Imperio.
PARECERES das commissões :
- de Constituição, sobre um requerimento em que João José Pereira, eleitor
mesflrlo da freguezia de S. Bento, do collegio de Alcantara, pl'ovincia do Maranhão,
expõe as violencias que soffreu no exer icio de suas funcções legaes, por
occasião de proceder-se naquella provincia á eleição para um senador;
- de Constituição, mandando archivar a representação que a Assembléa
Legislativa da provincia do Grão-Pará pede a approvação de um projecto de lei, afim
de que a comarca do Rio Negro seja elevada, ou antes, restitui.da á ua antiga
categoria de pr vincia.
COPIAS authenticas dos actos legislativos da Assembléa da provincia de S, Pedro do
Rio Grande do uI, promulgadas na sessão ordinaria do anno de 1851,
1853

OFFICIOS dirigidos por diversos ministerios ao 10 secretario do Senado.
PROPO IÇÕES da Camara d s Deputados, enviadas ao Senado:
- alterando diversos artigos do Codigo Commercial;
- autorisando o G verno a pagar as despezas feitas com o theatro Fluminense
do campo da Acclamação e dar uma subvenção a mesmo theatro;
- autorisando o Governo a fornecer, por emprestim , ao Governo da Republica Oriental do Uruguay, emquanto julgar c nveniente, e sob as condições
que tiver por melhores, um subsidio, que nã poderá xceder de 80,000 patacães
'por mez, nem duror mais de um anno sem nova autorisação do Corpo
Legislativo;
- o.pprovando o contrato celebrado pelo Governo para a navegação do
Amazonas. (Acompanham os Estatutos .da Companhia de aDegação e Commercio do Amazonas.)

PROJECTOS:
- autorisando o Governo para modificar as condições que acompanham o
decreto de 7 de agost de 1852, o qual concedeu a Eduardo de Momay e Alfredo de
Momay privilegio exclusivo para' a construcção de uma estrada de ferro na provincia de Pernambuco desde a cidade do Recife até a povoação da Agua Preta, em
ordem a que essa empreza possa ser levada a erreito;
- autorisando o Governo a conceder a incorporação e approvar os estatutos
de um banco de depJsitos, 'deScontos e einissão, estabelecido na cidade do Rio
de Janeiro'
- reformando o. Guarda acional.
PARECP.R da commis ilo de ü)n tttuição reconhecendo senacbr pela provincia do
Piauhy o SI'. J. Francisc Vianna.
NOTA reservada do Sr. ~ergio Teixeira de :Macedo, ministro plenipotenciario do Brazil
na Grã-Bretanha, acompanhada da cópia authentica do contracto celebrado com
a ca a RotLschild & Sons para o emprestirnJ de 1; 1.040.600.
POSTURAS da Camara ),Iunicipal da Côrte, approvadas pelo Ministerio do lmpel'io.
COPIA authentica dos actos legislativos da Assemblea ela provincia de • Pe Iro do Rio
Grande do. uI, promuJgÇlclos na sessão 01' linaria de 1852.
1854

PRúPOSIÇÕES da Camara dos Deputados enviadas ao Senado:
- estabelecendo a competencia dos auditores de marinha para processar e
julgar os réos mencionados no art. 30 da lei n, 581 ele 4 de setembro de 1~50;
c

-\I
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- autorisando o Governo a pagar as prezas das guerras da Independenc1 e do
Rio da Prata;
- autoris.ando a Camara Municipal a incorporar uma companhia pará b fim
de abrir a rua do Cano até o largo do Paço;
- creando umcl nova freguezia na ciclade do lUo de Janeiro, a qual será tirada
das freguezias de SanL'Anna, Sacramento e S. José, dando-lhe o Gov rno o l1dme
e marcando-lhe o territorio; ouvido o Bispo Diocesano; (Esta freguezia tomou o
nome de Santo Antonio dos Pobres.)
- marcando os limites das provincias de GOJ·a~ c do Maranhão.
PARECERES das commissões :
- dos Negocios Ecclesiasticos, sobre o requerimento em clue os habitantes d
. Christovão, Pedregulho, BemBca e Ponta do Cajú pedem a demarcação civil e
ecclesiastica da freguezia do Engenh Velho para formar-se outra dos ditos logare
e que sirva de matriz á igreja de S. Christovão; (Acompanham documen tos importantes .)
- de Fazenda, sobre o requerimento em que Fernando de Brito I ede privilegio exclusivo para estabelecer barcas de banho ;
- reunidas de Legislação e de Assembléas Provinciaes, sobre a representação
da Assembléa provincial de Minas Geraes, em que pede a creação de uma Rela.ão
naquella provincia ;
- de Legislação e de Fazenda, sobre uma representação da Camara Municipal da cidade de Diamantina, provincia de Minas Gerae , em lue pede certas
datas de terras de minerar para patrimonio ou renda da Casa de Caridade da
mesma cidade;
- de Constituição, sobre o requerimento em que o padre José Antonio de
Caldas pede para ser reintegrado no gozo dos direitos de cidadão brazlleiro ;
- de Constituição, reconhecendo senador pela provincia do Paraná o Sr.
Barão de Antonina.
PROJECTOS:
- autorisando o Governo a despender, ·nos termos do decreto 11. 921, de 28
de fevereiro de 1852, 10:000'" concedidos pelo mesmo decreto a Manuel Rodrigues
Borges, como premio pela vulgarisação d s processos que descobriu para o fabrico
do chá pekoe, ou preto de pontas brancas;
- autorisando o Governo a alterar a tabeUa que regula o quantitativo das
esmolas das sepulturas, e o preço dos caLxões, vehiculos de conducção de cadaveres, e serviço de enterros, estabelecida em conformidade do § 20 tIo art. 10 do
decreto 11. 583, de 5 ele setembro de 1850, relativo aos cemiterios publicos
da cidade do Rio de Janeiro, não obstante achar-se incompleto o decennio
marcado.
OFFICIOS:
- enviados pelo 10 secretario da Camara dos D pulados ao Senado;
- enviados por diversos minlstcrios ao 10 secretario do Senado.

1855

ElROPOSIÇÕES da Camara dos Deputados, pundentes de deliberação do Senado:
- approvando as tabellas qU.:l regulam os direitos parochiaes e emolumentos
m todas /:1S freguezias do arcebispado da Ballia, bispado do Maranhão e
outros;
- marcando as divisas entre as provincias de Santa Catharina, Rio Grande.
do Sul e Paraná.

-
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PRQPOSIÇÕE. da Camara dos Deputados, approvadas pelo Senado:
- concedendo uma pensão d 50 a Luiz José dos antos Marrocos em remuneração de serviço prestacl s em Li boa, na repartição da Bibliotheca Publica;
(Acompanham documentos importantissimos.)
- approvando a convenção cul brada entre o Governo do Brazil e o Governo
de Portugal, m daLa de 12 c).e jan ir de 1 55, (tc rca de repressão e. punição do
crime de moeda falsa.
PARECERES das c mmissões ~
- d Constitui ã ,sobre um oftir,io em rue o Visconde de Abaetê Ministro de
Estrangeiro , comm l}.nica ao , enado que . M. o 1mperador encarregou de uma
missã special na Europa ao Sr. senador Visconde d Uruguay'
- de Constituição, obre o of1ici em que o Sr. Luiz Pedreira do Couto Ferraz,
Ministro do Imperi , communica qu~ S. M. o Imp rador nomeou o senad r Barão
de MUl'itibu presidente da provin ia de '. Pedro do Rio Grande do .'uI.
COPIAS autllenLicas dos actos legi lativos promulgados pela As~embléa provincial de
.. Pedl'o <.lo Rio Grande do Sul.
OFFICIO dirigidos por diver:o.":) minisL rios ao 10 sec!' tario do .·enado.
J

1858

PROCE
d: deputado Manoel Joaquim Pinto Pacca, o.ccusado pelos crimes de falsido.de, per'juri e estellionato. (A.companham esse processo os seguintes documentos: Libello crime accusat07'io apresentado pelo procurador da co1'ôa e
sobe7'ania nacional contra o 7'éo pronunciado por sentenra, llIanoel JoaqLtim
Pinto Pocca Deputado à Assembléa Geral Legislativa.)
Decisão da Camara d s Deputacl s e bem assim o teaslado e;r-qffiôo em que
foi pronunciado o referi lo deputado.
Pare_er da commis üo ele C')nstitlli ,ão d enad'J, assignado pelo r. Visconde
te parecer os .'rs. \ is oneles de Abaeté e apucahy apresende Urugua T. (
taram v t s em eparad .)
Absol"ição do ré em 17 de julh: de 1857. (Esta sentença e tá assi[Jnada
por 36 ,'1's. enadores.)
OFFICIOS:
- dirigid porlliversos mini teri soo 10 secl'elario do enado;
- elirigid s ao 10 s cretari do 'enac1o pela COl11elra dos Deputados.
PROJECTO:
- autori ando a il'mandade do. .'anta Casa de yIisericordia da cidade de
Rezend para possuir o edificio em que tem o eu 11 spital e os tel'renos annexos
que lhe foram doados pelo capitão-mór Custodi fel'reil'a Le~Le e commenc1ador
Antonio Pereira Leite;
- autori ando o G' vern a prom ver a incol'poraçu' de uma companhia
para a p sca, salga e s~cca ele peixe no littoral e rio do Imperio .
- concedend 30 lot rias 1ara patrimonio do Hospicio de Pedro II ;
- concedendo duas 1 t rias á irmandade do .'s. ,fi ramento da freguezio.
de S. Francisco Xavier elo Engenho elllO .
- oncedenclo duas lotcl'ia de 12):000. cuda uma ú 'mta Casa de Misericorclia do Rio de Janeiro;
- mandando matricular nas escolas maiores do Imperio os alunmos que,
. por motivosjustificad s, nil tivet'em c mpareci(lo .no .prazo jú fixado '1s matriculas no presenle anno le tivo ;
-- concedendo uma pensão annual de 1:808$ ú Viscondes a de Caravellas.

-
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INDICAÇOES:
- offerecida pelo Sr. senador Silva Ferraz, propondo a reforma dos arts. 30
e 40 do Regimento Interno do Senado;
- offerecido pelo Sr. senador Silva Ferraz, propondo que l a exemplo da
Camara dos Deputados, tenham franca entrada e assento no Senado os ministros
de Estado que não forem senadores.
PARECER da commissão de Constituição, solre o requerimento em que o senador
Manoel Felizardo de Souza Meno pede uma licença.
COPIA authentica das leis promulgadas pela Assembléa da provincia de S. Pedro
do I ia Grande do Sul. .
PROPOSIÇÕES da Camara dos Deputados enviadas ao Senado:
- concedendo carta de naturalisaciio decidaduo brazileiro a João J08é Gomes
LeaI, suhclito portuguez ;
- fixando as forças de mar e terra para o exercício de 1857-1858;
- mandando pagar ao Dt'. João Baptisla dos Anjos a quantia de 1:210$369,
que pngou ao facultativo queo substituiu no serviço do Hospital de Marinha da
provincia da Bahia ;
- approvando o decreto de 6 le Junho de 1856, pelo qual é concedida a
D. Francisca de Oliveira Lisboa, vim-a do coronel chefe de legião da guarda
Nacional da provincia deS. Pedro do Rio Grande do Sul, Gabriel Gomes Lisboa. a
pensão annual de 800 000.
>

1857

PROPOSIÇÕES da Camar.a dos Deputados emendadas pelo Senado.
PROJECTOS rejeitados pelo Senado.
OFFICIOS:
- dos diversos ministerios dirigidos ao 10 secretario do Senado;
- do 10 secretario da Camara dos Deputados, d-rigidos ao Senado.
PARECER la commissão de Fazenda sobre o requerimento em que o Dr. José Luiz da
Costa e CandidoJosé da Victoria pedem autorisação para vender bilhetes de loteria
com o lucro de 10 % , para com o producto estabelecer um hospital no bairo de
S. Christovão.
CONTRACTO celebrado pela Mesa do Senado com a empreza do Diario do Rio de
Janei7'o representada pelo seu gerente José Martiniano de Alencar, para a publicação dos trabalhos daquella casa do parlamento.
RELATOmOS sobre a colonia - Senador Vergueiro, remettldo ao Senado pelo
Mil1isterio da Guerra.
COPIAS authenticas das leis promulgadas pela Assembléa provincial da provincia de
de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
PROPOSIÇÕES da Camara dos Deputados enviadas ao Senado :
- R.posentnndo os juizes de direito Francisco Vieira da Costa e Francisco de
Paula egreiros Snyão Lobato;
- approvando o decreto de 27 de novembro de 1851 fIue declara que na
aposentadoria concedida ao desembargador da extincLa Casa da Supplicação,
Pedro Mudeira de Abreu Brandã8, se deve comprehender o vencimento que
tinha como juiz con ervadt r dos priYilegios de commercio, a contar da data da
me ma aposentadoria;
- concedendo carta de naturalisação ao cidadão [rancez Gustavo Carlos
Antonio Loiné ;
- approvando o contracto ceI brado em 17 de abril de 1855 a quase refere
o decreto do governo, afim de que possa o Dr. Herman Blumenau levar a effeito
11 fundação de uma colonia. no Itajahy, provincia de Santa CaLharina;
- lixando as fOl'ças ele mar e terra para o exerci -io de 1858-1859.

-
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1858

OFFIClOS :
- dos diversos ministerios, dirigidos ao 10 secretario do Senado;
- era Camara dos Deputados, dirigidos ao 10 secretario do Senado.
PROJECTOS:
- autorlsando o goyerno a depositar no Banc do Brazil e suas caixas flliaes,
as sommas disponh'eis no Thesouro e Thesourarias de fazenda das provincias;
- concedendo duas loterias em beneficio das igrejas matrizes das freguezias
de Santa Rita do Rio Abaixo, e Santiago, na comarca do Rio das MOl'tes, provincia de Minas Gerae ;
- mandando matricular na Faculdade de Direito do Recife o estudante José
Francisco Vianna ;
- concedendo 11 pensã mensal de 11. 000 a D. 'Florisbella Maxima da Silva
em remllneraçuo dos serviços prestados por seu marido o major reformado
Antoni ivlaximo Trindade;
- substituindo o § 1 0 do art. 83 da lei de 3 de dezembro de 1841 por outro.
(Este projecto foi oJrereeido pele , 1'. ellador Ba,rélo de l1Iuritiba na selisão de
16 de agosto.)
PROPOSIÇÕE da Camara dos Deputados:
- concedendo as seguintes aposentadorias: ao juiz de direito Luiz Paulino
da Costa Lob, c n go Feliciano José Leal, secretario da provincia de Goyaz,
desembargador José ~larianno de Azevedo Correia de Azevedo Coutinho, desembargador s Paulino José oares de Souza e José Antonio Pimenta Bueno, João
Sabino To cano de Almeida, ajudante de tllesoureiro da Caixa da Amortisação e
juiz de direito desembargador Antonlo de Araujo Ferreira Jacobina ;
- naturalisando brazíleiI'o os subditos Portuguezes Francisco Vicente, Luiz
Rodrigue Piuto Pereira, Joaquim José Mendes e José Gomes Ribeiro;
_ concedendo gratificação aos empregados do Archivo Publico ;
- fixando as forças de mar e terra para exercicio financeiro de 1859-1860;
- concedendo licença ao dcsembal'gador Jeronymo Iartiniano Figueira de
Mello e ou tros ;
- c ncedendo I terias á Matriz de Ubatuba, em S. Paulo e a diversas
instituições de caridade;
- concedendo ao ho pital da Santa Casa de li ericordia da Côrte a cobrança
dos impostos s bre vinhos e outras bebidas espirituosas que são arrecadados
pela AHhndega .
- pr rogando o 01' amento d 1858-1859 para 1859-1860, emquanto não for
promulgado o daquelle exercicio ;
_ concelldendo llma pensão a D. Januaria Ignacia Lucas e outras;
_ transfe['indo o 20 tenente José Antoll io de Araujo para ala classe do exercito;
- igualando o ven imenlos do professores de Lilhurgia dos Seminal'ios do
Imperio ao . de onlro }lrofes ores dos me mos c::emiuarlos;
_ col1eedendo um emprestimo ás companhias Mucury e União e Industria;
- i entando de direilos de importação a empreza encarregada dos esgotos,
das agl1as e a seio publíco do Recife;
- jubilando os lentes da Academia da Marinha Jo::;é Pereira da ilva e José
Joaquim d'Avila e ao pl'ofessor vitalício de theologia do seminari de Olinda,
Dr. Joaquim Francisco de Faria;
- opo entandu os seguintes funccionarios: osjuizes de direito José Gaspar
dos Santos Lima, conselheiro José Thomaz Nahllco de Araujo, Joüo Carlos
Pet'eira Ibiapina, Joaquim }'ernandes da Fonseca, J aquim J sé da Cruz Secco,
Herculano Fel'r ira Peana, 1nspector geral da Caixa da Amortização; Honorio
Pereira ue Azer do C utinbo, secrelario do Governo da pl'ovincia de Peruamhuco ;
Dr. ilvano Francisc Alves, membro da Junta Vaccinica e Manoel Antonio
Bastos, carcereiro da caéleia da villa do Pilar, provincia da Parahyba d Norte;

..
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. - approyando O contrDcto c)m O conselheiro Francisc) Gonçal\'os Martins
para a navegação a vapor do rio .Teql,1itinhonha ,;
- dispensando as leis de am rtizaçuJ ém lavor do Hospital Portuguez do
Recife para possuir o predio em que fllncciona ;
- c::mcedendo ao bacharel ('oemo.do em Coimbra, .To é da Motta Azeyedo
Corrêa, licença para prest9.r exame nas faculdades ele direito do Imperio.
'PARECERES das commissões :
- da Mesa do Senad ,sobre a :indicaçu do 1'. cnador H rculano Ferreira
Penna, propond) a r~fJrma d c ntracto feito, em 26 de junllO ue 1857, com o
gerente da empreza do Diario do Rio de J Clneiro ;
- da Mesa, nomeando guardo. das gal rias do Senado Luiz J sé de Moraes
Padua.
HEQUEhlIvIENTO em que o padee Antoni) Joaquim da ConceUlo e SilV8, cidadão
portugu JZ' pede para ser natuealísad brazileiro.
PROPOSTA d Poder Execmivo d clarando qu" os casam lltos entre pessoas que não
professem o. religIão catholica, o.p )stolica-romana serJo feitos por conteacto
civ~lJ podendo seguir-se o acto religio"o, si este n5. tiver sId c"lebrad antes.
(Este projecto foi offerecido pelo Sr. senador Fmncisco Diogo Pereira ele
Vasconcellos, na sessão ele 19 de julho ele 1858.)
COPIA authellticas da leIs proviJ1cio.es pl'Omulgadas pela A'sembléa Peo\ inelal ela
provincia de S. Pedro do Rio Gral1fle do Sul.

1853 .

OFFICIOS enviados ao 10 secretario do Senado pelos 1i\'orsos ministerios.
PROJECTOS:
- conceclendo 12 loterias annuo.es em beneficio da Imperial Academia de
Musica e Opera Nacional e autorisando o Goverll'J a allxiliar a JoJo Caetano dos
Santos, como emprezario do Tlleatro S. Pedro de Alcantara, com a presta ão
mensal de 4:000 , pagos pela renda ordIno.ria, por mais seis annos, contados do
dia em que expirar a lei n. 696 d 20 de agosto de 1853, fazendo extrahir
annualmente, por conta do thesouro o num ra de loterias pre iso para indemnisal-o da referida prestação; (Este projecto foi apresentaelo à consicleração elo
Senado pela Com,missão ele F'a~encla, em virtude ele um 7'eqtwrimento elo Conselho Di7'ectol' ela Imperial Academia ele lVIasica e Opua Nacional.)
- approvando a pensão annual ele 1: 152," concedida por decreto de 20 de
agosto de 1856 ao coronel José Joaquim de Andrade'Neves;
- approvando a pensão annual de 60. < concedida por' decreto de 11 de
maio de 1~47 p. MarIa Secunda Fernandes;
- alltoriso.ndo a reedificar a igre:ja ma triz da fregu8,da de S. Francisco
Xavier do Engenho Velho, rlespel1dendo para isto a quantia de 70:000,,000 ;
- mandando passar carta de naturalisaç80 de cldaduo );)razileiro /lO subdHo
portuguez Antonio Maximiano de Figueiredo; ,
- mandando admittir a exame de francez, para se J.natricular na Faculdade
de Direito de S. Paulo, o estudante HamLro José de AssIs ,Atha'yde.
PROPOSIÇÕES da Camara dos Depulados :
- conceçl.enclo licença ao Dr. Ernesto Ferreir~ Ft'8nça para detellder tliese e
para poder opPÔl'-'8e a qualquer das c/ldeir~ elas faculdades de dIreito do
Imperio;
,
"- autorisando o Governo a mandar matricular e admittil' a exames nas.
faculdades de direito e medicina do Imperio os estudantes Sergio José de Oliveira
Santos e outros;

ª
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de 400- annuaes, c rrespondente a tempo em que esteve privado do exercicio
da cadeira da lingua ingleza no Seminario cl S. José, nesta Côrte;
- concedendo pensão a Hicarclo José Francisco e outros;
- reformandQ as tabellas das officinas constantes do armada nacional'
-reformando a lel eleitoral (lei dos circulos),
- isentanào de dil'eito ele importação os materiaes da estrada de ferro
provincial entre as cidad s do Recife e Olinda;
- concedendo loterias ú matriz de . . d Livramento, na provinda da
Parahyba do Norte e a outras instituições de caridade na mesma provincia;
- concedendo monte pio ás ir1J)ãs solteiras dos ofí]ciaes da armada;
- orçando a receita e fixando a despeza geral do Imperio para o exercicio
financeiro de 1860-1861;
- concedendo uma pensão á bar nesa de Tramandahy e outros.
PAR.'IDCEH ela Mesa do Senado c ncedend umo licença ao r. senador.r é da Sil\"a
IV!a l'8..

'
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TAÇÕES enviadas ao Senado:
do tonselho director da SocifJ:lade Defensora da Constituição';
da com issão da Pr ça do ommercio da côrte;
da direet~
o Ban o CO~1mercial e Agricola .
dos o cionistas
da cidade da Bahia;
da directoria do Banco Rural Hypothecario da côrte;
da Gamara Mnnicipal da cidade da Barra Mansa;
da Camara Municipal da Villa de . João do Principe;
dos llegociantes da Peaça da cidade de Pernambuco;
da Junta Direct ra da A sociação Commercial da Bllhia .
dos negociantes commisSllrios de café da Côrte;
- :u Comara Municipal ela yilla da Parabyba do Sul;
direct ria do Banco da -provinda de S. Pedro do Rio Grande do uI;
- d Junta da Lavoura da Pl'ovincia da Bahia.
CONTRACTO Cê brado pela Mesa do Sl3nacl com o Dr. HeginalLlo _funiz Freire para a
publicação d trabalhos do enaqo.

18S0

AUTO do juramento prestado erant@ a Assembléa Geral Legislativa pela Serenissima
Princeza Imperial D. Isab
~

OF'

-

dm'O{.o se reLario do enado pelos diyersos ministerios;
do 10 secretario da Comara d0s Deputados dirigidos ao Senado.

PROPOSIÇÃO da Comara dos D"putados pendente de deliberação do enado que modifica .). lei de 23 de 110vemhro de 1841 e o regulamento de 5 de fevereiro de 1842
sobre o conselho de estado e suas di versas secções.
PROJECTO :
-- regulando os direitos provenientes de que trata o art. Go § ioda Constituição; (Estado civil dos estrangeiros. Este projecto foi apresentado pelo Sr. Senador Pimenta Bueno, e a Commissão de Constituição que era naquella época
composta elos Srs. Viscondes de Uruguay e Sapucabye farquez de Olinda, deu
parecer acceitanelo o projecto. O Sr. Marquez de Olinda, apresentou voto em sepa'"
rado, dando as razões por que não aceitava o projecto.)
- dividindo o 140 districto eleitoral da provincia de Minas "Geraes em dous
collegios;
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- prohibindo loterias e rifas de qualquer especie não autorisadas por lei,
ainda que corram annexas a qualquer outra autorisada. (Este projecto foi ojjerecido á consideração do Senado na sessão ãe 23 de maio de 1860 pelo Sr. senador
Angelo J1Juniz da Silva Ferraz, ministro da Fa",enda e presidente do conselho
de então.)

REPRESENTAÇÕES:
- da irmandade de N. S. da Candeiar ia desta côrte, pedindo dispensa das leis
de amortisaçüo para poder possuir bens de raiz;
- da irmandade de ~. S. da Mãe dos Homens, fazendo identico pedido;
- das irmandades de Santo Antonio dos P bres, do Principe dos Apostolas
S. Pedro e SS. SacramenLo da Antiga Sé, fazendo identico pedido.
PARECERES das commissões :
- de Redacção sobre a reforma do Regimento Interno do Senado;
- de Constituição, reconhecendo senador pela provincia do Maranhão, o
Dr. Joaquim Vieira da Silva.
CONTRACTO celebrad pela Mesa do enado c m os pr prietarios do Correio 111ercantil
para a publicação dos trabalhos do Senad , na sessão de 1860.

1861

OFFICIOS dirigidos ao 10 secretario do Senado pelos diversos ministerios.
PROJECTOS:
- concedendo ás corporações de mão-morta autorisação para adquirir ou
possuir terrenos ou propriedades para edificações de igrejas, etc.;
- delarando que são admissiveis no crime os instrumentos ou cartas teste·
munhaveis 'dos recursos;
- declarando que o actual systema de pesos e medidas será substituido em
todo o Imperio pelo systema metrico francez, na parte concernente ás medidas
lineares de superficie, capacidade e peso.
PROPOSIÇÕES da Camara dos Deputados, en\Tiadas ao Senado:
- concedendo carta de naturalisação ao subdito portuguez Antonio José de
Azevedo e outros;
- sobre casamentos acatholicos ;
- elevando o ordenado do porteiro da Academia de Benas Artes, Victorino
Pinto de Sampaio;
.
- fixanq. as t'orças de mar e terra l)a1'a o exeroicio de 1862-1863 ;
- concedendo Ucença a conselheiro Fausto Augusto ele Aguiar, Antonio
Borges Leal Castello Branco e ao. parIre PedI' Pi rantoni, vigario collado em
Alegrete, provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul;
- mandand vig ral', no exercici de 1862 a 1863, o orçament de 1861-1862;
- cOllcedendo pensão a D: Anna Joaquina de Mello e Albuquerque e outros;
- concedendo privilegio a Guilherme Bouliech para fabricar porcellana e
,
louças finas, na provincia do Rio de Janeiro.
INDICAÇÃO do Sr. senador Visconde de Albuquerque, consultando si u presidente do
Senad p6de mandar s'Jpprimir d jornal la casa qualquel' incidente que occorrer
na Uscussão. (Acompanha esta indicaçüo o parecer da J1esa do Senado e o voto
em separado elos. rs. lli. . '. Martins Valas'lues, 10 secreta7'io e José ],,[artins da
Cruz Jobim, 2 0 secretario.)
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RESOLUÇÃO da Mesa elo Sentldo mandando organisar, distribuir e fiscalisar, por meio
mandm' executar desde log ,
de l'egLllam ntos especiaes, que vo<leró expedir
o serviço da secretaria, archivo e lJiblioLll ca d Senado, hem com o el salão e
galerias, mantida a disposição d art. 50 do Hegimento, dependendo, p rém, de
prévia approvaçu d enado qua1<lLler altel'uçüo n numero dos empregados e
nos seus v Jl imeot s. (.:1 e ta /'esoluçr7o o 'I'., enador Fl!rl'eira J>enna apresentou uma emenda, dedarando que a llfesa ficava autorisacla a prooer a
Biúliotheca do Sel/aclo das oúras que julgar mais necessarias ou iliteressantes,
applicando á compl'a deltas as quantias que, sobre ~lla informação (orem consignadas nas leis ele o/'çalnento. Esta resolur;ão e a emendaJol'am approvaclas
na sessão de ;d[) de agosto de 1861.)

PARECERE. das
f i missões:
- da. resa nom andO) officines da se r taria d Senall os 1'3. Pedro Antonio
greir s Castro;
de Oliveira e Francisco d'As is
- do. Mesa sobre diversas prop' sLas para a pu] licação d s debates do . enado.
EXPO:3lÇÃO fei l.uu Senado pelo Sr. Visconde de Abaeté, na sessüo de 14 de setembro
de 1861, s bre a organisc çuo de mappas que enumerem e expliquem todos os
actos (IUe por eUe forem 'Votado nu presente sessão.
OFFl l dI Ministeri de Estrangeiros c nvoennclo, de ordem de .. M. o Imperad r
o C nsell cl"Estnd para tratar ela con\'eniencja el abrir- 'e a na-vegação do rio
Amazonas, tendo m yis a os pnrec res da secção dos lleg cios de Estrangeir ,
de 17 de jRneiro de 1 5-í c de 17 de dezembr de 1865.
REQUERI"lENTO de cliYE'rs s irladüos estrano'eiros pedindo para serem naturaiisados
cidadãos brazUeiros.
OFFICIO elo Ministerio do J111pcrio remeLLendo u infol'ma,ões s licitadas pelo S~nado
sob"e o rcquerimenL de' algulls subdiLos francezes em que pedem a l'C\'qgnçuo da
p sturu da Ç'lmara ,V1ullicipal, d 26 de feyereiro d 1 56, prollUJindo o estabelecimento de offlcina d serralheria, caldeiraria e tunoariu em certas ruas desta
capital.
PARECER da cnmmissüo de Commcr'i Jl1dustl'ÍD. e l'tes sobre a representaçüo
clil'jgida ao Senado pela commissüo da Praçu do Commercio relatiYCl a diyersas
associa ões commerciaes.
T

1869

PHomCTO,' :
Declanmlo (lU será de f"sta uacion 1 f"riuclo nas l'cpartiçõus publicas o dia
(Este jJl'ojecta (oi afJl'e.'entado em 2 de seten1,uT'o ele 18)1, pelo r. Francisco
Diogo Pereira ele '"a'iconcellos, lJel'culano FeI'l'eira Penna, BaNio Quarahim
Barlí'J de .1fltritilJa e 'andielo Borges ..)

-

PL' hibin(lo a veoda de es<.;ruy

(Este pl'qjectofoi apresentado pelo
ele 9 de maio de 1862.)

8

debaixo

d~

r. senador

preguo e em expo ição pU]Jlica.

itveira ela JIotta, n"a sessclo,

OFFIC10S:
DJ 10 secretario da Cumara dos Deputados enyiudos ao 'enudo;
- d s eliv rsos ministerios r meWdos u 10 secretario elo enudo.
PROPO lÇÕES da Cume ra dos Deputados:
- auL risand o goyel'no a approyar o acc rdo ajusLad pel Banc el
Brnzil om os outr s lOlls hancos ele cir uluç50 ela Corte;
- c ncedendo ca.rtu de cidadüos brazileir s a03 suJJelitos portuguezes :\1an el
Carlo:. Godinllo e Joaquim da 1\1 ta Bust s;
- uutorisnn'do o g vern a abrir um reLlito de 410:000;-" a minislerio
üa guerra ele 637: 073:'455 a ministel'io d''l marinha'
- fixando a fOl'ças de mar e terr fi para o exercicio ele 1863-1R64 .
c -10
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- mandando matricular na Faculdade de Direito do I ecire o estudante
Joaquim Cajueiro de Campos;
- orçando a receita e fixando 11 üespeza geral do Imperl para o exercici de
1863·1864 ;

,

- c ncedendo lllua pens}· LI D. Rita Jacques Perei'ra Pinto, viu\'tl. elo mare/lal Francisco F lix ela Fonseca Pereim P:nto e outros.

PARECERE das comm i:::sões :
- ' de Fazenda, sobre fi proposição da Camara d s Deputados que aut risa o
governo o contractar c m quem melhor vantagens offerecer o serviço 1 nave-:
gaçã a yap r elo Rio de Janeiro a Santa Catllarina, com e calas p los portos intermediarias de .. Paulo e Paraná;
- de Constituiçã.o s bre um officio do Sr. ministro elo imperio, em que solicita a autorisaçJo do Senado, para que o Sl'. s nadar H rculano Ferreiro. Pennü
s~ja conservado na administrDção da pl'üvin ia Lle Matto Gross , por julgor isso
indispensavel ao bem do E lado;
- de Fazenda sobre uma representaçuo em que a Ass mblé'1. Peovincial de
Minas pede ao Senado para organisar uma 1 i fixand o padrão dos pesos e medidas, de que trata a Constituição d Imperio no § 17 d al't. 15 .
- da ~Iesa do Senado sobre uma vaga de official, existente na sua secr taria;
(Acompanha este pa7'ecer 10 7'eque7'imentos pedindo o 7'eJerido logm', sendo
toclos indeferidos pela J11 esa.)
- da Mesa 'Sobre o requerimento em que o continuo da secretaria do Sen~do
Eduardo Antonio de Padua peele uma gl'otificaçJo.
CO TTRACTO celebrndo pela Mesa do . enaelo c m os proprietarios do Correio Mer-:cantil pora a publicação dos traI alhos do Senad na sessilo L 18G2.
1868

OFFICHT: lo 1 0 secretari da Camara elos Depúlaelos ellvimlos á Mesa do

enado.

PARECEHES (las c mmissões :
- da Mesa expond os motivos por que a ~'Iesa contra tou c m a
empreza elo Correio Mercantil a publicação dos debates, e a impr ssão dos
ann')es elo Senado llas duas sessões legislaLivas de 1864, e conclue que se
mande imprimir e distribuir o contracto com os d cumenlos mencionados no parecer para ter a dedda execução e para conhecimento do~ membros do Sena lo,
e que o autogl'apl1o sejD archivado. (Acompanha este parecer o original do
contracto feito com, o Correio Jlt[ercantil.)
- de Constituiçã l'ec nllec~nelo senador pela provincia de Matto Gl'O"', o,
o Sr. José lvIaria ela .'iJm Paranll s;
- da Tesa sobre o regulamento paeu o serviço da secretaria, archivo,
bibliotheca, SD Ião, porta, gnlerias e tribunas do Senad ;
- da Me a, expondo e justincando G nomeação do Dr. Ang lo TlJomaz do
Amaral pela mesma ::VIesa, no intel'vallo ela sessão parlamental' para Jogal' l'
offidal maior da s cretaria el Senad, vago p r fallecimcnt do cOlJeg G raltlo
Leite Bastos.
1864

C· PIA autllentica do contl'acto matrimonial de S. A. a Princesa Imperial, D. 18nlJel
C/lristína com S. A. H ai, o Príncipe Luiz Phclippe Mal'ia Fernnndo Gé.st, 11,
el 'Orleans, Conde d'Eu.
OFFlCIOS dirigidos ao 1 0 secr tari do Senad pela Tesa ela Camara dos Dellltl.ds ;
.
- dos dlyersos ministerios dirigidos ao 1 0 secretario do Senado.
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PARECERES:
- Rec nhecendo senad r pela provincia (le :'linas Gel'aes, o Dr. Theophilo
B nedict Ottoni;
01 re o não c mparecimento dos senndores ás sessões do ~enado.
- concedendo uma licença ao senador Manoel Teixeira de ouza;
- concedend lLcença aos. rs. sena(lores Visc nde de Jequitinhonha) Barões
de :\Iaraim e (le Quarallim e Angelo l\Iuniz da , ilva Ferraz'
- reconhecendo o Dr. Thomaz Pompeo de, ouza Brazil, senad r pela provin ia cl Ceará;
- recon hecendo o consel heir,) Zacarias de Gót>s e Vasconc.:ellos senador pela
provincia da Bahia ;
- sobre uma representaç5: do Banco d Brazil;
- s »))re o I rojecLo apre enL d , em 18~1, relati\"o ú jurÍsd icção ecclesiastica do
termo de Lages, pro\"incia de Santa Catl1urina ;
- s bre os requerimentos do SI'. Ft'anci~co Manue.l ela iI \'a, J' aquim
O;onini, Man el ele Andrade Martins Vallasques, Jos~ Ferreira, Manoel d'
H g Barros S Llza Leão, Paulo Jos6 de MelLo C sta e outl'OS ;
obre o reguLamento que cr'a um escola rural den minada « Pedro II I),
na pr' yin ia do Grão-Par?l;
- sobre a repres ntaçüo da A.ssembléa provincial do Pará em que pede o
restabel ciment 1'1 guarda n' cional .
- sobr a representaçl ela Assembléa provin ial de .'. Paulo relativa a
11m projecto que determina fi fôrma d pr ce.3 Je resp::msabilitlaele d s
magi. trado ,;
- 50] rc a represcntt çi10 da Assemb]é· proYincial de ,'. Paulo, pedind'
in titui<;-i:í de credit e uma estrada. de ferro de ,'unt S I ara o intel'iot';
obre a representacü da Assemblé:'l pl',JYincial de i\Iinas Geracs, pedind li
reforma ela lei d 18 de ng t de 1831 ;
- sobre a representaçüJ da Assembléo. pr vin ial de i\Iinas Gemes, pedindo
a el Yllçií da congl'ua dos parocl1os ;
- s bra a repre'entaçã da A 3emblé:l J1fJvincial da Parahyba rIo ~ rte,
pedincl) n. reforma das instrucções de 2) de mar,o de 1821, reJati"as a
elcic;õ s ;
- sobr relatori de cliveI' ' presidentes de pro"incias ;
br o aYiso do mini Leri d imperlo dv 19 de n }yemhro le 1" ~;3 '
bre o oflicio d prc ident da pl'Odncia do maZJnas remetLend,) c6pias
tI c mpr miss da irmandade le S. Bvllerlicto'
- s ] re o relfuerimento d Francisc José Cardso relativ a canal da villa
c1 1taguaJ1Y '
- sobre o officio cl II'esidenL~ da provincia da BaJüa r mettencl os r ()'ulamenL03 para nrrecarlaç<1 el", impo. to.:> .
- sobr a. repl'es ntnçü' da A mlJléa provincial dv :\Iinas Gel'acs pedindo
a r HÇÜ d um conselho rle exurnes pal'a os preparatorio.:> exigirio nas acac1e~
mia.", do 1111peri ;
- sobl' o rerlucl'im nt elos officitles dos c rp s d sa.ude d 'xercit e
armada I eclinel
I'tos fa "01' s ;
- s brc oro r C[ucriment sele Luiz Emilio Vieir~ e Carl s B roal'clin Freire
rela.tivos fi exame ;
ncedend li 'ença aos .'I's. senadore' EllSe])~ de Queiroz C utinllo
Matt o Ctun8l'(1) .I ti Lin Vieir<l Cansanção de SinimlJú, Joaquim Vi ira. da 'ilva.
, ouza, Bo.rtio de QlIurallim, Francisco d Paulo. Pcss a e FI' derico de imeida.
e Albuq uerC[ue ;
.
- s hre um raqucl'illeut de Joü .los':' Fat;uncles de Rezvnde e ilva'
- sobre a eleição senat· rial da pr \'jncia ele I ernumbuco e r .)nhccelldo
senadoI' o cOl1sell1eil' Francisc' Paes Barret '
- s bre as emendas da Camara. d s Deputado.:> ao projecto relati\' ao C:Jdigo
penal;
- da Mesa do Scnad exp nd) o pr cess <rue tem tido o pr' jecto iniciado
n enado, alltorisando o gOY81'n I ara altemr o yal I' e o cunh das m das ele
prata e para raUI'ar da drculaçüo llS actuae m ed s de cobre, mando ndo cunhar
outras de bronze cru as suOStituDI11 '
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para o logar de correJo do Senado;
- da \l.esa do Sen do, nomeando o Sr. Alonso Carneü'o Pestana de Aguiar
l)ara o Ioga r de amanuense da secretaria do Senado.
PROJECTOS· :
- Autorisando o govenlo 8 dispensar do pagamento do seUo os bilncos de
credit rnutuo, oe J ancos po}ulares, que s estabelecerem no Imperi ; (Este
, pr.ojecto foi oJfereciclo na sess(lo de lS ele março ele 1864 pelo S1'. senador
ou~a Franco.)
- reformllildo a Caixa da Amortisaçao ;
- creando um colleg'io eleitoral em Sant'Anno. do Paro.nahybn, prov1ncia de
Matto Grosso;
- de larand que as disposições do art. 10S da let n. 387 de iO de agosto de
1846 serã o) servadas sempre que se h Llver de fazer qualquer leiçã de elci tores,
juizes de paz, ou vereadores; deyendo-coe suspender o recrutamento em toda a
extensão üo municipio, o.lnda que a elci~tio tenha logar sómente em pal'te delle ;
(Este [J7'ojecto foi oJfel'eciebo pelos Srs. senadores Iferculano PeNeira fJenna
e "Visconde de untguoy, na sessão de 18 ele abril ele 1864.)
- autorisando o govern a regular o lisposto no art. 10 da lei n. 874 de 28
de agosto de 1856 na parte relativa ao exercicio llos membros effecttvos do conselho ·naval; (Este projecto foi o[Jerecielo na sessão ele 15 de março de 1864
pelo Sr. Barão de 111 uritiba.)
- coneedeudo meio sold à D. Luiza Feliciana de Amorim e Sih"a, vjuva do
tenente coronel José Polycarpo Pessôa de Andrade e Silm;
- concedendo melo soldo á D. Carl ta Jane Brown \'iuva do mare lml de
campo Gustavo lIenrique Brown; (:.Lcompanham documentos impol'talltes.)
- conceclenclo monte pio ó D. Amuliu Regis i\lunlz Barreto, flllla legitima e
unica do finado chefe de diviE:ão JoM Francisco Regis ;
- augmentando os vencimentos elos empregudos da Cuixa do Amort,isaçao;
- revogando a lei de 3 de dezembro de i84J, n" parte em que confere autoridade aos chefes de p Hcia, lelegados e sllbdeL gad' s puro proferirem sentenças
definHiYD.s e de pronuncia, salv a disposiçüo do § 90 , art. 40 da citadu le1.
PROPOSIÇÕES ela Camut'a dos Dep·utaelos :
- Aposentond P lydoro do Amaral e Silvo, procurael r fiscal da Tl1esourariu
de Fazenda ela proYincia de Santa Catharina ;
- ap sentando o juiz de direito An.tonio Roberto de Almeida;
.
- aposentando o juiz de direit José Bernardo Lapalla ;
- naturnlisando ctdadão jJrazileiro Diogo de Andrade Mesquüa e outros;
- innovand o contracto com a companllia União e Industrio;
- abrindo um credito de 718:406$ ao Ministeri elo. Marinlla;
- abrindo um credito de 2.586:000 ao minister10 do imperio para os encargos det rminados pela l i que estabel co a lotaç&o de SS. AA. ImpeFiaes;
- mandando pôr em vigor, para to dotação üe S. A. ImperiaJ, D. Isabel,
as disp sições da j i n 166 de 29 do seteml rJ de 1810 com a.lgum'~s alterações;
- concedendo Ilma pensã á D, Maria Condida Iunachi da Ro 'lw e outl'as;
- l1andal1do 1'e\"er o lecreto ele 25 d abril de 1:857 e concedendo j companhia Bahhna a ntinllação do sub\" n.üo de 86: OJO$, por 10o.n11.08, conta los
da data do approvação dos seus estatutos;
- adiallílo as .eleições para deputados geroes ;
- fixando as forças de mar e terra para o exercido de 1866-1867;
- concedendo uma licença ao Dr. 1"1rmino Poreil'a Jorge c outros;
- mandando matricular em cliversas faculdades do Impel'io o estuüonte
Vicente Pereira do H.ego e outros.
PARECERES:
- em flue a cOlwnissão de a€sembléos provinciaes d ~ensd requer, por
intermeclio da Mesa, ao govêl'n0.imperiaL que sejam ouvidos 03 presidentes das
provincias de S. Paulo, San~a CatllClrina e Paraná, sobl'e a representação em que
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a Assembléa do Ri Grande do Sul reclama contra os impostos que naquellas provincias se c bram dos a.nimaes procedentes do Rio Grande do Sul; (Acompanham
este pareceI' as in!ol'l1'wções dos p7'esidentes das 7'e(el'idCts p7'ovincias.)

-

ela commiss5.o de Fazenda sobre o pr ject da Camara elos Deputa.dos pelo
qual é governo autorisado e debaixo de certas bases, a dar uma tariJa especial
ús nlfandegas da I r vincia de S. Pedro do Rio Grande do ul.
1865

OFFJCIO:;, d 10 ecretario da Camara d' s Deputados di['igidos ú Mesa do Senado;
- d s diver.::>o.s lninisterio~ dirigid)s ao 1° secretario do Senndo.
PARECERE" concedendo licença aos Srs. s nôdores Candido Baptista de Oliveira,
Eusebio .de Queiroz COlltinh Mattoso Cam ara e Barüo de Quara.llim.
PROPO ]ÇÕE. da Cal;nura dos Deputados.
- conc dendo uma pensü á D. Emerencia.na Ercilla Sil'eira. de Carvalho e
outros;
nC rinrl a. .'. A. Principe Luiz AugusLü Mar'ln Eucles ele ColJoLlrg e
Gotlln, DUC{LlE' de axe, august espas') de . A. a. Sra. D. Le poldina, o posto de
almirante ffectiy da. armada nacional e imperial.
- conferÍLHLo 11 • A. o Sr. Canele d'Eu o p stj Efectivo ele mare hal do
exer'lto .
.
- concedenclo uma subven.ü annunl, que não exceda a quantia de
200:00 ,.., durAnte 10 anno á c)mpunhia ou mpreza que c nLractar com o Governo dos Estados Unicl03 uma. linha mensaL de barcos a yap:.>r cm numero suffici nL psn!. efl"tuar 12 viag ns redondas, por anno ntre um dos portos dos
E-stados Uni<L s o Ri. de Janeiro, toca11llo 110 P'.1rá, P rnambuco e Bahia.
INDlCAÇÕE :

- pelo ,'r.
I1nd r Za aria;; de GÓ83 c Vasconcellos, na qual o nado de·
fundamenLe o assassina Lo do iILu tre Presi.dente dos Estad s Unidos
Abrahüo Lincoln. Esta indicação [ i appr mda com a seguinte emenda ffere'iela pelo Senado!' Pimenta Bucno :
- « Que o ,~J1'1do do Br, zi! fuço. saber ao Senado dos Eslados Unido da
Ameri a tlLU.lnto foi profunda o. magna que s nti I pelo ho['roros attentad com
111 lli<lo contra. o illustre cidadão Unc ln, presidente da União Americana.)}
pIora p

(..lpprovacla en'/. 5 de Janeiro de 18(j5);
. - do 'r. senad r ilv i rô do. fvIotta applaudindo o acto de acrisJlado patrio-

tismo do imperador, em parti!' para o theatro das operações da gllerea do Paraguny. (dpprovacla em 5 de Julho de 18(5) .
- d . r. S n dor J s· Maria da .'iLya Paranhos, Reforma-nd o regimento.
ln terll do enado.
REQUERIME TO do .'1'. senador Jobim, pedind a.o governo Informa.ães sobre os
a a inatos de cidadiíos orienlaes pr~ticados em Bagé, no dia 14 de mai de 1865.
(E te reqlterimento foi retirado da eliscu seio a pecliclo do seu aut07·.)

1868

CÓPIA uutllenti a d aut do nascimento de um pr.incipe, filho de . A. a Sereniss:ma Princeza D. Leop Ldlnn., esposa de S. A. H. alo. r. Duque de Saxe
(.. tcompanha üm. o.1ficio elo SI'. J.llarque:: de Olynda, ministro do itnperio.)

OFFICIO. :
-

da Camora dos DeputfJdos dirigidos ao 10 secretario do enado.

/

.
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PARECERES:
- conced ndo licenças aos senadores Antonio l\Iarcelli!10 Nunes Gonçalves,
, Fratlcisco de Paula de Alm ida e Albuquerque, Cundldo B. I'ges Monteiro o
Francisco J03é Furtado;
- das C' mmissões :
- ela No a sujeitando á appro\'açuo d . ",nado a nomeação d bacharel
José Ant nio·Pinto Bueno pam o logar de o[flcial de sua secretaria;
- da 1\Iesa s bre um requerimento 01).1 que o .'1'. senador José CI' mente
Pereira pvde para que seja fixado o ordenado do offtciul maior da se l'etaria d
Senado em 2:400$ ann uaes.
I JDICAÇÕE.· ;

- do senador PÚ11enta Bueno I r pondo a reforma dJ r gimenlo interno do
Senado;
- d Sr. vise nde de Jequitinh nha propond que o "ato de graça, tenha
:uma s6 discussão;
- do senador .lo é l\Iaria da Sil\"ll Paranh s odditul do diversos disp sí.:ões eos arls. 16 e 17 d' Regimenlo Interno do enado.
REQUERINilll TOS :
- elo . I'. capitã de mar guerra Fernando .los' Possolo.
- lo Sr. senadf r :nimbú pedindo cópia das sent ·'nças pl'Oreridas pelo juizo
munici})al da côrte e o accordüo das relações da CÓI'te e ela Bahia e do Supremo Tribunal ele Justiça na causa depetiçã de herança de D. Doolinda
Rosa de VI) concellos cJntra os herdeiro" de James Kenny ; (dcompcwha este
requcl'il1lento o troslado elas sentenças e accordc7.os pl'oFeridos I,OS mdos de
appcllaçc70 civil entre partes.)

- CD r. senador Tl1eopllilo ttoni peelin.cIJ a03 ministerios da guert'ü
e marinlw informações s bre o numero de tonellalla de carvão que tem sido
comprado por carla um d· S I'ef'erid s ministerios (le.."de o principi ela gn8l'ra,
discriminô.dü, a p r .110 comprada anteriormente u 12 de maio ele 1865.
I.

PROPO rçÃo ela Camara dos Deputados autorisando go\-erno a reformar o c ntrato
celeJJl'aclo em 23 de julho de. 185 , c ma cJmpallllia le nav gaç,uo U vapor do
Alto Pnraguay.
OFFICIOS:
- dil'igido~ ao Sr. Dr. Angelo J'homaz d Amat'EIJ, offiC;ial maior da secretaria
d Senado;
- elo Sr. conselheiro João da Silva Carrü , ministra da faztmdo, remettendo ao Senado as Jnformações pedidos pelo Senad, a respeito ela divida
contrahida pelo l' Ileso u1'0 com o Banco do Brazil ;
- da directoria. elas Obras Publicas e navegação rem ttend' d.iversJs papeis relativos tí. estrada ele f 1'1'0 da provil1cia de Pornumbu o.
- do presidenLe da provincia ele anta CathUl'ina remett nelo copias auLllenticas dos actos legislativ s da assemhléct daquella pl'ovinCia promulga.dos 11a sessão
ordinaria de i865;
- do ['. Joaquim Francic:c Ah'cs Bl'anc Munis Barreto, danel ao off1cial
maior ela secretaria do Sena lo as razões pela qua s publicou no Correio JI'[el'cantil d 5 d, setembl'o de 186G uma corl'espondencin contendo of-fensa pessoal
ao 'r. sona 101' Tlleophilo OLtoni; (Estas ~xplicaçije foram, dadas em vil'tLlcle

de ser o Corl'eio

,

~lcrcantil

o jornal q(ficial elo Senado. )

- do officJal maior ela secretaria da AE:s 'mllléa legislativa provincial do
Pará, remeLtenelo dous exemplúres do regimento interno, pelo (rual se rege m
seus trabalhos a Assembléa da([Uella provin ia. ;
- do "ice-presidente elo Banco do Brazil,. r. José P ell'O Dias de Carvalho,
reme~tenelo ao enaelo a representação que
mesmo banco Jaz ao corp 1 gislutivo, acerca de uma proposta cl governo.
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PROJECTOS:
- reformando o Banco do Brazil;
- declarando que Bca derogado o jllizo orlJitral pelo art. 20, titulo unico do
Codigo Commercial;
- declarando que o simples legado ou doaçEío de serviço por detel'minado
tempo, sem fi transmi suo d dominio e sem a clausulo. expressa de voltar ao
captiveiro, constitue o livre ventre, qu r a manumissão prec-do, quer eleva ser
posterior ao gozo do serviço logael ou eload . (Este projecto foi o.t!erecido pelo
Sl'. 1Tisconde de Jer;.aitinhonha na sessão ele 28 ele junho ele 1865.)

2867
OFFICIOS :
d' Ca 111U1'O dos Der utDdos enviad s ao 10 secrelario d Senado.
PARECERES:
- clispen anelo do serviço da guardü nacional o amunuense da secretaria do
. enado Alon o Carneil'lJ Pestana de glüar;
- con edenelo licença aos. rs. senadores Canelido Borges ;'vlonteil'o, Antoni Marcellino Nunes Gonçalves, Visconde de Itaborahy e Fran isco ae Paula
de Almeido. e Albuqucrque;
- oJJre os repre enlações da s embléa proYincial ele ~Ilnas Geraes e da
Camara municipal de Ipü no Ceará, pedinelo a creaçúo ele Relações nas duas
pl'Ovillcias.
/
- sobre as representações de diversas camaras municipaes, pedinelo o reforma da
lei de 1 ele outubro de 182 ;
- s ll'e o requerimento de um senador, pedlnd mecUdns apropriadas para
eYitar qu as amaras legislatiya continuem a er insultndas nos periodicos ;
- s bre a representação da Camara municipal ele Baependy pedindo a refi rma da lei de 3 de dezombro de 1841 ;
- s bre a representa ,50 do Circulo Agricola do municir io de S. João do Principe da Camara municipal da cidade d MuI' de Hespanha peelind~ a promu1<ração de uma lei de bn)oth cus;
- sobre a repr S ntaçilo da Assemhlt'a proYinc'al elo ~IaranllJo ela Camara
municipal d Baepencly, p dinrlo a revogaçJo d':! lei d 24 de outubro de 1 32 ;
- s ] I'e a r presclltaçii ria As.semblé provincial de finas peclirrd, que se
Bxe d :iniUvam nle a dl\'i a dU(fuolla pr vincia c 111 a do Ri de Janeiro pelo
] do cl Campos'
- sobr a r pre nt çüo do Camal'a 1111lllicipal da VilIa d) Presidio, em
Mina Gel' es, p dindo o annexaçJo do seu municipio a provincia d Rio de Janeil'o;
- s bre a repres ntaç10 da Camaras municipaes ele Campos e de '. João da
Burra na pI' vln ia elo Ri) de hn iI', pedil1Llo a cl'euç',10 duma provincin;
- sobre a repl' senLaçilo elo. Assembl'a provin ia] do Amazonas sobre o novo
ontracto celebrado om a companhia ele nav gaçtío a vap r d Amazonas.
- re nhecend s,macl r pela provincia d:} Rio d Janeir, o Sr. Francisco
_
Octaviano d Almeida Rosa.
- da mmissuo Lle Legislação declarand que o projecto de lei alterando a
forma dos testament s eleve s r adiado para quando s di 'cuUr o CO:iig0 civil;
- ela commissão de Estatistico, sour os limites das pr vincias do Imperio.
(rlcompanham documentos impol'tantes.)
L

PROPOSIÇÕK' da Camara dos Deputados:
- Dllgmentanelo as representacães da provincias d ,Rio lo Janeiro, S~rgipe,
S. Paulo e Piauhv'
- autorisandóJ o gOY mo a amcilia!" des'le jÓ J CJ111 a quantia de 50:000S por
uma s6 yez' que se obl ig.')ll, a lançar no Ri das Velllas ou de,'. Francisc um
vapor da [)!'ça minimo de 20 ca.\'ull s;

-
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- concedendo pensões a D. Laurinda Joaquina de Jesus Pinto, D. :.\1< ria Gertrudes da ilva Pereira, capitão João Vicente de Brito Galvtio, D. Sahina Joanna do
Espirito anto, soldado José Thomaz do Santos, D. l\Iarianna de Freilas,. Alma
Carneiro Iachado da Costa, D. Maria Antonia Alves de Camargo D. Mauricia
Elisa ue Mello e Alyim e filh s, D. Eulalia Candida da. ilyelra Ni meJ'er, soldado
Felicio José da Silva, imperial marinlleiro Rufino Gonçahes, soldado Joaquim
Francisco de Paula, soldado Felizardo José da Silva, Joaquim Iariann Pires, soldados l\Ianoel Paula da Conceiçã , Antoni Mathi8S de Menezes, Cu t dio Antonio
BarlJo~a, Antonio Luciano de Lima, Joaqllim l\Ian el Ferreira e Jacintho .lo é da
Silva, ao guarda nacional Annanias Joaquim de Oliveil'a, major Henrique José
Lasary, AnLonio Martins de Oliveira, n. AnDa Espinola da Cunha Tourinho,
D. Maria Nascentes dos- Anjos, D. Umbelina Horacio de Andrade Seixas, 20 cadete lonoel Gomes de A lliuquerque, soldados José l\Iaria Maciel e l\Ianoel do Jascimen Los e outros;
- naturalisando J<jão de Menezes e Silvo, Nicolão Luiz, Manoel Fl'ancisc
Moreira, Feliciano Bernardino da Uva Braga e João Luiz Machado, cidadãos hrazileiros;
.
- declarando que o termo da vilJa d Alhandrn, comprehen<lido entre as duas
barras dos rios Abiay e Goyannn) fl'eguezia de Nossa Senhora da Penha da Tacuara,
da provincia de Pernambuc fica pertencendo li proyincia ela Paral1yba.
PROJECTOS slJbstituindo por outras a pena de morte. (Esteprojectojoi oJferecido
pelo

/::;'1".

Senaelo!' Visconde ele Jequitinhonha) .

.OFFICIO do mtnisteri da fazenda remettendo ao Senado a 2a via d a"i!=lo daquelle
ministerio, de 5 de ogosto e do decl'eto e instrucções que o acompanhnram, sobre a
nOY/:l agencia financeira em Londres.
PROJECTO declarandJ que as disposições do at'L Go da lei de 23 de no"embr de 1841,
reloti"as ao principes da casa imperial, s50 appli .aveis ao principe con 'orte filllO
da princeza imI eriaI.
INDICAÇÃO offereciela pIos Srs. Senadores Sílva Ferraz e Viscol1rle de Jequitinhonha
reformancl os diversos artigos do regimento inLel'llo d Senado.
REQUERDIENTOS :
Em que o Sr. senador Sílveira da. 1\Iotta pede para se nomear uma c mmissão
especial de inquel'ito para colher nas r partições publicas c nos testemunhos particulares, tomand -se dep imentos, si necessario rãr, informações as mois completas sobre as causas da prolongação ela guerra contra a Republi a do Paraguay ;
(Este 7'equefiment%i 7'ejeitado na ses .ão de 15 ele junllO ele 18C7.)

- em que o Sr. senador Dantas pede cópia do contracto do casamento da
Princeza Imperial, D. Izabel.
DECRETO proll1ulgand o accordo assignado, cm 23 de maio 1e 18G7, por parte do 1m-'
perio do Brazil e o Reino de Portugal para regular a execução do art. 13 da Cony nção Consular celebrada entre os dous paizes, em 4 de abril de 1863. (Este
elecl'eto tem o n. 3935 ele 21 ele agosto ele 1 67.)
1868

PARECER.ES:
sobre o.c ntra to celebrado pelo govel'no c m a Associação Central de Colonisação;
- s bre o requerimento em que Roberto Ilenriq·ue MUuard pede para minerar
o leito do rio das MorteS, em Minas Geraes ;
- sobre fi representaçã da Camara municipal ela villa da Bül'ra, na Ballia,
peelind para que aquella "ilLa seja a Capital da projectada provincia do Bio São
Francisco;
_
- sobre a reI resentaçUo da Assembléa provincial ele S. Paul, pedindo a fixação de limites entt'e aquella pr vincia,.a do Rio de Janeiro e a de lVIinas ;

-
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- sobre duas representações da Assembléa provincial de S. Paulo, uma para
não incorporar Bananal ti provincia do Rio de Janeiro e outra para obstar a creação da provincia do Paraná;
- sobre a repl'eséntação da Camal'a Muoicip I da villa do Campo Largo, na
provincia da Bahia, pedindo a preferencia da villa da Barra para Capital da nova
.
provincia do Rio S. Francisco;
- sobre o reqLlerimento de Carlos Van Lede, pedindo approvação de um contracto celebrado em 1842;
- da commissão de Constituição sobre uma indicação offerecida pelo Sr. Barão de üJtegipe rela ti m ao decreto n. 3754, de 9 de dezembro de 1866, que adiou,
para depois de terminada a guel'ra do Paraguay a eleiçào de deputados li Assembléa geral, pela provInda de S. Pedro do Rio Grande do Sul. (A commissão no seu
parecer foi de opinião que se 7'ecol1unendasse ao gODuno á mandar prqceder ás
eleições de deputados e de um senador peta 7'ql'erida proDincia.)
- da commissão de emprezas privilegiadas sobre a proposição da Camara dos
Deputados que approvou o contracto celebrado, em 4 de abril de 1859, pelo
governo imperial com João Carlos Pereira Pinto, para a navegação a vapor, entre
o porto de l\Iontevidéo e o da vma do Salto e entre o porto da Constituição e o
de Uruguayana na provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
PROPOSIÇÕE da Camara dos Deputados:
- mandando pagar ao brigadeiro José da Victoria Soares de Andréa e sua
irmã, a quantia de 26: a25 000·
- mandando pagar a Jeronymo José Tavares a quantia de 3:670$000;
- fixando as forças de mar e terra para o exercicio de 1869-1870;
- aposentando o desembargador Severo Amorim do Valle;
- naluralisando cidadãos brazileiros a Agostinho Antonio Pestana de Freitas,
Albino de Brito Moraes e Germano Serrã Armand e outros;
- mundand admittir a fazer acto do 10 anno da Faculdade de Direito de
S. Paulo ao estudante Fernando Luiz Osorio;
- mandando fazer exame de obstetricia na Faculdade de Medicina da Côrte a
Margarida Fale net, dispensando-se-lhe a frequencia das aulas;
- c ncedendo licença ao conferente da alfandega Joaquim Corrêa da Silva,
ao omcial da secretaria do imperlo Manoel Jesuino Ferreira, ao cirurgião-mó1'
de brigada Manoel Adriano da ilva Pontes, a Dr. Joaquim Antonio de Oliveira
Botelho e ao desembargador José Nicolau Rigueira Costa;
- concedendo pensões aos s lrlados Olympio Alves de Freitas, Joaquim
Anselmo Caetano, Francisco Machado do Amaral, Balduino Antonio, cabo João
Alves de Lima, e D. Lud vina Go.nzaga da Silva.
PROJECTOS:
- declarando que os assentos da casa de supplicação de Lisboa, tomados
dep is du craação da do Ri de Janeiro, são con iderados obrigatorios. (Este
projecto foi o.trerecido pelos Srs. settadores Joã.o Antonio Rodrigues de
CarDalho, Ferreira de Uelto, José Teixeira da lldatta Bacellar, Carneiro de
Campos e Joã.o EDangelista de Faria Lobato, na sessão de 3 de junho de 1837
efoi approvado na se são de 4 do mesmo mez e anno.)
- autorIsando o gü"mrno a conceder ao de embargador da Relação da Bahia
Bernardo Machado da Costa Dorio e a desembargador da do Ri de Janeiro José
Florencio de Araujo Soares, um unno de licença com os respectivos vencimentos.
J
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UFFICIOS do 10 secretario da Cama.ra dos Deputado, enviados ao Senado;
- de diversos presidentes de provincias ao 10 secretarlo do em"tdo'
- do r. Barão de Cotegipe, ministro de sctrangeiros, remettendo ao enado
cópias authenticas do tratado de alliança, de 1 de maio de 1865, contra o govel'llo
do Paraguay, do protocollo e das duas notas reversas, da mesma data, complementares daquelle acto internacional.
C-H

-
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REQUERIMENTO em que Benjamin Upton pede para ser approvado o privilegio que
lhe foi c)ncedido para fabricar e vender no Imperio do Beazil os tijolos conhecidos
nos Estados-Unidos com o nome de Anwrican Cuilding block.
PARECERES:
- sobre a reforma do art. 40 d Regimento Interno d Senado;
- reconhecendo senador pela provincia ela Bahia o Sr. José Antonio
Saraiva;
- c nceelendo licença aos Srs. senadores Visc:mde de Jequitinhonha e Barão
de Itaúna;
- reconhecendo senadores :
Pela provincia de Minas Geraes, o r. Francisco ele Paula da Silveira Lob ;
Pela provincia lo Rio de Janeiro, o Sr. Francisco de Paula de Negreiros Sayão·
Lobato (Vi 'conde de Nitheroy);
Pela provincia da Parahyba, o Sr. Barão de Mamanguape;
Pela provincia de Pernambuco, os Srs. Visconde de Camaragibe e José Bento
da Cunha Figueiredo (Visconde do Bom Conselho);
Pela provincia do Amazonas, o Sr. Ambrosio Leitão da Cunha (Barão do·
Mamoré) ;
Pela provincia do Rio Grande do Norte, o Sr. Francisco de Salles Torres:
Homem (Visconde de Inhomirim) ;
- annullando a eleição senatorial a que se procedeu na provincia do Ceará.
(Foram escolhidos senadores os S1'S. Joaquim Saldanha Marinho e pad1'e
Antonio Pinto de Mendonça).

PROJECTOS:
- autorisando o goyerno a conceder garantia ele juros de 5 % ao capital
addlcional da Companhia Estrada de Ferro de Pernambuco, o qual não poderá
exceder de 4.316:977$777;
. - autorisando o governo a mandar pagar ao escrivão dos africanos livres,
Balbino José da França Ribeiro, os vencimentos que lhe são. devidos, e os que
o forem até que se declare supprimido o logar;
- revogando o § 24 do art. 2 0 ela lei n. 1083 ele 22 ele agosto de 1860 e restabelecida a disposição elo art. 45 elo Codigo Commercial .
- autorisando o governo a conceder a James B. Band isenção de direitos
sobre t!)(lo o material necessario á em preza que tem por fim o assentamento de
trilhos ele ferro nas ruas e nos arrabaldes da capital da provincia do Pará para transito de vehiculos destinados ao transporte de passageiros e ú conelucção de cargas.
CARTAS dirigIdas ao 1 0 secretario elo Senado pejos S1's. senadores:
- Alltonio Diniz ele Siqueira e MeIlo, Visconde de Sapucahy, Thomaz Pompêo·
ele 'ouza Brazil, Barão de Maroim, Marcluez ele Olinda, Gabriel Meneles elos antas,
José Joaquim Fernandes Torres, José Manoel çla Fonseca, Francisco de Paula
Pessoa Barão de Antonina, BarJo do Rio Grande, José Thomaz Nabuco ele Araujo,
Francisco José Furtado, Barão de Itaúua, Antonio Marcellino unes Gonçalves,.
Carlos Carneiro ele Campos e Visconde de Itaboruhy.
PROPOSIÇÕE dfl Camara elos Deputados :
- concedendo pensão ás DD. Maria Joanna Fiusa, Servula Victor Fiusa,.
Paulina de Almeida, Carlota Guilhermina de LimaÊe Silva, Marianna Candida de
Lima e ilVFl, EulaHa Candida Carel so de Barros, < rmelinda elos Guimarães Peixoto, Carlota Ferreira de Castro e outras;
~ prorogando o orçamento geral ele 1867 durante o 1 0 semestre do exercíciode 1869-1870 ;
- naturalisanelo cidadãos brazilei1'os os Srs. Thimoteo ela Silva Alves, Antonio Ferreira da Silva, Pedro Celestino dos Santos, Hermano Franco de Maltas,
Luiz Francisco otto Weideman, Egydio ele Paterno, Antonio I<leury de Barros e
José ela Silva Cilmpos;
.
- concedendo á estrada de ferro de Junc1iahy !l Campinas os favores de que
goza a de Santos il Juodiahy;

-
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- autorisnndo a eonsLrucção de docas e arsenaes nos differentes portos do
Imperio;
- abrindo um credito de 8:000' ao milTisterio da fazenda, para pagamento
ao Dr. Antonio Pereira Pinto'
- abrindo um credito de 1.450:000 ao ministerio da marinha, para a compra
da ilha das Enxadas;
- abrindo um credit0 extraordinario ao ministerio da marinba, para despezas
do 20 trimestre de 1869-1870 ;
- autorisando o governo a mandar accettar em qualquer faculdade do
Imperio os exam s de preparatorios do estudante Manoel Rodrigues de
Carvo.lho Borias .
- disp nsando a Antonio H rculano de ouza Bandeira da idade para fazer
acto elas materias que está estudando, como ouvinte, elo 10 anno da Faculdade de
Direito do Recife;
- elispen<::ando a Joaquim Aurelio Barr to abuco de Araujo da frequencia
das aulas do 40 armo da Faculdade de Direito do Recife'
- fixando as forças d mar e terra para o exercicio de 1870-1871 ;
- concedendo 10 loterias á Irmandade do Santissimo Sacramento ela freguezia
da Candelaria, como administradora do Imperial lIospital dos Lazaros .
- declarando que o 10nlepio dos ervidore~ elo Estado continúa a gozar do
auxilio concedido pelo decr to n. 1226 ele 22 de agosto de 1864;
- mandando readrniLtir no quadro activo do exercito o tenente-coronel
graduado João de Souza F' gundes
- mandando restituir a Liberato Lopes da Sil \"a o que indevidamente pagou
à Fazenda Nacional'
- transferindo o cirurgiã de brigada Dr. Antoni José da Fonseca Lessa
para o qurdro dos etrectivos existentes'
- declarando ab lido o transito, pela chancellaria ela Relação, das sentenças,
precat rias, alvarás, mandados e quaesquer outros actos forenses de qualquer
juizo ou tribunal.
1870

OFFICIO dirigidos ao 10 secretario pelos diyersos mi 11 isterios .
PROPOSIÇÕES da Camara dos I1eputados:
- extinn-uilldo a livida d s provincias de Pernambuco Bahia e S. Paulo} proC ncecli la ás estradas de ferro das mesma provincedente ela garantia de 2
cias, rrendo p r c nta d Thesouro Nacional a mesma garantia' ( Esta proposição pende do cletiberação elo Senado. ) .
- aposentando os conselh iros Pedro Autran da Matta e Albuquerque, J.
M. de Aveliar Brotero, Dr. i\Ianoel Dias Toledo, Domingos Affonso Ferreira e
Joaquim Felici simo de Almeida Louzada;
- nuturallsando cidadão brazileiro o subdito portuguez Manoel Teixeira
Ferrinho e outros;
- fixando as for as de mar e terra para o exercicio de 1871-1872. ;
- concedendo uma licença ao capitão de mar e guerra Jeronymo Francisco
Gonçalves·
- revogando o'art. 30 do decreto de 30 de junho de 1869 sobre os officiaes e
praças que serviram na Independencia;
- mandando proceder ao recenseamento da população do Imperio e creando
a Directoria de Estatistica;
- autorisando o gov l'l1 a subvencionar, com a quuntia annual de 40:000$,
até 30 annos, a nav gação a vapol' no rio Araguaya entre o porto de Itocaia, na
provincia de Matto Grosso, e o de Santa Maria, na de G Jaz;
- concedendo pensão a D. Emilia Cedalia 'Ferreira Bueno e outras'
- autorisando o governo a çonce ler privilegio para construcção de diques
fluctuantes e planos inclinados, na provincia de . Pedro do Rio Grande do Sul, a
Antonio Ferreira Ramos e Bernardino José Coelho;
%

-
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- approvando o privllegio, por 15 annos, concedido aos engenheiros Paulo
José de Oliveira e Joaquim Pires Carneiro Monteiro, para introducção e uso nas
provincias de Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará das machinas
a vapor e vehiculos de transporte, de invenção do engenheiro R. ,V. Thompson;
- aposentando os conselheiros Francisco José Furtado, José Ignacio Vaz
Vieil'a, e João Chrispiniano Soares;
- l1utorisl1ndo o governo a conceder á Companhia Rio Grande, concessionaria da eslrada de ferro de Porto Alegre e Hamburgo-Berg, do municipio
de S. Leopoldo na provincia do Rio Grande do Sul, os mesmos favores, de que goza
a companhia ingleza da estrada de ferro de Jundiahy, com excepção da garantia
de juros;
- mandando aceitai' como validos nas faculdades de Medicina e de Direito do
Imperio os exames feitos pelo estudante Joaquim Manoelino de Brito Netto;
- fixando as forças de mar e terra para o exercicio de 1872-1873 ;
- concedendo licença a S. M. o Imperador para sahir para fóra do Imperio;
- declarando que os filhos da mulher escrava que nascerem no Imperio
serão considerados de condição livre;
- approvando o decreto n. 45u1 de 24 de agosto de 1870, que concedeu privilegio a Francisco Vindhausen para intr ducção de machinas de sua invenção
destinadas a refrigerar o ar atmospherico e rebaixar a temperatura nas casas,
fabricas e navios;
- approvando o decreto que concedeu privilegio á Emilio Salvador AEcagne
para preparar, vender e exportar mosaicos e embutidos de madeira;
- concedendo a João José Fagundes de Rezende e Silva privilegio exclusivo
por 90 annos para lavrar os rios Cayapó, Maranhão e seus affiuentes;
- approvando o decreto que concedeu privUcgio por cinco annos a João Antonio Rodrigues Martins & C.a para introduzirem no porto do Rio de Janeiro
barcos á vela ou á vapor destinados á pesca ou á conducção de peixe vivo, sendo
elevado a 15 annos o prazo do mesmo privilegio;
- prorogando o prazo da duração do Banco do Maranhão;
- prorogando o orçamento de 1871-1872 para o 10 semestre de 1872-1873;
- reduzindo ai: 000 por anDO as prestações de 3: 000$ que á Thomaz Pedreira Geremoabo foram concedidos pelo Tribunal do TheEouro, em virtude da
resolução legislativa de 26 de agosto de 1853, para pagar á fazenda nacional a
quantia de 27: 632$537 da divida a que ficou obrigado, como .fiador de Jose Cerqueira Lima e Evans & C. a
PARECERES:
- da commissão de Fazenda sobre a proposição da Camara dos Deputados
que autorisa o Governo a conceder isenção de direitos de importação aos materiaes
necessarios para a construcção da estrada Tram Road, ~m Paraguassú, na província da Bahia;
- da commissão de constituição, reconhecendo senadores pela provincia do
Ceará os Srs. Jeronymo Martiniano Figueira de Metio e Domingos José Nogueira
Jaguaribe;
- da commiss5.o de constituição reconhecendo senador pela provincia do
Pará, o Sr. Ambrosio Leitão da Cunha (Barão de Mamoré) ;
- da commissão de constituição, reconhecendo senadores pelo. província do
Rio Grande do Sui o Sr. Antonio Rodrigues Fernandes Braga;
- da commissão de constituição reconhecendo senador pela provincia do Rio
Grande do Norte, o r. Francisco de allcs Torres Homem (Yisconde de Inhomerim) ;
- da commissão de constituição rec nhecendo senadores pela província de
Minas Geraes os Srs. Joaquim Antão Fernandes Leão e Joaquim Delfino Ribeiro
da Luz;
. - da commissão de constituição concedendo licença aos Srs. senadores Burão
de ltaúna e Conde da Boa Vista.
PROJECTOS:
- autorisando a casa de caridade denominuda de Santa Thereza, estabelecida
na cidade da Serra da pr vincia de MiDas Geraes a adquirir bens de qualquer
natureza até o valor de 60:000$, pura fundar o seu patrimonio;
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- mandando fabricar moeda de troco de um metal composto de 25 partes de
nikel e 75 de cobre;
- de consulta, para ser examinado pelos membros das sessões reunidas de
Guerra, Marinha e de Justiça do Conselh de Estado sobre a reclamação da quantia
de 86:029$920 e da importüncia de juros feita por C. K. GarrisoD, cidadão norteamericano, antigo sacio, e actual cessionario de todos os direitos de B. Caymary
nos c ntractos celebrados com o Governo imperial sobre fornecimento de espingardas e cartuchJs por conta do Ministerio da Guerra. (Foi relator o SI', Visconde
de Abaeté.)

1871

OFFICIO :
- diriO'i los ao 10 secretario do Senado pela Mesa da Camara dos Deputados;
- dirigidos ao 10 secretario do Senado pelos diversos ministerios;
- de diversas proccdencias dirigidas ao official maior da Secrelaria do Senado;
- de diversos senadores dirigidos ao 10 secretario do Senado;
- do r. Manoel Francisco Correia, Ministro dos Estrangeiros remettendo á
secção dos negocias de E trangeiros do Conselho d Eslad os papeis relativos á
intervenção de subditos braziJeiros na luta instcstina do Estado Oriental dG
Uruguay.
REQUERIMENTO do omcial da Secretaria do Senado Candido José de Araujo Vianna,
em que pede ser dispensado loserviço com os vencimentos que lhe c mpete.
ACTA da conferencia dos membros da Mesa d Senad com as da Mesa da Camara
dos Depulado para tratar do cerimonial que deve ser observado na sessão solemne de encerramento da Assembléa Geral a que deve comparecer S. Alteza a
Princeza Imperial Regente D. Isabel.
PROPO IÇÃO da Camara dos Deputados declarando que os filho de mulher escrava
que na cerem no Imperio serão con~iderados de condição livre. (Lei ele 28 de
setembro de 1S'71.)
RESUMO explicativo annexo á consulta da Secção de Marinha e Guerra do Conselho ele Estado, de 1 de dezembro ele 1871 sobre a reclamação do Conde de Dundonald, filho do finado Lord do mesmo titulo, Marquez do Maranhão.
PROJECTOS:
- de consulta do Conselho de Estado sobre a reclamação de Miguel
Costa, capitão e proprietario do patacho argentino Geovani Costa, para se lhe
pagar 1. 77.} palacões e 72 centimos como indemnisação das avarias que S ffreu o
patacho, quando em serviço da esquadra brazileira em operações no Paraguay'
- de c nsulta do Conselho de Estado sobre a consulta do Conselho Naval relativa aos inc nvenientcs resultantes de serem as praças de pret dos corpos de
marinha agraciados com habito qlle lhes trazem honra militares e propondo
medidas no sentido de sanar o males provenientes de taes concessões.
AUTO do juramento de S. A. Imperial a Serenissima Sra. D. Isabel, prestado de conformidade com art. '127 da C nstiLuição, c mo Regente do Imperio, durante a
ausencia de seu Augusto pae, o Sr. D.· Pedro II.
PARECERES:
- sobre as eleições parochiaes das freguezias do Rio Manso e Curimatahy,
pertencentes ao collegio de Diamantina, do 60 districto eleitoral da provincia de
Minas Geraes;
- sobre a representação elas Assembléas provinciaes de S. Paulo e RiQ Gran~e
do Norte, a primeira relativa ao imposto de loterias c a segunda a um supprlmenta feito pelo Thesouro Nacional;
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- r conhecendo senadores pela prmincia de Pernambuco os SI's. Alvaro
Barbalho Uchoa C:inllco.otí e FrancisCD lo Rego Barros Barreto'
- reconh cendo senador pela prmincia das Alagoas o SI'. Jacintho Paes de
Mendonça;
- reconhecendo senador pvla provincia dll Bahia o Sr. Joaquim Jeronymo
Fernandes da Cunha ;.
- reconhec nd senad res pela pl'oYincta do Maranhão os Srs. Candido
Mendes de Almeida Luiz Antonto "\ teira da Silva'
- concedendo licença a03 -'rs. senôdore', Barão de Bom Retiro, Barão de
Itauna e Darão de Cotegipe.
1872

OFFICIOS:
- dirigidos pelos diversos presidentes das prmincias ao 10 secretario do
S nado;
- lo 10 secI'etario da Camara do Deputados dirigidos ao Senado;
- dos diversos Ministerios dirigidos ao 10 secretario do Senado'
- do Ministe)'i do Imperio commllnicando ter faUeci lo a 10 de setembro ele
1872 o SI'. senador pela Bahía Vi::;:c nele le S. Lourenço'
- elo Minist.erio elo Imperio remettendo a Senad cópia do accordo pelo qual
S. M. o Imp rnd r houve por bem diss lver a Camara dos Deputados e convocar
outra que se reunirá no dia 1 ele dezembro ele 1872 ;
- do Ministerlo de Estrangeir'os remettendo ao enado a nota e os documentos com que o G vemo Argentin Solicita elo Governo Imperial, que s ja de occupada a ilha el Atajo, sItuada na embocadma elo rio Uruguay. (O motivo dado
para aquella solicitaçãojoi o jacto de ter descarregado naquella ilha um navio
argentino, despachado em MonteL"irléo com, destino á Corumbá e á jacilielade
com que se pI'estaca ao contrabando a relel'iela ilha.)

CART \.S ele liversas proceelencias dirigidas ao ·r. Visconde de Abaeté, presidente do
Senado.
REPRE E TAÇ': O da Associação Commercial do Amazonas em que pede isenção de
direitos de c')nsumo para as mercadorias estrangeiras que forem imp rtada clirectamente para aquella provincia.
VOTO do conselheiro de Estado Sr. Visconde de Abaeté sobre a consulta d Conselho Nayal relatiya ao requerimento em qu os filhos e filhas do almirante
John Pas oe Gr nfrell, s)licitam uma pensão em rec mpensa dos serviç s prestados ao Imperio do Brazil por seu fallecido pae.
ACTA ela confel'encia da Mesa do enado, em 9 de janeiro de 1872, sobre o fallecimento
do SI'. senador Visconde de ltaborahy.
PARECER da Commissão de Constituiçã reconhecendo senador pela provincia do Rio
de Janeiro, o Sr. Conde de Baependy.
1873

FALLA do Throno de abertura da Assembléa Geral Legislativa.
OFFICIOS dirigidos pelo 10 secretario da Camara dos Deputados, ao Senado.
PROPO IÇÕE da Camara dos Deputados; approvadas pelo Senado e remettidas á sancção imperial;
- admiltindo no quadro effectivo do exercito o tenente José Ignacio Hibeiro
Roma;
- reformando a guarda nacional;
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- aposentando o juiz de direito Panlaleão José da Silva Ramos, Barão de
Muritiba, desembargador Joaquim Firmino Pereira Jorge, desembargador Libani Pereira de CDstro, juiz d direito João de Souza Nunes Lima, Luiz Antonio
Ferreira Bentes, Avelino Severo de Carvalho Gama e Dr. João Francisco de
Souza;
- autorisando ao Governo a mandar gra\ ar e imprimir a parte concluida da
carta architectural da idade d, Rio de Janeiro;
- mandando construir uma estrada ele ferrJ filIe communique o littoral e a
capital da provincia de . Pedr0 elo Rio Grande do uI, com as fronteiras nos pontos mais convenientes;
- creando na freguezia de Quebrano'ulo, da provincia das Alagoas, um collegio eleitoral, e no Brejo Grande, proyincia da BaIlia e cinco na provincia de Pernambuco;
- creando a parochia do Engenho Novo na capital do imperio;
- creanelo um collegio eleitoral em Aguas BeIlas, Pernambuco; Joaseiro, na
Bahia ; no Porto de 10.1', Pará . na cidade de 10rretes, Paraná' na cidade de
Amaranles, Piauhy ; em Alagôa Grunde, Parahyba do Norte e no Rio das Eguas,
Bahia;
- dispensando do imp sto de decima urbana os novos edificios da Praca do
Commercio da Côrte;
•
- fixando as forças de mar e terra para os exercicios de 1873 - 1874 e 1874
-1875 ;

- marcando os limites entre a proYincia de Sergipe com a aas AIagôas ;
- c ncedendo licença com vencimentos ao desembargador Viriato Bandeira
Duarte e outros;
- concedendo loterias a diversas irmandades ;
- mandahdo admittir a fazer exame das materias do 30 anno da Escola de
Marinha, ao alumno da mesma escola Godofredo Silveira da Motta e outros;
- mandando admittir á exame das materias do 10 anno da Faculdade de Direito do Recife o ouvinte José Maria de Albuquerque Mello Junior e outros;
- mandando admittir a exame das materias do 5a anno da Faculdade de Direito do Recife o estudante Antonio José Rodrigues de Oliveira Filho e outros;
- mandando admitlir á matricula e acto do 3° anno d curso phermaceutico
da Faculdade de rediciDa da Côrte, o alumno Lamberte Cesar Andreia e outros;
- mandando admitlir á matricula do 10 anno medico da faculdade do Rio de
Janeiro o estudante Henrique Thomaz Corrêa de Sá;
- mandand admittir ti matricula do 10 ann da Faculdade de Direito de São
Paulo, o ouvinte Antonio José Manhães de Campos e outros;
- concedendo uma pensão ao alferes reformad do exercito :Ylelchiades Marinho de Queiroz e outro .
- on edendo uma pensã a soldad Antonio Zeferino da Trindade e
outros'
- concedendo pensão a D. Flora Corrêa, D. Francisca Thereza de Oliveira,
D. Maria Leopoldina dos Santos Jobim, D. Maria Candida de Paiva Dias, D. Isabel
Noya da C nceição Barl S8, D. .To ephinD I odrigues de Carvalho, ao soldado
lVlauricio José i ant'Anna e Tristão.J sé dos ant s e outros;
- readnlittindo n [uadro do exercito, como 10 sargento graduado em nlferes honorario Antonio Raymundo do Lago;
- d clarando c mo deve ser computado o subsidio dos Sts. senadores e
deputados;
- c ncedendo durante cinco annos ao maestro brazileiro Carlos Gomes a
subv:mção ai1nuaI de 4:800$000;
- nugmentnnelo os vencimentos dos empregados da Illma. Camara Municipal
dD Côrte;
- equiparando 03 vencimentos dos officiaes da secretaria do Conselho do
Supremo Militar aos dos 1°s of:ficiaes do conselho naval.
PROJECTOS do Senado:
- creando mais uma parochia na cidade do Rio de Janeiro, a qual será
tirada do pal'ochia de S. João Baptista da Lagôa; .
- relativa a promoções elos ofticiaes da armada;

-

•
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PARECERES de diversas commissões :
- sobre a representação dos commerciantes, proprietarios e capitalistas de
Porto Alegre ácerca da substituição das n tas de 5. e 10$000;
- s bre a eleição de um senador pela provincia de S. Paulo, sendo reconhecio o Sr. Dr. Joaquim Floriano de God y;
- sobre a eleição de um senad r pela provincia de Santa Catharina, sendo
reconhecido o Sr. Barão da Laguna;
- s bre uma licença de> Sr. senador José Ignacio SUv ira da Motta;
- sobre o requerimento de Jos' Bernardino Marlins Dias, pedindo providencias para ser pag da quantia de 1: 605$930 de generos fornecidos á fortaleza
.
da Lage'
- sobre a eleição de um senador pela provincia do Rio de Janeiro, sendo
reconhecido o r. Jeronymo José Teixeira Junior;
- sobre a eleição de um senad r pela provincia da Bahia, sendo reconhecido o Sr. João José de Oliveira Junqueira;
- sobre a representaçã d s agentes de diyersas companhias de navegação
a vapor estrangeiras, contra circular do Governo relativa a imposto de ancoragem;
- sobre uma licença ao Sr. senador Jacintho Paes de Mendonça;
- sobre uma licença ao r. senador Antonio Rodrigues Fernandes Braga;
- sobre uma licença ao Sr. senador Antonio Marcellino Nunes Gonçalves;
- sobre a petição em que Valentim Candido Rolão Torresão pede para lhe
serem pagos os saldos a que tem direito, pelo falIecimento de seu irmão o
10 tenente Torresão;
- sobre uma licença ao Sr. senador Joaquim Jeronymo Fernandes da CW1ha;
- sobre a representação da Assembléu Provincial do Rio de Janeiro, rela·
tiva ás isenções do art. 90 d Regulamento do Corpo P0licial da Corte para as
_praças do Corpo Policial da Provincia;
- sobre licenças pedidas pelos Srs. senadores Luiz Antonio Vieira da Silva,
José Antonio Saraiva, José Ignacio Silveira da Motta e Visconde de Inhomirlm;
- sobre a representação em que os lentes da Faculdade de Direito do
Recife, pedem augmento de vencimentos;
.
- sobre a representação da Camara Municipal da Campanha, provincia de
Minas Geraes, em que pede para ser convertido em lei o projecto da nova
rovincia formada de differentes comarcas do Sul;
- sobre um requerimento de João J sé Fagundes de Rezende e Silva;
- sobre o requerimento em que Sizenando Barreto Nabuco de Araujo,
solicita a coadjuvação do Senado "Qara a impressão de Annaes.
PROPOSIÇÃO da Camara dos Deputados pendente de deliberação do Senado :
- elevando á categor.ia de provincia com a denominação de provincia
Rio S. Francisco, um terrltorio composto de diversas comarcas.

uO

OFFICIOS:
- do 10 secretario da Camara dos Deputados dirigidos ao Senado:
- de diversos ministerios dirigidos ao 10 secretario elo Senado.
- dos presidentes das provincias enviadas ao 10 secretario do Senado.
RESPOSTA á FalIa do Throno.
1874

OFFICIOS dirigidos pelo 10 secretario da Camara dos Deputados ú Mesa do Senado.
REPRESE TAÇÕES relativas á eleição directa:
- da Cawara municipal' da villa de Santa Maria Magdalena, apresentada
pelo Sr. O:mde de Baependy;

-
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- da camara mnnicipal da vi1la de N. . elo Lapa ele Capivorr ;
- de diver. as pess08s r siLl nLes n municipio da Parahyba do Sul.:
- de diversas pe s as residentes no mUIJi 'ipio de Macahé;
- da Camara i\Iunicipal da cidorle de Nazareth ;
- da Comara MunIcipal de Therezina ;
- ela Camara .1unicipal da cidade de Barbacena apresentada em 22 de
abril de 1874, pelo, 'r. senado. José Pedro Dias de Canalha;
- da Assembléa provIncial de S. Pedro do Hio Grande do Sul;
- do Corpo eleitoral d Il1unicipio do TllrY ;
- da Gamara iJLll1icipal da vi lia dos Picos ;- de diycrsas pesJoas l'esidentes na cidnde do ,obrai provincia do Comú ;
- da Camara Municipal da cidaele da Campanha ela Princeza, na pruYlncia ele
Minas Geraes
- da Camara i\ILll1iclpal da villa de S. Raymund Nonat ;
- ela Cm11Ura Municipal da villa de, J rr elos Pinhaes ;
- das camarÇs municipaes das villas ele Ipojuca em P8rnamIm_o c Sonto
Ang lo, no I io Grande do 'uI, rcmeLtidas pela Cam ara d s DepuLados ;
- da Camara Municipal ele S. Jorro da Barro. enYiarla ao 'enarlo pelo Sr. :\Iinistro d Imperio;
- da Colmara Muni 'ipal ela villa d· .. J ão Baptista ele Camaquam;
- da Cam ra Municipal da cidade d Assú, pr vincia elo Ri Grande d
N rte;
- das camaras Jl1unieipaes de Bar'balh e LiHamento, proYin ia do Ceará;
- ela Assembléu proYin ial do Pjauhy ,
- da Camnra i\Iunicipal de,'. Joüo dOEi-Rei, pro\"lncia de Minas Geraes;
- da Comara :\Iunicipal da ülla de Cahaceiras provincia da Purahyba .
- da Camara IuniGipal da cidade de S. Gabriel, pr vincia de S. PedI' d
Rio Grande do Sul;
- da AssemI léa ProYinciCll elo Bio de Jan iro.
o

o

OFFICIO :
- da Camara Municipal da cidade do Ri Grande do ui, congratulando-se
IXlr h'1.ver
êllad c neorrid para ad pçlo da. lei m~:tndalld c nstruir uma
trada d ferro naqllella provincia .
- da CamOl'a ~\'Iullicipal de Porto Alegra, congratulancb-se por baver
. nado c nc rrillo para adJpçã da lei mandando c)nstl'llir vias ferreas na referida pr vincla
- de di" rsos pro~eelel1cit:s dirigidos o presidente do enado e ao offieialmaior da secr :tarla.
o

PROPO:'IÇÕE da Camara dos Deputado em iada a enado:
- fixand as f( rças de mar e terra p ra o cxercici de 1875 -1876 ;
- p r -andJ a li ença c ncedida a Luiz Carlos Pereira de Castr ;
- mandcul<l (J UE' o eleitores d B m-Conselh da Serra Preta, provlncia da
Bahia, votem no c llegio do Camisú ;
- manJando 'lrlmittir a exame da.::> maLeria;:, Jo 1° ann da faculdade de
direit d 1 ceife o sLud 111 te Fmll isc Ferr ira Siqueira .vor~ião e outr
- c nc dendo pensã ao capitão ,lusto Dias de -'iqll ira e outros;
- ~ollcerlendo Ú c mpunlüa de nav gaçú a yapor Catl1arinense p r e paç
de 15 ann:r, a subvençã annual de 12:000 000 ;
- subsidianrt e m a quantia le 12:000 000 annuaes p r espaç de 15 anno
a empreza cOI1cedicla pela Assembléa Legiblativa ela prm incia do Espirita Santo
a lIenl'ique De..,landvs paro a naYegação fi vapor d rio Itapcmerim ;
- appr vanrlr a cone ssão constan te <1' llecl'eto n. 5337 de 16 de julho de
1873 na parte em que depende da appr vaçã do Puder Legislativo, com diversas
alterações ;
- approvand o decreto n. 502 de 24 ele Julho de 18-2 que concede priYilegio p r cinc aun s, o Vicente Elijall Hecgan para introducção e "venda, n Imperi , da I repara.üo de umE'. Iolpa extrnhida de madeira e destinada ao fahrico
dJ papel;
r ando clivers s collegios eleitoriaes em algumas provincias d Imperioc-
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- ao- concedendo isensão de direitos de 1mp rtação ou qunesquer taxas, ás
materias primas que forem necessarias para illuminação a gnz das cidades d
Maceió e Arucajú ;
- concedendo isenção de direitos de importação ás materias primas para as
empresas de canalisação de agua potavel e gaz nas cidade de Olinda, Goyanna e
Victoria, em Pernambuco;
- mandando admittir á matricula do 20 anno da faculdade de medicina do
H.io de Janeiro, o estudante elo 20 'mn pharmaceutic da mesma I'aculdade, fernand Abbot.
PARECERES:
- sobre a representaçãe do Corpo C')llectiv.:> União Operaria, pedindo ao
Senado que se digne reconsiderar o acto pelo qual se mando. que os perarios do
Arsenal de Marinha da Corte sejam pagos pela tabella anteri r e nã pela nctual ;
- concedendo licença a s Srs. senadores Thomaz Pompeo de ouza Bl'azil,
FranciscJ Octaviano de Almeida. Rosa, visc' nde de Nictheroy e condg ele Baependy;
- s bre o requerimento em que João Lourenço Seixas pede a construcção de
uma estrada de ferro na provincia do Rio Grande do Sul;
- sobre o requerimento em que Joaquim Diriiz da Silva Faria soli ila melhoramento ele apo entadoria .
- reconhecendo senador I ela provincia de Minas Geraes o sr. Antonio Cnndido da Cruz Machado;
- sobre o requerimento em que D. Felicidade Eugenia da MaUa pede para
ser dispensada de recolher aos cofl'es publicas a. qualltia a que esLaya obrigad
seu finado marido.
PROJECTOS:
- derogando o art. 6° da lei n. 2133 de 20 de setembro de 1871 na parte
que estabelece a competencia dos desembargadores para presidir as sessõ~s d
Jury nas comarcas especiaes.

1.875

FALLA do Throno de abertura da Assembléa Geral Legislati",a.
PROPOSIÇÕES remettidas ao Senado pela Carnara dos Deputados e sanccionadas pel
Imperador:
,
- mandand vigorar a lei n. 231,8 de 25 de agosto de 187''' que fixou a despeza e orçou a receita para os exercicios de 1873-1874 e 1874-1875 ;
. - approvanclo o decreto n. 5670 de '17 de junho de '1874, que concede privilegLO p r '10 annos a Alphonse Allain e Alfred Heviere Dejeau, paro introduzirem
i10 Imperio o apparelho que inventaram destinado á ln vagem das alluviões e terras
auriferos'
.
.
- approvaDdo o decreton. 5101, de 2 de outubro de 1892, que concede ü 1üring
e Mertz privilegio p r 10 al1l10S para introduzirem no Imperio machinas desLinadas ao fabric de gaz .
- approvando o decreto 11. 5819 de 12 de dezembro de 1874, que c DC de 00
tenent.e-coronel Anto.nio José da 'ilva privil~gio por oiLo anllos para fabricar no
ImperlO o gaz denornmado « Globo») por melO ele um appar lho. esp cial;
- approvand? o decreto n. 5350 de 23 de julho de 1873} que concede privil gio
por 10 annos [1 Etlenne Campas para introduzir na COrte e prov1ncia cl) ruo l~C
Janeiro macllinas e apparelbos de curtir couro;
- approvundo o decret Tl. 5882 ele 27 de fevereiro de 18; 5, cJl:e c neeel {t
Reece.'s Patent Ice C07:npany, limüed privilegio pn.ea introduzir no Imperi n
machmu de sna proprIedade, destinada a refrescar e refrigerar liquidas, m lnufacturar g lo e obter solução ammoniacal;

-
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- aI provund o d reto n. 4537 dv 31 d3 agosto de 1870 que corrceue privilegio p r cinco ann s a Cyriaco Ant nio dos Santos e. ilva para fabt'icar no Tmperi pho~pl1 ros derrominados -d egurança;
- appr vando o decreto n. 57'1: de 3 de setembro de 1874, que concede pt'i\'iIegi p I' 10 anno::> a Alexandre Gasparoni e Y. J?ablo Ramon Pock para intt'oduzirem no Imperio a palvora inexplosiva inventada I elo segund agraciado;
- appr vando o decreto n. 5285 de 19 de mai. de 187?, que concede a ,Villiam
'arley e Fleeming Senkin pt'ivilegio exclusivo p r 10 ann·:)s para usarem no Imperio d:)s apparell10s e meUl· ramentos d sua inyenção destinados ao serviço de
telegrapllos sllbmarinos ;
- approvanrlo decreto n. 5074 de 2 1e agost de 1872 qu con ede a Claudio
Guigon privilegio por 10 ann s pare estabelecer no Imperio uma fabrica de tub s
iguae aos den minados tubos de "'\ ecqae y C..
- concedendo I en ão a Francis o Santi g Torr s GJdinho e ouLros ;
- c ncerlend p nsão a D. Emilia LrJureiro d Mell e outros'
- appr vando a pJstura ela. Illustrissima. Cama.l'll ~Iunicipªl da Cut'te que
prohih a 0110 R.çJo de ca.rtazes ou quaesquer annundos nas pnred s e muros dos
precUos de ta Capital;
- mandando matricular no 1 0 ann ela Fnrulelad'3 de Direito de S. Paulo
cstudante ouvinte :Man 81 Dias de Aquin e Castr e outr s;
- melh rand a reforma ao ten nte re['ormad Heririque Carneir,l d Almehla;
- admlttindo a fazer exame do 3 0 ann pharmac uLic na faculdade medica
do Rio de Jan ir , o alumno José August.) Pereira de Castro'
- determinanclo que a lei n. 2097 de 3 de janeiro de 1 73 seja npplicawl ás
sessões extraordinarias de Assembléa G ral;
- mandanelo vig rar para a legislatura, indoura o dect'eto n. 2')07 de 30 de
janeiro de 1 7,3 e o de n. 672 de 13 de setembr d 1852'
- su pprim indo o tribunaes e c nsermtorlo d commerci .
- marcando o tempo de serviç em campanh elos officiaes e pra~as de pret
do exercito e cl] armada'
- determinand' qu firrue pertencendo ao 1 0 distl'icto eleitoral de Pernambucó o t rreno d sannexado ela. parochia de S. C sme e Dclmii10 de Iguarussú .
- transfe"ind para a arma de infanteria o capitão de nrtilheria ~Iigue] '\ ictor
de Andrade Fio'ueira .
- transD rindo o capüJo Firmino Pires Fet'r 1m da arma de inCanLeria para a
de artillteria ;
- trans:'erindo para a arma de infanteria o tenente Francis...o José Cardos') .
- trnnsferindo da rmn de artilharia pura a de cayallat'ia o capittio Antoni
de Vas~onc lIas Jardim'
- man ]m1"l pagaI' s yen imento que t'e lama o aU res da ompanhia da
pt'ovin ia dd Santa C:ttl1arinn IIet'mogencs Etor de Medeiras ;
- regulando o" vencimenLo.:> d s sect'e~arios das Faculdades de ~I Llicina e de
Direito com o~ da Escola de 1\Iarinhn .
- out rgando a S. M. o ImI erador o cons ntimento de que tt'atn o ad. 10~
dn ConstiLuiçúo pare. que po sa eH sahir d Imperio;
- ontori and a restituiçã ele 5:"117 '915 aos herdei r S do Dr. Jolio JJsé C ntinho, the~our iro do Cort'eio Geral dn COrte;
C· ncedenel) as
gllint s licenças c m ordenado: a J ão Pa.ulo Ferreira ele
liveira the o~lt'eir d03 Correio3 de l\Iinas; de embat'gado Man el de CeI' lueir
Pint ; bo.cllElr 1Aureli Pil1t' Leite' eles mhargadOl' c1n Relação de Porto legre
Juli Ce ar BerengLler ele Bittenc urt· Dr. Li ns d Cnrn.llh Paes de Andmde'
bachl.1rçl ~-Ian 1 Jos P r it'a. Cubt'al' dcsvmhargad I' 1\1onoel Joaqu'l1l Bahia;
0'1.0 conterenLe da Alfuncleo'a ele P l'I1umbuco i\fa.noel C el110 Cintra; Gabriel Allton:o
Rab"llo, ootinuo da RelaçJo d ~InraIlhêlo,n ])adwrel Joa.quim Hypp lit Ew rton;
- müori anel o GOyel'nO a (leSI onder at.:, a quantia de 19.00 :0004> com a
desnpropriação e ohras necessfll'ia.:. a) uI astecimento ri agua ó Capital d) Imperio;
- Rbrlnd' um credito supplementae de 5.722:332-;> 83 ao mil1istet'io la.
Marinha;
- abrind um redito de 4.163:2 t 76 ao ministerio ela Agricultura;
- uutori ando goyern a emittir at~ Ú S)m111a de 25.0 J:OOO, e111 hilhetes
ao portador, d valor nunca menor de 10J prélz')s de !t a 12111 ze e jur\) não
.
exce:lente de 51/2 % ;

-
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- mandando arlmitlir a exam elas materias do 10 anno da Faculdade de
Medicina d Rio de Janeiro o tudante Francis o S rgio Guillon e outros;
- approvando a aposentadoria conc dide a desembargador da Relação do
~Jaranhüo Affonso Cordeiro de NegTe'jros Lobato;
- approvando o a c' rdo celebrado pelos governos do Brazil e do Perú, em
data de 11 de fevereiro de 1874, ácerca de limites entre o Imperio do Brazil e
aquelIa Republica e c ssGo mutua de territorios nas margens direita e esquerda
elo rio Iça ou Putomayo ; (Acompanha a cópia authentica elo accordo.)
- declarando que os aseentos tomados na casa ela upplicação de Lisboa,
elep is da creaçil da do Rio de Janeir até a époc'a da independencia, ti. excepção
dos que estilo derogados pela legislaçJ. pJsterior, teeIl f.JrçFl de lei em todo o
Impet'io'
- autorisanelo o governo a mandar pagar a Liberato Lopes e Silva c mo
indemnisaçuo, a quan Lia (le 3: 060-\ valor em que í" ram arbitmdos os pr juiz s e
damn 3 soffridos por Livi Lopes Cast no Branco e Silva p r occasiõo da rebelli<lo
nas provincias do Maranhüo e Piauhy, n s annos de 1839 a 18'ti. (Acompanha
documentos importantes.)

PROPOSIÇÃO da Camara dos Deputados pendente de deliberaçf::o do Senado
determinanrlo que terão direito a uma ajudo de cust , c n[orme decreto
n. 6~7 de 1850, os jlrizes de d:relto nomeados desembargadores membros
do Supremo Tribunal de Justiça, e contendo outras disposições.
REQUEHIl\lE TOS ofrerecidos ú consideração tlo Senado por di versos G:ene dares.
P RECERES de diyersas c mmissões :
- sobre a resposta ti. FalIa do Throno ;
- sobre licença aos Srs. senadores Visconde de Camaragib c Thomaz
POml)ê') de Souza BI'azil ;
- sol re a eleição do Sr. senador pela provincia de Nfinas Geraes, Luiz Carlos
do. Fonseca;
- sobre um requerimento de João J sé FagnnLles de Hezeníle e 'Uva;
- sobre o. prol' gaçilo de lic.cnça 0.0 Sr. setlad r Conele de Baepenely.
PROPO:::IÇÕE ela Camor dos DepntadJs rejeitadas pelo Sen[\(lo.
PROJECTO approvado pelo Senado :
- S bre o ceremonial do o.ct ela abertura e encerramento da Assembl6a
Geral a lIne fôI' pI'c~ente o. Princeza Imperial a m. D. Isabel" n.eg nte do
Imperio.
.
PROPO 'IÇÕES da Camara elos Deputad s pelo eoado.
REPH.ESENTAÇÕE :
- dos consel'yadores dos laboraLorlos da F flcu!elade de Medi ina d Rio de
Janeiro pedindo a equil8J'oçclo de ç us vencimentos aos dos conservadores dos
lab ratorio!" da Escola Pol~ technica ;
- do::> gnarclas da Esc la PI lyteclmica pedindo o.ugmento de vencimentos;
- de l.fEll1oel CI- mente de Culdüs, da cidade d Nazareth, pr vincia da Bahia,
c ntra a lei de 1868 que- sujeito. ao im p sto ele 6 o/o as doações feitas ás cosas de
mi. ricordia em apolices do divida publica'
'- da ,'ociedade Auxilladora da Agrtcultul"a de provincia de Pernambuco,
pedind anxilio para a 18youra de COlma daqu ]la provincia .
- da Camara Municipal do cidade da Bagagem, província ele MinEIS Geraes,
pedindo is nção ele pDgamento das contas judiciarias, passando este onns para a
collectoria mlillicipal.
OFFICIO :
- dirigidos fi Mesa do . enado por diverc-os minisLerios ;
- dirigidos ao 'enuc1 pelo 1° S cretario da Camara dos Depntados.
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REQUERIMENTO offerecido ao Senaelo pelo Sr. Visconde de Abaeté .pedindo informações sobre a demissã do desembargador Luc1gero G nçalves da ilva d logar
d chefe d policia da Càrtc.
REPRESENTAÇÕES sobre o projecto de reforma eleitoral.
1.876

INFOR:\IAÇÕES prestadas pelo ministet'io do Imperio relativas ás lIespezas feitas no
eLlificiQ do Senado.
REQUERDIENTO cm que Antonio Pereira Pinto propõe-~e a colligir os annaes d~de
a Constituin te at 1857.
O1"1"100S:
- de eliversas procedencias dirigidas ao offjcial maior LIa secretaria do
Senado'
- do minislcrio da Justiça remettendo ao to ecretario do Senad ns informações s bre os assassinatos de orienLDes que tiveram logar em Bagé, proy'ncia
do Rio Grande do Sul, no mez de maio de 1865 ;
- d r.ninisterio da Agricultura, Commerci e Obras Publicas remettendo ao
. ena lo cópias das coml11unica ües officiaes recebidas de Londres sohre ü })retenç'1o do augment de capital gnrantid em favor da companhia elo Recife a
S. Francisco Hail\\'ay ;
- cl minist rio ela ~larinha remettendo informnções licerca nns quantidade~, tant do canão comprado p0r aquelle ministerio,
tis riminatlo, das
. mprn anteriores a 12 de maio de 18G5, c mo o do ef'fe tivamente consumido;
- lia miuistcrlo elo Agri ulLur ., Commerclo e Obras Publicas) remeLtendo
ópio da consulta lle 9 de janeir de 186J s bre a representação qLle varios
n cionistas da. Companhia Ferry dirigirnm 00 governo, pedindo a alteração
cl Hl'tigJS d s re.::>pecLi\'os estaLutos e llueixundo-se da administrnçüo elo gerente
Thom8z RDlney ,

1.877
OFF1CIO :
- dirigidos p~l) 1 0 secretari da Ci:ll11ora do" Deputados ú ..\lesa do enndo;
- ue di \"er~LtS procedenclas dil'ig idas o 10 secreta!'l elo Senado.
PARECERE :
'Olll" deneh li lH.:t1 aos
rs, senud res: Vbcondd de Bom Retin, Firmin f !lrigue::; ela, 'Un\) Jncinillo Poes ele ~Iendonça Thomaz Pompe de 'ouza
Brazil AI \ al'O Barballlo Ucbôa Cavulcanti;
- rec nhec nrl. senador pvla proYincio lo Rio Grande do Norte o Sr, Diogo
VellJ Coval anti ele AlblHlLlerqu ;
- reconhec nua sena 101' pela l)\'ovlncio de P rnambuco o Sr. João Alfredo
Corl'ei'} de Oli\-ei!'a ;
- reconhec nd s nador pela provin ia do Rio Grande do uI o , r, ..\Iarquez
do Hen'al .
- reconhecendo senador 11e1a proYlncia elo ParanQ o Sr. Manoel Francisco
Correia,
- reconhecendo senado!' pela provlnciu cio Para o Sr, Fausto Augusto de
Aguiar;
. - sobre a peli ão de eyerino Lourenço da Costa relativo á descoberta de
dlyer. ns fib!'as textis'
- solJre o reCJu riment ue Antonio Rodrigues P reira LalJre, pedindJ duas
posscssü s (lu terras no lUo Purüs ;
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- sobre a demmcia do ba 1Iarel Manoel Pereira Guimarães, admgado em
. ergipv) contra o bacharel Angelo Pires Ramos, chefe de policia daquella provincia;
- dn. commissüo de estatistica sobre a repeesentaçil da Camara Municipal
da cidade da Campanha da Peinceza, na provincia de Minas Geraes, datada de
19 de maio de 1875, em que pec1e para que aquella extensa e rica regiã s da
elevadn Ú categoria 1e provincia.
PROJECTOS:
- dando providencias relativas a c' ntractos de locaçUo de serviços'
- aut risando o governo a mandar restituir ao cabo de esquadra do exLincto
1 0 corpo de yoluntorios da patria a quantia do 40 $ que o Til souro deduziu da
pensJo concedida por decreto de 22 de setembro de 1867.
INDICAÇÃO do Sr. s\?nador Vi ira do iIva proroo'ando o contracto celebrad , em
3t de março d 1875, pela Mesa do euado c m a mpreza do Dial'io elo Rio ele
Janei7'o para a publicação do traballl' s do Senado; substituin lo as clausul~ s
14 e 15 do contracto) p r outras.
REQUERIMENTO do pa Ire André de SanLa Maria Uma pedindo a corpo leo'islativo
uma medida) no intuiL de faz r entrar no g 80 e posse da liberd' le mais de
250 escrQ"\"os da ordem carmelita fluminense.
PROPOSIÇÕE :
- da Camara dos Deputados enviadas ao Senado ,
- aposentando o baclwrel João Carlos da Silva TeJles, s cretario d') go"ern
da provincia do S. Paulo;
- determinando que ao g, vemo na Càrte e aos IJresid ntes nas proYincias
compete a nomeaçilo e lemiEsão dos agentes e ajudantes d correi ;
- mandand.) c nsiderar valid s o exames feitos pelos estuclant s ilIanoel
José da Lapa Tl'anc so e Isaias l\lartins de Almeida) afim de serem admiLtidos ú
matricula do 10 ann da fuculdade de Direito de " Paulo:
- fjxanl as fOl'ças <te mar e terra para o exer ici de 'l877-1878;
- conferind ao alumno da Escola Central ArUlUl' NapJleão de Barros o grá
de bachar I depois de approvado n) exame; de inglez-;
- julJilando o Dr. Ernesto Fereeira Fl'ança no logar de lente cathedl'U~ic d
10 anno da Faculdade de Dil'eit de . Paul ;
- concedendo ao Hospicio de D. PedI' II 301 terias c· m as mesmas condtções c 111 que o foram determinadas pelo decreto 11. 2')3 de 27 de setembl'O
de 1871 ;
- mandando admittir ú matricula 111 qualquer das faculdades <.le direito d::>
Imperio) com dispensa de iclado legal, o estudante Affonso J sé de Oliveira Pei.xolo;
- appr vando o clecret,) n. 5315 de 18 de junlJ de 1873, que c n ede a Daniel
Lombnrd privilegio por 10 annos para introduzil' n Imperio macllinas destlnaclas
a descascar e hUl'Oil' café;
- approvanelo o decreto n, 4597 de 15 cl 'setemhro (le 18-0) que c ncede a
Claudio liuigon privilegio p 1:' 5 anOdS pal'a introduzir 11 Imperio tubos fu] rica 1 S pJr Vecque J. & C. e d sLinael1s ao encélllament) de agua) gaz e outros
fiu ieln3 .
- npprovallclo o decreto n. 566a de 17 ele j.unho do 1874, que concetlc fi .T hn
Gangee prÍ\'ilegio p r 10 anllos para introcluzir no Imperio um maclünism de sua
-Invenção destinall no tbbrico ele gelo'
- ll'orogando o pl'a7.0 do pt'ivilegio concedido á c)mpanhia de navegaçúo a
vapor e estrada de ferI'O ele Petr p lis ;
- mandando vig rar n) 1° semestl'e de 1877 a 187<:1 a lei que fixou a despeza
orçou a receita para o ex rcicio de 187.3-1877 ;
- apPl'Ovando em favor da Baroneza dn Victoria, VillVa. do tenente-genel'al
barão do mesmo tilLllo, a reversilo d pensilo annual de 720$ concediela 101' devrelo
de 11 de julho de 1~60 ú sua filha D. Olympia de Gusmüo Coelho;
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- mandando restituir ao thes ureiro da Caixa da Amortisação, Antonio José
da Costa Ferreira, a quantia de 3:9 0$ com que entrou para os cofres daquelIa repartição m consequencia da falsificação do cOllhecimento n. 5126 de julho de 1871,
pago na mesma cllixa em 1S71 ;
- determinando que serão applicados á manutençilo de uma cadeira de geometria na cidade de Goyaz os rendimentos da somma deixada para esse fim em
te",tamento pelo Dr. Corumbá ;
- autorisand o governo a despender até á quantia de 2:008.' com soccorros
ás provincias fiagelIadas por secca ou inundação;
- concedendo pensüo ao soldaLlo reformado Felippe Antonio Gonçahoes;
- concedendo pensã a D. Firmina Theresa Pinto e outras ;
- appr vando a apo entadoria concedida por decreto de 13 de dezembro de
1877 a José Vieira do Couto no logar de patrão-mór do porto de anto""';
- c ncedendo pensão a D. Maria Pinto Braga Torres e outras.
PROJECTOS:
- autorisanrlo o govern a garantir os juro3 de 7 0 / 0 sobra o capital addicional de E 400.000 li C mpanhia Estrada de Ferro Madeira a Mamoré, depois de empregada na mesma estrada a reserva de E 5S0. 000 que se acha em. deposito;
- concedend a Jotio J sé Fagundes de Rezende e , ilva privilegio exclusivo
por 98 annos T,ar' lawar ü área comprehelldida pelos ri03 Cayapó \tfaranl15.o e
seus affluentes, na provincia de Goyaz.

1878

OFFICIO :
- elirigid pelo lo secr tario da Camal'a dos Deputados á Mesa do enado;
- do Sr. Antonio Carneiro de Campos, communicando o fallecimento do
cons 111 iro de Estado, Visconde de Carm e1las .
- d divers s procedencias enviad03 ao presidente e li Mesa do Senado.
PARECERE :
- concedend licença aos Sr . s nad re~ João Alfredo CorrêJ. de Oliveira e
Ducllle ele Caxia .
- conceden Lo licença a gllard da galerias do enado, Fl'ancisc Carlos
Pereira Pinto.
1879

OFFIGIO :
- dirigidos ao 10 secretario do enado peLa Camara do Depu Lados .
- ele divel'sas proceclencias dirigidos á Mesa do enad .
- de divel'sos presidente de provincias ·nviados ao 10 secretario do
S nado.
CARTA imperial nomeqndo c:'enador pela provincia do Ceará José Liberato Barros).
INDI AÇÔES:
- do , r. Barão de C tegipe, propond um aditament ao art. 16 do Regimento .
- do Sr. senad')r Silveira da Molta ret'ormando o art. 18 elo regimento
interno do Senado.
REQUERIME~TO do c mmendador nt0nio José Dias Carneiro, residente no. cidade
de Rezende, pedindo seja convvrtido em lei. o projecto que permitte 0.0 cego
fazer testamento cerrado.

-

96-

REPRESENTAÇÃO da Camara. i\Iunicipal ela cidade de Jaguary, provincia de Minas
Geraes em que pede para serem demarcados os limit s entre aquella proüncia c
a de S. Paulo.
PARECERES:
- concedendo licenca r.os 'rs, senadores: C nde de Baependy, Fiemin
H.odrigues da ilva e J sé Ant nio ~arai a;
- rec nllecelldo senadores pela provincia da Ballia os es.: :r\1all'lel Pinto
de S uza Dantas e Pedro Leão Ven so;
- Ilnnulando a eleiçuo [t que se procedeu na pro\'incia do Ceará para preenchimento ele duas vagas ~le senauores; (l\esta eleição foram. escolhidos senaclores os S7'S. José Liberaco Barroso e J. E. Viriato 111edei7'os.)
- concedendo licenca ao official da secretaria d 8nad) Alons Carn iro
Pestana de Aguiar;
.
- annulando a eleiçã senatorial a qu se procedeu na proYincia do ESI irit
. anto; (Foi escolhiclo senador o Sr. C. B. Ottoni.)
- reconhecendo senador pela provincia de dinas Geraes o Se. Affons
Celso de Assis Figueiredo .
- annulando a eleiçà) senatorial a qll.e se procedeu na provincia de
S. Paul ; (FomJn escolhidos senadores os Srs. José Bonifacio de Ancl7'ada e
Siloa e Joio d:x Siloa Carreto.)
- sobre a nomeaçã de dous addid s com o caracter de amanuenses para a
Secretaria do enado;
- sol re dOllS requerimentos d amanuense da . ecretaria do Senad Antonio
Augusto de Castilho, Pedindo licença, ap sentadoria o dispensa;
- sobre uma illdicaçã do Sr. senador Barão de Cotegipe e outr,)3 rs. senadores propondo um additamento ao art. 16 do regimento do Senado;
- prorogand' a licença c ncedida ao r. senador Firmino Rodrigu s da
Silva;
- sobr as in[ormaç-es prestadas pelo Ministerio da Justiça sobre o numero
dejuizes de direito avulsos c)m ordenado.
PROJECTO
- concedendo a D. Carolina Luiza de Oliveira Pinto dispen a do lapso de
tempo, para o fim ele habilitar-se a haver o meio sold de seu finado marido, o
tenen.te do exerciL. J ã Carl Pereira pinto;
- determinaml que as irmls olteieas dos officiaes da arma a teem dieeito
á percepçã d respectivo mate-pio, emquanl.'o viverem, ainda que m Idem de
estado.
PROPOSIÇÕES da Camara d s Deputados enviadas ao Senado:
- determinando qlle nem a Ordenação 1I0 livr 40 tit. 8 0 , nem CJllalquer outra disposição pro11ibe o cego fazer testamento cerrado;
- concedendo a titulo gratuito; à junta admini trativa da anta Ca a de fisericordia da cidade do H.ecife, para servir de auxiliar ao Asylo de Mendicidade
II::Jspital dos Lazaros, o pe prio 11I:lciol aI, sito á margem da estrada de anto
Amaro e no qual e.steve aquartelado o esquadrüo de cavallaria ;
-- approvando o decreto n. 6.723, de 10 de n vembr de 1877, que. c ncetie
uma subvençã de 200:0Xl' á casa commercial de John Ro 1{ & 'on, de Ne\\'York'
. - c ncedendo a Agostinho de Ln.perriere privilegi 101' 15 ,ltUlOS para fabricar, usar e yender soda artificial e acido sul[urico ;
- abrind ao Ministeeic) da Marinha um credito de 9:533$328 para pagamento da;:; gr,'ltificações que por lei forem dévid s aos empregad s da~ repartição hydrographica nos exercicios de 1877-1879 ;
- abrindo ao Ministerio do Imperio um ceeclito de 558:692872, para OCCDerer
ás despezus c fi as obras de conclusão d' 111VO m tadouro publico, nesta capital ;
- abrindo ao Ministerio de Estrangeir s um credit de. 120:00 $, ao cambi
de 27 d. p'3ra ser applicacl as despezas de uma missú especial á China;
- fixando as f rças de mar e terra para o exercicio de 1878-1879.
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- jubilando frei João da Nali"idacle, professor de philosophiD no Seminario
da Bahia CQm o ordenado pr porcíonall'lo tempo de seniço ;
.- jllbilündo o nrcediago Dr. :\1anoel Tayures da Uva, profess r le Lheolocrja
dogmatiCc'l do Seminario do :\1aranllão, com o ordenado propJrdonal ao lemp de
seniç'o ;
- mandand admittir a exame das materias do 10 anno da Escola Polytechnica o studante Lucio José da ilya Brnnclüo e outros;
- mandando admitlir á matricula do 30 anno ela faculdade ele Medicina do
Rio de Janeiro o pharmaceutico Francisco :\1aria de Mcllo e Oliveira;
- concedcn lo uma pon "0 Ú condessa de Porto Alegre;
PROJECTO:
- l'evogand o art. 37 do decreto n. 124 de 5 de } vereiro de 1842, que
creon adyogados cspeciaes do conselho de Estado;
- d clm'ando que os pAreceres do Conselho de EsLado serão publicados no
Diario Ojflcial e annualmenL compilüdos p r ministerios.
1880

PROPOSIÇÕE. da Camara dos Depulados emiadas ao S nad
)ncedenel aposenlücl ria a 1\1anoel Rodrigues da Silya, üjudante elo director dos trabalhos I harma eutic. e cJnservador do gabinete de pharmacia da
faculdade de medicina da Bahia .
- eleclarand qu os ('ngenheiros ci,-is geographos, agrimensores e os bahareis formados em mathematicas, nacionae
u eslrangeiros nuo pod rão
tomar posse de empregos ou commis ões de nameação do governo sem apresentar os cus ti tulo'" ou carLas de habilitaçã scientifica;
- appro\-ando o contracto celebrado pelo o-m-erno imperial com a A.mason
• tecm .Yavigation Compal1!J limited, á que e refer o d crelo n. 6 26 A de 29 de
dezembro de 1877, compl'ehendendo-se na linha de Manáos a Iquitos a escala
pelo p rlo ele lrahy, n:.1 rio Iça, de accol'd com a m 'ma c· mpanhia e sem au mento d despeza'
- abrindo a ministeri do Imperio um credito xtraordir13rio supplemenlar para cobrir as de pezas feitas c m o pagamento do subsidio dos membros do
Pod r L gL lati"o e ouLras d spezas .
- mandalld admittir o alCeI' s alumno d ex rcüo Antonio Ilha Moreira,
alunmo matriculado no 2 ann da CEcola milHar da Côrte a preslar na época
dos exames do corr nte ann ledivo o xame tle fortificação permanente;
- mandando maLricular n 10 anno da faculdad de medi ina da Côrte a
Joüo Affon o de Tol cIo Figueir do e Henrique de Toledo DocIsworth ;
- mclll rando u reforma d 10 sargent do corpo p licial Arnaldo Luiz
Zigno.
REQUEHIMENTO;:, :
- cIe Antonio Arruda Cc rvalho em que offerece a Senado o project que
elaborou sohr- terl'as publicas'
- de Pedro Leandro Lamberti, pecIinel a . enado soluçil d projecto da Camara dos D0puLados aut ri ando a Camara Municipal a c ntrahir um emprestimo;
- da r partiçil de cul'iclade annexa á Irman lade d
. acramento da
f~egllezia da Candelllrin da COrte, pedindo isenção da decima simples e addiClOnaI de seu putrimoni .
- do secreta ri , e::>cripturario e amanuenses da E ola Polyteclmica pedindo
que seus vencimenLos sejam augmelltado .
- de Corrêa Band ira & C. pedindo a enado se digne approvar a proposiÇilo dn Caman d s Deputados autorisand a Illma. Camara Municipal da Côrte
fi c nLrahir um emprestim .
REPRE E~TAÇÕE.' :
- da Directoria da associação promotol'a de immigraçã e colonisação reclamando sobre a neccssidatle de se modificar a legislação actual relativamente
ao culLo religios e ú união conjugal;
fJ
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- da Ass ciaçJo Commercial do Rio de Janeir em que pede ao 'enado que
sejam convertidos em lei os seguintes pr jectos approvados pela Camara dos
Deputados:
O Iue regula as sociedades a11onymas, o que pune os incendiarios e o que
extingue o imposto de 1112 % S bre os generos estrangeiros já despachados
para con umo, e naveO'ados de uma para outras alfandegas do Imperio;
- da commissã do monumento do Ipiranga contra o additiv ao orçamento
da receita geral d Imperio approvado pela Camara dos Deputad s, ordenando
a governo que faça extrahir na Côrte e vend r nas provincias quatro lotel'ias
iguae cada uma ú grande loteria votada em . Paulo para o mesmo monumento.
CONGRATULAÇÕES do Senado dirigidas a S. M. o Imperador pelo an11iversario da
independencia do Brazil.
OFFICIOS:
- de diversas procedencias, dirigidos ao official-maior da secretaria do
Senado'
- dos presidentes das provincios, diriO"idos ao 10 secretario do Senado;
- d 10 secretario da Camara dos Deputados, dirigido á Mesa do Senado;
COPIA aulhentica àas informações ministradas pela Illma. Camara Municipal da côrte
acerca do emprestimo autorisaclo pelo governo áquella camara, por decreto
n. 3.019, de 9 de novembro de 1880.
PÃRECERES:
- da Commissão de Constituição, reco.nhecendo senadores pelo. pro, incia do
Rio Grande doSul o Sr. tenente general Visconde de Pel tas e o conselheiro Gaspar da ilveira Martins;
- da Commissão de Con tiLuição, reconllecendo senador pela pl'ovincia do Espirito anto o r. C. B. OLtoni ;
- da Commissão de C nstituição, reconhecendo senador pela provincia de
Minas o Sr. LafU"J ete Rodrigues Pereira;
- da commissão de constituição, reconhecendo senador pela provincia da
Parahyba do Norte, o Sr. Joaquim Florentino Meiro de Vasconcellos;
- da commissão de constituição, reconhecendo senad r pela provincia de
Pernambuco o r. Luiz Felippe de S uza Leão;
- da commissão de constituição, reconhecendo senador pela provincia do
Rio Grande do Sul o Sr. Florencio :r lorentino Carlos de Abreu e ilva;
- sobre duas representações da Assembléa Legislativa da provincia do Rio
Grande do Sul, relativas á inclusão no projecto de reforma c nsLitucional do principio da elegibilidade dos·acaLholicos.
PROJECTOS:
- determinando que cada provincia elegerá tuntos depuLad s á Assemb~éa
Geral quantos corresponderem ú sua população, segundo o recenseamento geral,
- sobre a secularisação dos cemiterios.
1881

OFFICIOS:
- da Camara dos Deputados dirigidos ao 10 secreta ri do Senado;
- dos diversos ministerios dirigidos ao 10 secretario do enado'
- de diversas provincias dirigidas a oEficial-maior da s cretaria do S nado;
- diversos procedentes de provincia dirigidos ao 1u secrelario do enado.
REPIlE 'ENTAÇÃO da Associação Commercial de cidade de Pelotas, provincia do Rio
Grande do Sul, em que pede a creação de uma alfandega de 4a ordem naquella
cidade.

,.
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PARECER. da c)mmissJo dv empl'ezas p:,ivilegiadas sobre a petiçãJ em que 03 habitante.:> do municipi de Campo Largo, na provincia do Paraná, pedem o prolongamento da Estr'ada de F rro de Pllranilguú a Corityba, até a séde daquelLe municipio.
1882

PROPOSJÇÕE.' da Cams ra dos Deputados nviadas ao" .'enado:
- c ncedendo pens5.o ao cabo d esquadra Galdino da Cruz ,'<ln tos;
- l)J'orogando p I' 10 annos o pl'azo qLle se concedeu '{ Joüo José Fagundes
ele Rezellde e 8ilm para encetar os trabslhos de lav uras na área comprehendida
pelos rio.:>Cayapó, Maranhão e s us affiuentes ;
- mandando I'ev-er as contas d Augusto G mes NIonc no na qualidade de
hcrd i!' e Sllcces r ele seu pac Francisco Gomes Moncorvo, fiador de 1\1al10e1 da
ROS8 c m0 arl'ematante dos conteacLos ele aguardente, vinhos de mel e r spectivas propinas, no triennio de 1827 a 1829 ;
- eleclarand CJ 18 as terra, d s Encapellados de Santa Anna d s Olhos
rl'AgllU, c. anta Bnrbara, na provincia da Bahia, f rmnrão parte dopatrim::mio
da Camara Municipal da '\ illa da Feira de antlAnna, da m sma provincia, desligs(los assim dos proprios n8ci naes, a que actualmente perteucem '
- aut risanelo o Govern' a \'ender ao concessionario da e trada de ferrO'
projectada entr Pl1iJULlelpllia em Minas Geraes e Car'lvellüs, na Bahia, 6 kilometros ele lerras devoluto, ele cada lado ela referida estrada;
- autm'isa ndo a Santa Cu, a da CariJael ela cidn.de d-a Parallyba <.lo Sul, pr "iucia dI) Rio d Janeil'o, a sdluirir
possuir bens ele raiz até a quantia ele
40

:O~O$

JOO ;

- abrindo ao milli teri do Imperio um cl'edito supplementar para a verbaObras - elo xercicio de 18708 1880 e bem assim a outros eliver.:3os ministerios '
- approvanLlo a q.posentaeloria concedida ao carceireiro da cadeia do Assú,
Jose CirCllmcisi10 l' err ira' .
- appl'O'\,{wc!o o decreto n. 1145 da Assemb1éa Pw'l'incial dJ Rio Geande elo
Sul, ele 4: de maio de 1877, que appro' ou os estatutos da c mmunidade Evangelica
le S, Leopoldo;
.
- -fixando as fOl'ças el 111<.\1' e terra para o exel'cicio el 1 2-18 3 ;
- c' neede gorsntill de juros de 5 a 6 O/o para c n truc.iI de uma ~ trada
de l' rro em rgipe, ele 11111 metro ele bitola;
- concedendo garantiu de juros ele GO/O á C mpanhia Estrado. de Ferro
Mogyana;
,
- isentando cl elir ito ele importaçil os artefa Los ele peelra e ele ferI' para
para a c nstrucção el edUiC'Ío ela BibliotheGa el Gahinete Portuguez d Lei tum;
- declarancl q Lle fica exL nsh a 0'1 repartiçüo ele caridade Dnnexa ti. irmandad- do Suntissimo acramenLo ela Canel Im'ia ela Côrte a isenção autorisacla por
lei em 1'IV >1' ela CasI de Mis r:corelia, Hosp'lcio, etc,'
- .iuhllando o coneg, II nriqu d Souza Bl'an ião frei Satul'l11no anta
Clara nLLlI1es ele Abreu, I rofes50r el collegi de Peelr II Dr. Fl'un 'isc José d
Cout e i'vIelIo Castl' Ma cal' nbas, I de da Aca lemia da Cor:te .
- approvand o rlecret n. 7174 le 1 le março ele 1879 con ele'lclo privüegio
a José Antonio Morques para duranLe o prazo elo que obteve em ILJglaterra,
introduzir no 1mnerio do Brazll a machina de sua i11venc5.0 destinada a I eneficLar
o café e outros p1~oductos '
•
- e meeden lo úcompanhia Estrada ele rerro ela BalJia aS, Fl'llncisco privilegio,
durante 30 annos p8rll um ramal da m smll estrada que partind) da cidaele de
Alagoinba "ú termirlDr na po' aç:io do Timbó, na pro\~ncia d8 Bshifl ;
- gara ntindo DO lescobl'idor il1\'entor ou apel'fei; ad)1' de qllalqu r industria
a propriedJ.tl e u~ exclusivo do s u ele c brim~nto ou inv Ilçilo.
OFFJCIO ':
--,. dos pres'denLes da.:> pr vineias dirigidos ao 10 eel' Lario elo enado;
- ele eli vel'sas proceelencias dil'igielos ao o ffi ciaI maior lla 'ecretvria do Senado;
- ela Can18ra d s' Deputados cllrigilos ao 10 ecr tario do
ri ado .

"
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REQUbRIMENTOS :
- elos officiaes e mais mlwcgo.el s da c'ecret<:lria elo S naelo peelindo, no. forma
dos prec 'd nt s, Iue seus v 11cimentos sejom e luip r elos ao dos empr gados ela
Camara dos DeI utac10 , sendo para sle fim augmcnlo.ela a v rba ela pl'Oposta do
Poder Executivo que abre reelito para pagamento do subsidio outres elespezas ;
- d 18m I Marinho F':llcJo, port iro ela Escola PoJyleclmica em que pede
augmenlo de E: us y nci111ontos;
- em que o en o 'en11eil'o ciyil Luiz Teixeira Bill ncoUl't Sobrinho propõe-se a
c nstruir uma estrada de frI'o d bitola stre1t8, ele 1 melro ntre trilhos que
commul1iqu o idad 1 All'CllD no int rior da 1 rovincin de Minas do 1 nto mais
11\8niente cl lilloral do provincia da '. Paulo, entre UJ)atuba
. ebnstião.
REPRE.ENTACÕES:
- elos ne o ' ciantes capitalistas e ogricultores, elo Rio ele Janeir p dilldo que
o pr0jecto ele reforma do proces' le e..\:ecllçti sejo. cOllyertido em lei com a suppressão do net. 40 do mesmo projecto'
- ele diycrsos cidadãos morador s na freguezia de S. Gonçalo elo municipio
da campanha ela proYincia de Minas, pedindo a concessão ele duús lotcrias a benefici ela conclusão das obras da egreja mateiz ela dita [r gu zia .
- da Camara Municipal de anta faria de Bel m do Grão ParlÍ pedindo que
seja elevado a 8 o nun~ero de deputados dc.que]]a provincio, em Tez de 6 como
passou no projecto approvado pela Camara elos Deputados'
- dos lnspectol'es de alumnos da Escola Normal da Côrte pcJindo melllOrumenta em seus vencimentos'
- dos aetistas cie consLrucçüo llayal do Ars811al rle Mal'lnhu ela Bnhia impetranelo a graça. de serem os seus·yencimentos equiparados aos elos off1cjaes de
ferreiros e machinas do mesmo arsenal.
INDrCAÇ..~O

do .'r. Senad r.Tosé B uirucio de Andmde e Silva propondo (lne se façam
di\-crsas alterações no regÍl1lento interno do Senado.

DI-CUR. O dirigido a . l\I. o Imperador pelo anntversario da Independencia d' Imperio. (Foi relator o r. C. B. Ottoni.)
ACTAS da commissão mixta da Camal'8 dos Deputados e Senado, nomeada para revisão do expediente eleitoral de 13 de agosto de 188'1.
MEMORIA soJ)r a divisão eleitoral d BrazU, p'or José A, elJS Heis (apresentada á
- c mmissüo m,ixta eleita pelo corpo legislativo para revisão do regulamento da
lei ele 19 de janeiro de 1881).
pnOJECTO. :
- elevando a treselobro os emolumentos que, na f6rmn do alYQrlÍ ele 3
ele fevereiro de 1819, pngam as emharcacõe om destino esp cigl ás casos de
misericordia:
- rel"ogando, por inconstitucionaes, diveri::as leis provinciaes .
- declarando que subsist lU cm inteiro vigor o decreto n. 5.337 de 16 de
julh de 18/3 e a lei n. 2.510 de '1 de agosto de 1874, concedendo ilutorieação a
Joaquim Antonio Fernandes Plnheir0 para o arrasamentô dos morros de ~anto
Antonio e d CasteUo'
- exonerando o ex-tllesoul'eiro das loterias da Cõrte, Saturrrino F'ereeira da
eiga, da responsaJ)ilielade em que incorreu para com a fazenda nacional, em
cansequencia el alcance verificado na thesouraria das mesmas loterias,
PARECERE :
r

.,

>

- da commissã de constituiçã.o, rec:mhecendo se118dores pela provincia do
Ceará, os rs. Liberato de Castro Carreira, Vicente de Paula Pessoa e João Ernesto
Viriato de ~ledeiros; .
- reconhecendo s~l111dor pela provincia de Minas GeraoE, o Sr. Mart"inho
Alvares da .'ilva Camp)s ;

-
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- sobre a repr sentaç'i j do varios e~tudantes da faculdade de direito
de S. PRulo e ela E~cola Polytechnlcn, c ntra os decretos de janeir de 1871
e abril de 1879;
- reconhecendo s nadar pela província do Maranhão, o Sr. Felippe Franco
de .'á :
- rcc nhecendo senador pela provin ia de MaLta Gro~s ,o r. Joaquim
RDymundo De Lamare;
- s')])re um recruerimento do . r. senud r Francisco Octaviano relativo á
creacüo do medalhas com m morativas'
-.:... reconhecond senador pela provincia el) Hi Grande do Sul o Sr. Dr. Henrique l'rl'lncisco de Aüla'
PROCES O instaurad contra o Sr'. senad r Jorro Uns Vieira C:1l1san &0 de . inimbú
(clocumento secreto).
A ste proc s acompanham os seguinte documentos:
- Officio elo juiz do direito Bento Lins ele Oli eira Lisb a communicanelo que
o SI'. Senndor João Lins Vieira Cansul1süo se acha p 'onunciado CJmo incurso no
8I'L 21 d Codigo Criminal.
- Traslado da ln parte dos auLas de fa1Lencia elo Banco ~acional.
- Exam de livros no pro essa de fallencia do Banc Nacional.
- Balanço geral do Banc , cm 11 d maio de 1875-1878.
- Liqlúdação dos dividas activa do Banco por c)nta c rrente caucionadas,
cm 11 de mui de 1 75.
- C pia da se fio do bAnco, em 3 de abril de 1875.
- I lacão d s ac ionistas do Banco ocionaI.
- par êer das c. mmi s-es rellnidas de C0nstiLuiçuo e Legislaçã do enado
sobre as peças lJue S I'vir 1m d 1 s ao Elccordüo ria r lação da Côrte que C}ualificr II culp sa a 1'811 nl'ia do B'111co Nacional.
E~tas commís 5es cOllcluiram da seguiate [órma seu parecer:
- « Ql1e nã c ntinue o proce s c mtra. o 'r. senador.J Jo Lill::; Vieira Can/ln ÜO de illimbú. - Luiz AnLoni Vieirl1 la. iha - C nde de BaependyJOÜ) Alfred) Correia de Oliveim - J. J. Fernand s da CUllha, com restricç5es
- Visc nde de Jaguary - Lafa 'ette RoJI'igues Pereira. c')m re3tricções quanto
DOS fundamento elo parecer'. »
1883

FFICIO':
- tl 1° secr Lario da CElmara dos Deputados dirigidos ú :\1esa do
nado;
- do di\,'I'sO minist rios ao 1° s cretario do ' nado'
- do Minist rio da gricLlltura, C mmer ia e Obras Publicas, devolvendo ao
. enado o I' C[Ll rimento do eng Ilheir Liuz T ixeira Bitt ncollrt. 0hrinh , relativo
ti constl'uc;ÜO tI' uma e_lI' da d f r'1'o cutre" cidnde de Alfenas na pruYindc1 de
, linns e llm p ntn do littoml da pr "ln ia de '. Paul. acompanhado das informações prestadas pela. pr vil1cit de .:'lEoas Geraes e .~: Paulo, bem c mo o protesto
que ótluelle mini ·tcri foi apres ntado leI engeuheiro Agostinho Adolpho de
'ouza Guimarães;
- do MinisteI'io da Agricultura, Comme1'cio e Obra Publicas remettendo ao
Senado o üm io m c[lIe aCamara lVrunicipal da cidade de Parah,'buna, da provin in de S. Poulo, pede s jn feita a c ncessã· d" privileo'i com garantia dejuros
ao engenh iro Lulz Teixeira de Bitt nc urt .. brinho, para a con trucçuo de uma.
strada do I'erro entl'e aquella pl'ú' incia c a de :\linas.
H.EPRE ETA ..ÕE:-l :
- do en.; nheir civil Luiz Teixeira de BittencJuri S 1 rinh desistinu do
pedido de garantia de jur,r qne sOliCitO!l c njunctamentc c mo priviI gi para a
constru çü ele 11 ma estrada d ferI' 'le bitola e tretta, que, partindo tI littoral da.
pr vincia de S. Panlo, lltr Ubatuba, e.s. 'ebastiüo, vá terminar na cidade de
Ai[ nas, em Minas G rae
n

-
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- le Franci co Ellgcni e João Henrique Costard, solicitando do Senado que
. tome em coneideração o folheto e mais docurúentos referentes ao projecto de 1 i da
Camarn d s Deputados relativo á. concessilo d'llma estrada de ferro no yalle do
apucahy, que partindo das imm diaçães da estrada ele Pouso-Alto, na eslrada
Rio and Jllinas. vá. terminar, por emqllanto em Doura linho.
- de Agostinho Adolpllo Guimarães prot stando contra /JS preten,ães de
Fmncisco Eugenio de Az vcdo e Luiz Teixeira Bittencollrt obrinho para a COI1strucção de uma estra la ele ferro de 1 itola estr ita que, partindo de AlfenDs para
Ubatuba, p5sse por Pouso Alegre e Itajubó. ;
- 1 s habitante da cidade d ~I[lmanguape, I rovincia da Pat'ahyba cio Norte,
pedindo a con es~ão da garantia de juros que foi decretada, I ela representação
nacional, cm favor do. projectada e trada de ('erro de Mamangual e, no Acary, a
qual se acha dependente da approvaçã.o do nado.
REQUERI~mNTO

elo Principe Obá 20 d'Afrlca, alferes 110n rurio do exer ito brazileiro,
em que peüe a entrega de diversos docLLmentos que enviou au enndo.

PROPO 'rçÕE. da Comara elos DeputDdos, enviadas ao .'ena lo:
- que manda contar antiguidade elo 10 tenente da armada Aprigio los. 'antos
Hocha'
- mand, nrlo admittir j exâme das materias lo 50 ann da Faculdade de
Direito de ... Paulo, o allll11nO Manoel de Freitas PC1ranho .
- fixand as fOI ça de mar terra para o exercicio de 188 \'-1885 ;
- jubilando com to 10 os vencimentos o Conselh iro Manoel ;\Iaria de Moraes
Valle, lente da cadeira dechimica mineral e mineralogia da Faculdade de MedIcina do Rio de JaneÍl'o .
. - juh:lando com lodos os ven 'imentos o Con elheiro Jo é Jgnacio Ramalho,
lente da 1a cadeil'a do 50 anno da Faculdade de Direito de S. Paulo;
- c nce lendo penstlo aosoldaclo do 20 batalhã.o de infantaria Antonio Bezerra.
- relenmlo da prescripção em que incorrell o almoxarife do rsenal de
Guerra ela Côrte, Firmin Jorge ela Rocha, afim d lue. pos D receher os vencimentos file pJt' Ici lhe competem, a contar de 15 de setem] 1'0 de 1859 a 27 de
j unho de 1866.
PARECERE' :
- da c mmissilo ele Constituiçil , re onhecenrlo senador pela proyincia ele
Pernambuco o r. Francisco de Carvalho 'oarC)s Brandã ;
- concedendo licenca aos. 1'0:>. senadore", Antonio Diniz de Siqueira e Mello e
Gaspar ela 11 veira Martfns.
PROJECTOS:
- autori"'ando o G \'erno a Jcspender até a quanLia de 200:000' com a construccão le um edificio pat'a a escola üe medicina elo Rio de Janeiro'
. . .:. . o. fazer as despezas que fOl'em nece sarlas c 111 a construcçHo de uma viaferrea, para o effeito de ligar os lJontes navegavei do büixo e alto.'. FI'ancisco, a
comeC;:[lJ' d port de Piranhas e terminm' no ele JatolJú, segllnll os estudos feitos
pelo ellgenlle~r Carlo.~ Krau s;
- ct'eando mais seis Relações alem elas que jú existem no 1mpet'io ;
- creanc10 dous logares de smanuenses na secretaria da Relaçã da Corte;
- determinando que as eleições de (leputados e enaclor s, para. a a emlléa
geral, e dos membros das assembléas legislativas provinciaes, serão ~ itas por
eleição directa, em que tomarão pUl'te todos os cidadãos activos, na fórma
prescripta ;
- determinando q1le nCo "'e pr ceda e]eiçuo na provincia ela Parahyba
do Norte IJara o preenchiment' da actual vaga de s nad r ;
- concedendo um pl'emio de 80: 000'" ao DI'. JMo Baptista cl Utcerda, em
remuner ção dE: sua d scoberta da acção do permalll)'alluto ele p tClssa como
antieloLo do ven no ophidico, cQnforme o art. 179, G26 in-fine no.. Constituição do
Imperio;
- elev811d ,'l caLeg ria ele 2(\ entrancia a comarca de CL mpina Grande, na
provincia da ParabylJa do Norte.

-
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1884

OFFICIOS:
- dos diversos minÍsterios dirigidos a lo secretal'Ío do Senado'
- do 10 secreto rio da Camara d s Deputados dieigid s á Mesa do 'enado;
- dirigid s de diver'2as procedencias ao fficiaL maior da secretaria do
Senado.
REPRESENTAÇÕES:
- dos meml ros da c mmissüo forens , eleita em Assembléa Geral para o
fim d impetr' I' do Poder Legisla Uva uma lei que estabeleça os nece sarios melhoramento na reforma judiciaria que e está lob rando no parlamento'
- de Casimiro lIeurique Rodrigues s licitando ser reintegrad no lagar de
espingardeiro que occupava na 3u secção d Arsenal de Guerra desta Côrte; ( A
esta representação estão annexos diversos docLLmentos que a justificam.)
- das amaras municipaes das cidades do Rio l'OVO e Barbacena queixando-se das perturl ações de que se acham ameaçadas aqueilas I calidades pela
vioLencia da pr paganda abolicioni ta, peLo que pedem ao Ioder Legislativo providencias CJue garantam a' tnnquiUidacle publica e a segurança individuaL;
- do. camara municipal de S, Fidelis pedindo providencia energicas e medidas promptas que façam desaparecer odes rdenad' m viment aboli ionista
que traz alarmada a p pulaçiío daquella cidade'
- L COl'pO collectivo niã,) Opvraria offeracendJ pnm ser presente á commissã de orçamento o recurs apresentado a '. M. o Imperador em 3 de
novembr ultimo, e ao governo imperial em favor dos operarias dD Arsenal de
Guerra da Corte'
- da Ass)CiaÇá Commercial do Rio de Janeiro sobre o elemento sef\'i!.
PROPOSrçÕE da Camara dos Deputados enviadas ao Senado ;
- determinando que as leis li. 314') e 3141 ele 3D de outubro de 1 82 que
orçaram a receiLa e fiX'llram despeza para o exercicios de 18 2-1 3 e 18 3-1884,
continuarão em vigor no 1° trimestre do de 1 84-18 5, emquanto nã foram promulgadas as raspectivas leis de rço.mento' sendo as elespezas feita proporcionalmenle ao temp de SLla dUl'ação '
- omputando n calculo da anliguidade d Dr. Thomaz Alves Junior, lente
da E c la Militar, o tempo que elle demon trou haver servid ) m') empregado
publico'
- c nLand para effeito da jubUaçüo ao lente catheliratlO da E cola de
Marinha, bacllllreL ,Joaquim Velloso Tavares, o t mp que e teve, na qualidade de
opp sitor da mesma escola, estudand na Europa.
PROJECTO sobre a reforma judiciaria.
PARECERES das commis ões:
- de Constituição, reconhecendo senadores pela proyincia de Minas Geraes os
Srs. José Rodrigucs de Lima Duarte e Ignocio Anloni de Assis Martins·
- sobre o contracto com J. Villcneuvc & C. para a publicação no Jomal do
Cornmercio, dc's d bates do S nado.
1885

OFFICIOS:
- d s divers s ministerios dirigidos ao 10 secretario do enado'
- d 10 secretari da Cnmara dos Deputados dirigidos ti Mesa do Senado'
- dos div rsos presidentes das pr vincias cnviadosao 10 secretario do 'enado.
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PARECER das commlssao de Constituição requerendo que, pelo Ministerio do Imperio lhe seja enviada cópias da acta da installação da mesa eleitoral da parochia
da Capella, d 40 districto eleitoral da pl'ovincia de S rgipe relativa ú eleiçüo
senatorial a ([ue se procedeu naquella provincia em 5 de outubro 1e 1885.
REPRESENTAÇÕES:
- de D. Maria Luiza Pacbeco Barbosa fazendo algumas considera,ões com
referencia ao parecer da commissão ele Fazenda, negando Ú sUJ plicante o favor
concedielo pela proposição da Camara dos DeputCldos releyanel -a la prescripçilo,
em que incorreu, para receber o meio soldo de seu pai, o msj r reformado ~lanoel
Antonio Pacheco, desde a data do fallecimento deste;
- da Associação Commercial e Agricola de S. Paulo, em que pede a creaçã
de uma junta eommer ial naquelIa cidaele.
PARECERE. das commissões :
- de Constttuiçuo, reconhe endo senador pela provincia do Rio le Janeiro
conselheiro Paulino José 'oares ele uza;
- de Constitui Jio, reconhecendo senadores, pela provincia de Sergipe, o
r. Barão da Estancio. e peja do Pará o Dr. Antonio Joaquim Gomes elo Amaral.
PROJECTO :
- marcando os requisitos necessarios para os empregados publicos pouerem
ser aposentados com todo ou parte dos seus vencimentos'
- determinando que todo o indu trial ou negociante t m o direito de assignalar
as suas mercadorias ou productos por meio de mi rcas especiues ;
- determinando que o subsequente matrimonio legitima os filhos espurio .
PROPO lÇÕES enviadas ao enado pela Camara dos Deputados:
- elevando á categoria de 2a entrancia as comarcas de Uberaba e Barbacena,
na provincia de Minas Geraes ;
- autorisando o Governo a emittir até a quantia de 25.000: 000$ em moeda
corrente, applicavel a auxiliar os bancos de deposito da Côrte, sob garantia de
titulos da divida publica fundada ou de bilhetes do Thesouro ;
- extinguindo gradualmente o elemento serviL (Esta lei foi sanccionada
pplo I1npemdol' em 98 de setembro de 1885.)

- fixando as forças de terra e mar pura o exercicio de 1885-1886
- isentando do imlosto predial o ediBcio em que funcciona o Seminario
Episcopal da diocese do Pará remindo a divida em que a Mitra se acha pnra com
a Fazenda Nncional pelo mesmo imposto do reterido edificio .
- declarando que aos magistrados que forem aposentados nos termos dos
§§ 10 e 11 do art. 29elô lei n. 2033, de 20 de setemhro de 1871, s abonara, além do
ordenado, metade da gratificação, se contarem mais ele 35 annos de serviço e toda
a gratificação, se contarem mais ele 40, comtanto que em um e outro caso tenham
completado 70 annos de idade.

1886

OFFlCIOS:
- dirigidos aio secretario da Camara dos D putados ao do Senad
- d s diversos ministerios enviados ao 1 0 secretario üo Senado.
PARECERES das commis ões :
- de Emprezas Privilegiadas e de Obra PullHcas, sobre a representação da
Assembléa Proyinciul de G yaz pedindo providencias que facilitem as CI mmuni"
cações pelos rios Araguayn e Tocantins em direcçã á cidade de Belém do GrãoPará. ;
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- de Constituição, reconhecendo senador pela provincia do Pará o Sr. conego Manoel José de Siqueira Mendes;
- reconhecendo senador pela provincia de Santa Catbarina o Dr. Alfredo de
Escragnolle Taunay.
REPRESE TAÇÕES:
- da Camara Municipal da cidade de Campinas, provincia de S. Paulo, solicitando a elecretoção de maior numero de representantes p r aquella provincia,
attento o accreschno de sua populaçúo e desenvolvimento industrial;
- da Camara MlUlicipal do Porto de Cima, provincia do Paraná, rela tiva ao
prolongamento da Estrada de Ferro da mesma provincia para a cidade de Antonina;
- ela Empreza d'Agua Potavel e Esgotos da cidade de Campos, solicitando
isenção los direilos de importação para o material destinad e applicado ás
respectivas obras, ,já importad e para o crl1e o fór em breve tempo;
- dos lentes da Escola Polytechnica sobre a reducção approvada pela Camara
dos deputados na verba consignada no orçamento do Ministerio do 1mperio ás
despezas ela mesma escola.
PROPO TA de fusão das duas Camarns, na fárma do art. 61 da C n tituição do Imperio, por não ter a Camara dos Deputados approvado os additivos do Senado ao
projecto de or amento do Miuisterio da Agricl1ltura, Commercio e Obras Publicas,
reloti,os à d ducção annual do valor primitivo do escravo e á prohibição de que
trata o § 19 da lei n. 3270 de 2 de setembro de 1835. (A fusão das duas Camaras
teve logCl1' no dia 9 de outubro de 1886.)

CONSIDERAÇÕES sobre o monte-pio dos operarios do Arsenal de Marinha da Côrte,
promulgado pelo Regulamento de 12 de junho de 1883 e decreto legislativo

n. 3274 A.

PROJECTO:
- dispondo que as terra devolutas serão vendidas, aforadas, ou concedidas
gratuitamente mediante certas cundições ;
- revogando o art. 60 do Codigo Criminal e a lei n. 4 de 10 de junho de 1835
na parte em que impõe a pena de aç iles.
PROPO IÇÔE enviados ao enado pela Camara dos Deputados:
- appr vando o contracto celebrado entre o Goyerno Imperial e o cidadão
francez Henrique Brian the para a illuminação por gaz corrente, da cidade do Rio
de Janeiro'
•
- dispensando ao s ldado do Corpo de Alumnos da .Escola Militar da Côrte,
ADnibal Eloy Cardoso, o excessJ da idade para fazer exame do 10 anDO do curso
superior da referida e cola;
- fixando as forças de mar e terra para o exercicio de 1886-1887 ;
- concedendo jubilação ao .protonotario apostolico, Ernesto Camillo Barreto,
lente de the logia dogmatica no eminario Episcopal da Conceição da diocese de
Cuyabá;
- concedendo pensão a s soldados Romualdo Pereira Gomes e Joaquim
Hilario da ilva ~ outros;
- re tituindo ao Lyceu Litterari Portuguez a quant.iu de 9:000 , que pagou
como imposto de transmissão de propriedade.

1887
OFFICIOS:
- dirigidos ao 10 secretario do enado pela Camara dos Deputados;
- dos diversos mini terios dirigidos ao 10 secretari do Serrado.
C-H

-
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t'H.OPOSIÇÕES da Camara dos Depúlados enviadas ao Senado:
- declarando ficar a rabrica da matriz da vma de .. Simtío, provincia de
S. Paulo, tlut risado a alienar as terras doadas, em 1835, por. 'imão Antonio da
Silva Teixeira;
- oposentando o coronel Domingos José Al"rares da Fonseca, inspector da
Pagadoria das Tropas da Càrte ;'
- autorisar.do o Governo a contar, para os efleítos da jubilação e com as
vantag ns que a lei concede para a reforma ao lente da 3a cadeira do 30 a 11110 da
Escola de Marinha, bacharel Luiz Pedreil'a de Magalllães Castro, o tempo de
sel'viço prestado no exercito em camI anha ;
- concedendo ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas
um credito especial dê 18.220:633 096 para seI' applicado ás estradas de ferro da
Bahia ao . Francisco e li de Bagé a Uruguoyana'
- fixando as forças de mar e terra para o 20 semestre de 1888;
- concedendo licença ao 2° escripturario da The ourario da Balüa, BonHacio
Calmon C rqueira Lima'
- concedendo uma pensão ao padre Felix Fleury Alves de Amorim, parocllo
cotiaelo da t'reguezia de Santa Rita do Paranahyba, em Goyaz ;
- relerando da prescripção, em que incorreu, D, J sepha Leopoldina de 'Mello
Gondim, para poder receber o que lhe couber da terça de sua irmã D. Maria José
de MeU 'Gondim;
- detel'minando o modo pelo qual serúo providos nas provincias os offi ios
de tabelliães do publico, judicial e notas'
- approvando o regulamento n. 5604 de 2~ de abril de 1874; (Registro
CÜJil.)

- declarando Iue aos ,officiaes do exercito, promovidos em com missão por
actos de bravura na guerra do Paraguay,se contará antiguidade do posto de de
a data elas respectivas commissões ;
- opprovando 8S posturas ela lllma. Camara iunicipal sobre carris urbanos'
- declarando que o julgamento elos crimes de que trota a lei n. 1099 de 18
ele etembro de 1860 está comprehendido sob a clisposiçüo elo art. 40 da l~i n. 2033,
de 20 de setembro de 1871.
HEPRESENTAÇÕES:
'-- de Alexandre Leslie, socio gerente da firma LesUe & C., offerecenelo dados
e observações no intuito de prevenir as objecções, com que possam vir os importadores de palmos de aniagem e canhamaço, favorecidos pela acLal reducçll.o da
respectiva taxa e pelo augmento da que passQu fi ser coluada sobre o fio de
juta;
,
- de Americ de Castro, impetrando do Senado a providencia que requereu
cm sua petição de 17 de setembro de 1886, e offercendo, m adelitamento, as alterações que fez para alargar e completar o plano primitivo elas obras do saneamento do Rio de Janeiro.
lNDICAÇÃO elo Sr. senador ih'eira Martins, propondo qu , á vista da imperial resoluçã de 3 ele outubro de 1886, tomada sobre consulta do Conselho upremo Militar
de 18 ele outubro do mesmo anno, o enado convide o Governo a fazer cessar os
effeitos elas penas dieciplinares, anteriormente á resolução, impostas a militares
por uso inde,i lo de imprensa fóra lo caso especifl ado na Consulta do Conselho
Supremo como contrario á disciplina. (ApproDada em, sessão ele 20 de maio
de 1887.)

PROJECT S:
- estabelecendo penas sobre actos oggressivos de agilidade ou dastreza
corp ral, conhecidos por exercicios de capoeiragem adoptando outras providencias quanto ao processo e julgam nto desses actos e quanto ao crime de furto,
roubo ou estellionato commettldo habitualmente por gatunos;
- elevand , na provincia de S. Paulo, diversas comar as de ia a2 n e de 2a a 3a
, entl'ancias;
- revogando a 1 i n. 4, de 10 de julho de 1835. (Pena de açoites.)
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PARECERES:
- reconhecendo senador pela provincia de Minas Geraes o conselheiro Candido Luiz Maria de Oliveira;
- reconhecendo senad r pela provinciu do Rio de Juneiro o c)nselheiro
.
Francisco Belisario Soares de Souza;
- reconhecendosenad r pela provincia de S. Paulo o c:mselheiro Antonio da
.
Silva P r a d o ; '
- reconhecendo senador pela provincia de ;,\1inas Geraes o Dr. Evaristo Ferreira da Veiga;
• - rec nhecendo senador pela provincia do Rio de Janeiro o conselheiro
Thomaz José Coelho de Almeida;
- nomeando o Dr, José Bernardes da Serra Belfort para o logar de 10 officiaI
da secretaria do Seüado.
~sss

OFfICIOS dirigidos ao 10 secretario do Senado pela Camara dos Deputados:
- de divers)s ministerios e presidentes das provincias dirigidos ao 10 secretario do Senado.
PROPOSrçÕE da camara dos Deputados:
- declarando extincta a escravidão no BrazU ; (Sanccionada pela Prince~a
Im.perial Regente em 1 a ele maio de 1888.)

- c n edendo ao ex-sargento ajudante da Companhia de Aprendizes ArWices
de Arsenal de Marinha da Corte, Ignacio Alves Penha, aposentadoria com os
vencimentos que percebia nesse cargo'
- a despender até a quantia de 360:000. para auxiliar a commiss50 francobrazileira para a Exposição Universal de Pariz ;
- a abrir creditos aos ministerios do Imperio Marinha e Estrangeiros ás
verbas - occorros Publicos, Corpo da Armada, Força Naval e commissões de
limites;
.
- concedendo diYers s favores a José Alfredo da Cunha Vieira & C. para
alargar as ruas de S. Bento e Conselheiro Saraiva;
- concedendo a D. Antonia Emilia da Silva Manta dispensa do lapso de
tempo para poder receber o Montepio de Marinha, constituido por seu finado
marido 10 tenente da armada Fernando José da Silva Manta;
- c ncedendo jubilação com t')dos os vencimentos a D. Elisa Tanner, professora cathedratica da 1a scola publica de meninas da parochia de anto
.
Antonio, da Côrte;
- concedendo jul ilaçúo com o ordenado qu actualmente percebe, marcado
pelo decreto n, 3073 de 22 de abril de 1863, ao lente da cadeira de theologia
mora I elo eminario Episcopal da Conceição da Diocese de Cuyabá, conego Antonio
Henrique ele Carvalho Ferro ;
- conced ndo li ença ao vigario col1ado da freguezia de S. Fraucisc Xavier
de rtaguahy, provincia do Rio de Janeiro, coneo'o Diniz' Affonso de Mendonça e
Silva;
.
- concedendo meio soldo a D. Ambrosina Rosa ele Jesus, mãi do alferes
reformado do exercito João Soares Baptista Machado;
- concedendo ao capitão reformado do exercito, José Joaquim Pinto Machado
Goytacaz, melhoramento de reforma, com o soldo, visto aehar-se c mprehendido
na lei de 18 de agosto ele 1852 ;
- reconl1ecendo a D. Augusta Vicencia Teixeira, viuva do 10 tenente ~a
armada, Antonio da Silva Teixeira de Freitas, o direito á percepção d montep~o
de marinha, visto ter remido a divida do mesmo ofTIcial, em virtude de autorlsação elo Ministerio da Marinha;
- concedendo a D. Maria Paula de OliveirQ., viuva de Antonio Luiz.Pinto de
0,liv(jira, e irmã do finado capitão de mar e guerra Antonio Carlos Rodrlgu~ da
SIlva o montepio deixado por este seu irmão, habilitando-se na fórma da leI;
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- autorisando o Governo a pagar á Compagnie Générale ele Chemins de
Fel' Bresiliens 350.000 francos, importancia dos juros de 7 %
sqbre 5.000 000
de franc s COtTesp ndentes ao periodo decorrido de julho de 1883 a julho de 1 84;
- mandando pagar a D. Amalia de Macedo Pimentel e D. CLotude Corrêa
de Ma edo Achê, desde a data da iilegunda Yiuvez, de sua mãi, até 10 le setembro
de 18 3, a quantia que, repartidamente, lhes coube do montepi 1e seu pai, o
coronel Antonio Carlos Pereira de Macedo;
- relevando da prescripção em que incorreu D. Maria D lin la de Azambuja, viuva do capitão do 50 oorpo de caçad res a cavallo, Jer nymo Pacheco le
Azambuja, para o fim de lhe ser mandado abonar o respectivo meio soldo;
- autorisando o Governo a rever as contas do ex-pagador la Pagadoria
Central da provincia do Rio Grande do Sul, Estantsláo José de Freitas de modo a
discriminar os alcances por exercicios, separadamente, e.limitar a responsabilidade do fiador, coronel Tristão José Pinto aos actos do afiançado, praticados
originaria e exclusivamente depois la prestação da respectiYa fiança;
- reduzindo a 12 % o imposto que a Veneravel Ordem 3a do Monte do
Carmo, erecta na cidade do Rio de Janeiro, paga pelos predios que constituem
o patrimonio de seu hospital;
- autorisandb o Governo a conceder a José Brant de Carvalho e Francisco
Góes e á empreza que estes rganisarem ou a quem m lhores_c ndições offerecer, para o fim de ser aberta uma rua. que, partindo do Campo da Acclamação,
do lado da rua do. Conde d'Eu, que será alargada até o ponto c uve111ente, vá
em recta até á caixa d'ngua do Estacio de á, diversos fayores;
- concedendo diversos favores ao engenheiro Antonio Lustosa Pereira
Braga, para prolongar as ruas das Laranjeiras e Senador Correia.

INDICAÇÃO do Sr. senador Sil,eira da Motta sobre o juramento dos senadores na
occasião da posse.
PROJECTOS:
- sobre a renovação das concessões para uso e g zo da locomoçã , por
trilhos de ferro nas ruas desta capital e seus suburhios ;
- alterando as disposições da lei n. 3 29 de 9 de Janeiro de 1881 sobre a
revisão do alistamento de eleitores;
.- reorganisando a Escola Naval;
- declarando livre, no Imperio, a todas as religiões o exercicio publico de
seu culto sem outro limite além da repressão legal a que ficam sujeitos os que no
uso dessa liberdade commetterem algum delicto ;
- determinando que os minlstrõs do Supremo Tribunal de Justiça ficam comprehendldos na disposição do § 40 do art. 12 da lei n. 3029, de 9 de janeiro
de 1891;
.
- sobre bancos de emissão ;
- extinguindo o castigo corporal em relação ás praças voluntarias e engajadas na marinha ;
- elevando á categoria de p.rovincia do Rio S. Francisco um territorio
composto de diversas comarcas;
- isentando do imposto de transmissão ·os legados e doações ao asylo de
orphãos da Imperial Sociedade Amante da Instrucção;
- c0ncedendo ao Gabinete Portuguez ele Leitura e ao Lycêo Litterario Portuguez isenção do imposto predial sobre os predios que possuem nesta Côrte;
- concedendo isenção de imposto predial aos predios construidos para
bibliothecas publicas, por iniciativa particular.
- concedendo isenção do imposto predial sobre os predios da associação do
Montepio dos Artistas Cachoeiranos, na provincia da Bahla.
PARECERES:
- reconhecendo senador pela. provincia do Rio de Janeiro o Sr. conselheiro
João Ianoel Pereira da Silva;
- reconhecendo senador -pela provincia da Bahia o Sr. conselheiro Luiz
Antonio Pereira Franco;
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- reconhecendo senador pela provincia de :\1inas Geraes o Sr. Barão de
Leopoldina;
- reconhecendo senador pela provincia de Minas Geraes o Sr. Manoel José
Soares;
- reconhecendo senador pela província de S. Paulo o Sr. conselheiro Rodrigo Augusto da Silva.
1.889

FALLA do Throno de abertura da Assembléa Geral Legislativa.
RESPOSTA á FalIa do Throno.
PROPOSIÇÕES remeLtidas ao Senado pela Camara dos Deputados e sanccíonadas pelo
Imperador:
- oncedendo a Ministerio da Marinha um credito na importancia de
270:683,965 - sendo 235:226 666 para despezas da verba -cc :\Iunições Navaes »)e 35:457 '299 para - Eventuaes - do exercicio de 188 .
- mandando contar ao cirurgião-mór de di,isão graduado Dr. Cesario
Eugenio Gomes de Araujo, pelo dobro, o tempo decorrido de 28 de setembro de
1842 a 18 de outubro de 1844, em que enio no' exercito.
REPRE E TAÇÃO dos ha] itantes do Campos ovos do Paranapanema proYincia de
S. Paulo, pedindo garantias para as suas ,idas e propriedades.
PROJECTO autorisando o Governo a conceder ao bacharel Ignacio Antonio Fernandes, juiz de llreito da comarca de Aquiraz, na provincia do Cearà, um anno
de licença com o respectivo ordenado.
REQUERIMENTOS offereci los por divers s senadores e que aguardam informação.
PARECERE :
- da c mmíssão de Constituição, conceden.do licença aos rs. sena lores
Visconde de Cavalcanti, Barão de Pereira Franco e Vi conde do Bom Con elho;
- da commissão de Constituição rec nhecendo senador pela prmincia de
Minas Geraes o Sr. Barão de Santa Helena.
REPRE ENTAÇÃO d s pr prietarios residentes em Caxia , pr Yincia elo ~IIaranhão,
pedindo indemnisação pelas desapropriações determinadas pela lei ele 13 de maio
de 18 8.
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Da escolba imperial
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Da posse
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AUlazonalil

,129 dede JllQ!lO
~naio dt; 1853.•. 27 de setembro de 1867.jEm pregado publico,
de 1970••. ...................... Magisl,rad" aposenlaüo. ])1oi ministro do Imperio, no gabineto

1 IHorcula~o Fer~eira Penna.... , , ..•...••..•. '119 de nbr!l de 1823.,
2 AmbroslO Ll'llao da Cunha .••••••••••••••••• 27 de abril ele 18tO...

de 20 de agoslo do 1885. Em 3 de julho de 18G\) annullou o
Senado a eleiçiio de um senador, a que se procoe1era na pl'Oviocia do Amazonas para o prcenc!limen to da vaga elo lillado
consplheiro HerclIlanoFerreir:.L Penna, Iicando conseguintemente sem etl'eHo a carta imperial de 22 de jnlbo de -1868
nomeando senadol' pela dita proviucia o refeddo sr. AmbroRio Leitão fjla Cunlla.
'
Proce, leu-Bp á 2n eleição, e em virtude della foi de novo
S. Ex, nomeado Sell'lelnl'. por carta imperial de 27 de abril
de 1870. Barão de Mamoré.

Pará
i IJosé Joaquim Nabuco de Araujo ••. , ....... ' .122 de ,janeiro de 1826.. 14 de maio de 1826.... 120 de abril de 1840.... IBarão de Itapoan,

2 IJosé C1('mente Pereira..... ,., ......... "

3 IBlll'nnrdo de Souza Franco

>

II

~ \Fausto Augus~o d~ Aguiar,

,
;) AntonIO JoaqUlm Gomes do AmaraL
,
6 Conego Manoel José de Siqueira M.eudes

Em 20 de novembro de 1841 o governo imperial mandou proceder de novo, por acbar Íl'regular a eleição a que procedeu
no dilO anno PfU'à preencbimento da vaga elo senador Bal'ão
de lLapoan. faUecido a 20 de llibril de HHO, por haver faUeciclo o vice-almirante TI'istão Pio do~ Santos, inclui do na
lista tripl ice da mencionada eleição, Em ii de maio foi declarada sem eLl'eito a eleição a que se dCI'oia proceder a 9 do
mesmo mez para o pl'e 'ncllimento da referida vaga por ter
sido dissolvida a Camara dos Deputados por decl'elo de 1 de
mn.io desse anno.
.... !SI de . lezembro de 1842.12-1 de janeiro'de 1843... 110 de março de 1854.. 10cc pau a~ pastas do Imperia, Fazp.nda, JUI'ltiça e Guerra do
gabinete de 20 dp. novembro de 1827 e b~m assim as da
Guerra a Mal'Ínba do gabinete de 23 de març0 ele 1841. Conselheiro de mstado.
: •. ,I 6 de junho de 1855.. , .112 de junho de 1855
1 8 dE} maio de 1875 .. ,lFoi Ministro da Fazenda do ~abinete do 4 de maio de 1857 e
agraciaflo com o titulo de VIsconde de Souza FrancQ. Conselheiro de Estado.
, !?l de.ian~iro de 1~77 .•
de ~bril de 1871; ••. , :~.(~~ ~~~.~~~~~~ ~~. :~:~:,~o vice.presidente do Senado em 1888.
23 de maIo ele i880.. , .. 20 ele Jullto de 1S80 ..•.
11.6 de março de 1.886.... 2'1 de maio de 1886..... . " •.•..•.. ,., ' •...• ,. Fallecielo.

'113

.....
,.,..
l\:>

l\Iaranbão
o

...

".

1 IJoão Tgllacio da Cunha .......••.•..•....... 121 de janeiro de 1826 •. 1 4 de maio de 1826 ..•

IH de fevereiro ue 18341 Visconde
de .Ucan harll. - J\hgial.l·ll.do conselheil-o de Estado
bonotado. Foi i\iiniShro da Justiça e do Imperio do gabi(3

nete de 4 de dezembro de 1829 e da Justiça do de 5 de abril
de 1831.
2 Patricio José de Almeida e Silva
22 dejalleil'o de 1826 8 dOl11aio de 1827
21 de uezembro de 1847. Advogarlo.
I
3 Antonio PecLro da Costa Feneu-a .....•... ··· 20 de dezembro ele 18:34. 10 de junho de 1837 •.. lS de jUI1I ) de 186() ... Barilo de Pinual·é. Advogado:
4 Joaquim Franco de Sá ..••...••.•.•.••....•. 31 de março elc 18·m .. 31 de elezemhro de 1~·1D. 11 elo noveml)ro de 1851 1IIagi'itrauo.
5 Auo'elo Carlos Muniz
_
20 de novembro de 1831. (j de maio de 1852.... 4 de maio de 1863•... Proprietario.
6 Jel'~nymo José Viveiros
14 rle jnlho de 1852.... 7 de maio de 1853 .•.. 13 de dez,'mbro ue 1857 [demo
7 Joaquiln Vieu-a da Silva e Souza ..........•. 27 de setembro de 185U. LO de maio de 1860 ... 23 de junho ue 18G·! .. ~lagistrn.uo - F?i !lIinislro do Imperio, i\lnrinlla e Guerra do
gablL1rte ue 16 rle Janeiro de 1835.
8 João Pedro Dias Vieira
29 de abril de 1861
13 de maio de 1861. .. 20 de outuhro de 1870. Advogado. Foi i\Iinistro chdIarinl1a e AgricuHura do gabinete
ele 15 de jalleir) de 186! e de Estrangeiros uo gabinete de 31
de agosto de 1864.
91 Francisco José Furtado
· .. ·· .. · 30 de julho de 1864.. '110 de agosto de 1864 •. '123 de julho de 1870,. ·IMagi~tl'l:<dO. Presid(onte do Conselho e Ministro da ,Tustiça do
gaLinet.) de 31 de agosto ele 1864.
10 Antonio MarcelJino Nunes Gonçalves .•.. , ... 27 ele abril de lS71. ... 23 de maio do 1305 ........•......•.....•... .çgnselheiro de Estado. B'oi agraciado com o titulo de VisCÔutre ue s. LUlz é1õ Maranhào, com grandeza em 13 de jll-'
nho de 1888. Occu)Jou o logar ele vice-pl'esidenle do Senado
nos annos ele 1887 a 18SS.
ti Icandic10 Mendes de Almeida .........• ····· '113 de maio de 1871 ..• '110 de maio de 1871 .. '1 1 de mo.rço de 18SL ·IAdvogado.
12 Luiz Anlo11io Vieira da Silva .. , ••.......... 13 de maio de 1871..,. lO de maio de 1871 .. , 3 ele nove.mhro de 1889 ConselheiL'o de. Estad~: Foi ngL'aeiatlo com o hi tulo de Visconde ele. 'VIeira da Stlva,eom graudezaem janeiro de 1889
Foi IIllllistl'o do. Marinha do gabinete de 10 ele mo.t·ço de {888:
13 Il!'elippe Fro.nco de Sá ....•••••.••..•••••.... , ...•.................. , .....• , .... , .•... : .... , ....................• 'ICollselbeüo de Estado e advogado. Foi i\linistro de Estran.
geiros elo gabinete de 21 ue janeiro rle 1882: da Guena do
gabinete de .24 de maio de 18:33 é do Imperio elo 17aoinete de
6 de junho ele 1884.
<>

'1

........
w

Piauby

1 ILuiz José de Oliveira Mendes

·122 de janeüo de 1826

21JoaqUim Francisco Vianna, .. ,
.
3 João Lustosa da Cunha Paranaguá

119 de abril d01853
16 de janeiro de 1863..

.1 de maio de 1826 ... 21 de marco de 1851..

\7 de maio de 1853 ..•. 11 de abril
9 de maio de 1865

de 1864
,

o - Presidente do SenadO nas sessões rle 1847 a
;) e vlCe-p:'esielente nM de.1S41 a 1~46.
Empregado publico. l!'oi Ministro da Fazenda do gabinete de
20 de janeÜ'o de 18-13.
Conselheil'o de Eslado e magistrado fi posenlado. Visconde e
elepols Marq uez de Paranagua. Foi i\Iiuistro da Justiça dos
gaLib.etcs de 3 e 10 de o.gosto de lS59 e 1868 j de Estl'angeit'OR dode 3 de agosto de 1868; da Guerra do de 5 ele junho
de 1878 e J)I'esidente elo Conselho e Ministro ela Fazenda elo
de 3 de juJJw ele 1882.

Ceará

'1 IJOãO Antonio Rodrigues de Carvalho
2 Domingos ela Motta Teixeu-a .•............. ,
:~ Pedro José da Costa Barros
,
,.
4 João Cados Augusto de ôeynausen••.•.... ,.

22
22
22
22

de janeiro de 1326 ..
de janeiro ele 182G .
de janeil'o de 1826 ..
de janeiro de 1826 ..

4 de maio de 1826 .•.
•......
.
7 de maio de 1827 ...
4. de maio de 'J 826 •..

420
20
10

de dezembro ele 18401 Magistrado.
de setemo. 1'0 de 1827 E;cclesiastico. Foi e:s::onerado a seu pedido do cargo de senador.
outUiJl'O ele 18:39 ...• Omcial supeL'ior do ExeL'clto.
.
de maio ele 1831, .. , !\Jarquez de Al'acaty - Foi Ministro de Estrangeil'os .do gn.1Jillete de 16 de janeiro de 1827; de Estrangeiros e Marinha do gabinete ele 20 de novembro de '1827 elo de Eatro.llgeiL'os do go.binete de 5 de abdl de 18,31-Foi exonet'ado do
cargo ele sunador por se ter ausentado elo Imperio, sem
licença.
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Da esoolha imperial
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O

Da. posse

Da. morte

P

Ceará (continuação)

5 IJoão Vieira de Carvalho

,

,'128 de abril de 1828

1 dd abril de 1847....• I Marquez de Lages, conselheiro de estado e olHcial general elo
exercito. Em 30 de agosto de 1628 resolveu o Senado que
fosse devolvida ao governo a carta imperial expedida em
23 de junho do mesmo anr~o, ao Cpnde, depois Marquez de
Lages nomeando-o senaclol' do imperio, por verifioar-se
tel' sido feita esla nomeação antes de ser ln'esente ao poder
I
I
I
I
moderadol' a respeotiva lista. triplioe. aoompanba.da da
oópia autbentioa da 0.010. da 'apmação geral dos votos da
eleição a que se prooeçlera para o preenohimen to do l0ltar
de senador, que vagara pela exoneração oonoedida ao paClre
Domingos da Matta Teixeira, afim de que houvesse nova
esoolha de senador á vista da menoionada lista e mais
p~lpeis que deviam aoompanhal-a, antes do que não podia o
,
I
I
I
I
senado julgar da validade da eleição e oonseguintemente
da nomeação do novo senador.
Em 21 de fevereiro de 1820 foi ex.pedida nova carta imperial,
nomeanc!o senador o mesmo J\lal'quez de Lages, e, havendo
o ~enado julgado válida a eleição, tomou assento o dilo
senador em 1 de abril desse anno. Oooupou a presidenoia
do Senado nas ses~ões de 184,.1 a 18·16. Foi Mi ,listro: da
Guerra dos gahinetes de 2l de novembro de '1825, do de 21
elejaneiro de 1826,do de LG de janeiro de 1827, elo de 5 de abril
de 1.831 ;do de 1 ele novembro de 1836, ele 10 de abril e 1 elo de
setemllro de 1839.
61Jos6 Martiniano de Alenoar
de abril de 1832
12 de maio de 1832
115 de março de 1860 .. \Ecr.16siastioo.
7 Miguel Calmon du Pin e Almeida
20 de julho de 18..10
28 de julho de 1840... 5 de outubro ele 1865. :tIlar"luez ele Abrantes. Conselheiro de Estado. Foi Ministro:
da Fazenda do gabillete de 20 de novembro de 1827 e de
Estrangeiros do gabinete de '1 de dezembro de 1820 e 30 de
maio de 1862.
8 I Manoel do Nasoimento Castro e Silva........ 117 de novembro de 18.J..:l.120 de novembro de 1841.123 de outubro de 1846.1 Empregado publico. Foi Minis~ro dos gabinetes ele 13 de setem bro de 1832, do de 16 de janeiro e 14 de outubro de 1835, do
ele 5 de fevereiro e 1 de novembro de 1830. (Não existem no
arc11ivo os papeis desta eleição.)
•
9 ICandido Baptista de Oliveira
123 deelezembro de i848.120 de dezembro ele 1849./26 de maio de 1865
1 Conselheiro de Estado. Foi l\linistro da Fazenda do gabinete
de 10 de abt'il de 1839 e da 1\larinha do gabinete ele 22 de
maio de 1847.
10 \FranO~soo de Paula Pessoa •.....•••.•.•...•• \23 de dez~mbro de 18..13.\29 de outubro de 1.840'11G de ,julho de 1879 .. ·IPI'O!!l'ietario.
H A~toll.lo José Maoba.d?
21 de ma.l.O de 1~6L .• 29 de ma~o de 18Gl. ••• 11 de Julho ele 1861. .• Magistrado.
12 Mlguel Fernandes Vlelra.................... 9 de alml de 1862.... 3l ele ma.lO de 1862...• 6 do agosLo de 1862 . Idem.
13 Thomaz Pompeo de Souza BrazU
<;) de janeiro de 18<H.• il tIe fevereiro de 1864. 2 de setembl'o de 1877. l!Jcclesiastioo.
1

1

.....
.....
>l>-o

jiO

II

i4/Joa Q Uirn Saldanha Marinho .•...........•... . /iG de maio de 18G8
:L5 Antonio
Pinto de Mendonça ..• : •..•........• 16 de maio ele i868

16 IDomingos José Nogueira Jaguaribe

·127 de abril de 1870

\

I

•• .. ••··• .. ·• .. • I··

.

·131 de maio de 1870.··1 5 de junho de 1890 .

I

17 Jeronymo MarLiniano Figueira de Mello ..... '127 de abril de 1870... '131 de maio de 1870... '120 de agosto de 1878 ..
18 José LiberaLo Barroso •.•...........•..•. , •• . 8 de feverei.ro de 1879
19 João Ernesto Vil'iato de Medeiros............ 8 de fevereÍl'o de 18791
..

20
21
22
23

ILiberato de Castro Carreira
'12
VJ~ente Alves [~e.Pa1l1a Pesso~
'" 2
Jono Ernesto Vrrrato ele Medenos............. 2
Antonio Pinto Nogueira Aceioly.. .. • . .. . .. .. 5

de
de
de
de

Em .17 ele maio de 18GO ann11l1011 o Senado a eleição de dons
senadores. a que se procedcra para o preenchimento ela vagas
dos Ilnadns conselheiros de ESlado Candido Baptista de OlíveÍl'a e l\!nrcluez de Aurant"s, fLCando conse&uintemente
sem elI"eito as carlas imperiaes de 16 de maio Cle 1.868, nomeando senadores o eOllselheü'o Joaquim Saldanha Marinh" e o eonego Antonio Pinto de :Mendonça.
Procedeu-se a 20. eleição, e em vi.rtude della foram nomeados
senadores, por Oal·tas imperiaes de 27 de abril de 1870, os
conselheiros Domingo; José Nogueira Jagual'ibe e Jeronymo
Figneira de MeUo.
Magistrado. Foi agraoiado com o titulo de Visconde de Jaguari be por decreto de 18 ele junho de :L888. Occupou a
pasla da Guerra no ministerio de 7 de março de 1871.
Magistrado aposentado.
mm 8 de março de 1879 annuIlou o Senado a eleição de dous
senadore~, a que se procedcra 110 anno antecedente para o
preenchimento das vagas dos finados parlre l'bomaz Pompeo
de Souza Brazil e conselheÍl'o Joronymo Martiniano Figueira
de Mello, ficando conseguintemente sem efl"eito as Cal' tas
irnper'iae~ de 8 de fevereiro daquello UMa, nomeando senadores o couselhei.t·o Joso Liuerato Barr'oso e o Dr. João l!JrlIesto VÍl'iato de Medeit·os ; o recommendando que se acUasse
a nova eleiçào para preenchimento das mencionadll.s vagas
aLÓ que oessasse a s~cca lple tlagellava o. pro"incia.
Em virtude' desta decisão procedeu-se a nova eleição em
5 de dezembro de 18"0, não só pal'a o preenchimento das
duas vagas acima mencionadaR, como tambem 11,U'!, a di>
senador Francisco de Paula Pessoa, que faLlecera a 16 de
julho do aMO antecedente; e em virtude desta elC'ição
foram nomeados senadores por curtas imperiaes de 2 de
maio de 1881, o Dl·. Liberato de Castro Carreira, conselheü'o ';'icente de Paula Pessoa e o DI'. João mruesto Virialo de Medeiros, os quacs, sondo reconhecidos, tomaram
assento no Senado o. 24 de janeiro de 1882.
'
Medico.
"
lIIagistrado aposentado.

m~io de 188: '124 ele jane~l:o de :882.
: .. , .. '"
.
ma:o Ide 1881.. .. 24 de Janeiro de 1~82. 3l de março de :L889 ..
maio de 188L •• 24 de Janelro do 1882
.. I~ngenheiro.
outubro de 1889. .
,
. Nilo foi reconbecido POl' ler sido dissolvido n Senado com a
1
lJroclamação da Republica em 15 de no,'embro dil 111S9.

Rio Grande do Norte

1
2
3
4
5

AfIilJls.o de Albuque~'que Maranhão •.•.......•
FranCISCo de Brito Guerra .. "
Paulo José de MelJo de Azçvedo e Brito
D. Manoel de Assis Mascarenbas
Fl'anciscode Salles l'orresIIomem ....•. ,....•

2~ ele ,janeiro de 1.826. 22 de agosto de 1,826•.
16 de ,1ulho de 1837
12 de .1 ulho de 1837
15 de setembro de 1.845. 5 de maio de 18'16
1.2 do.i unho de 1!l50
17 de junho de 1850
22 de julho de 1868 .•..•...•..•.•..•.. ,

10
26
25
30

de julbo .de 1836.::
de fevereIro de 18·10.
de ~etembro de 18·18.
de Janeiro de 1867.

Proprietar:io.
EocleslasLtco.
Proprietario.
Magistrado.
mm 1 dejunbo de 18G9annllllouo Seuado a eleição de um senadai', a que se ]Jl'ocedel'a nesta. pro"incia paro o preenchimento da vaga do finado desembargador D. ManoeI de
Assis Masca~'enhas, fioa!1do conseguintemente sem erreito a
arta lmI!erla[ de.22.de,lulho cle 1868, nomeando s~uador
pela l'eferlcla provI nCla o conselheiro de Estado Francisco cle
Salles 'forres Homem, posteriormente Visconde de 11\110m~rim. Procedeu-se a segullcla eleição, e em ,·ÍJ·tude della
fOI do novo nomeado senador o mdsmo conselbeiro de l!lstaelo Visconde de luhomel'im.
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Da eecolha imperial

A

Da posse

Da morte'

Rio Grande do Nor'e (continuação)
61Francisco de SaIles Torres Homem .•. , ••.. '127 de ahril de 1870 .•. /20 de junho de 1870 .. 1 3 de junho de i876 .. Conselheiro ele Estado Visconde ele Inhomerim.Foi Ministro
da Fazenda do gabinete de 20 de setembro de 1870.
7 Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque
4 de janeiro de 1877. 6 de março de 1877,,1
.. Conselheiro de Estado. Proprietado. Foi ulinistro ela Ag,'icultura do gabinete de Hi dejlLlho de 1868, de l~strangeiros e
da Jusüça do gabinete ele 25 1e janeiro ele 1875.
Parabyba do Norte
1 Es!evão Jo~é Carnei~o da Cunha
2 Joao Severlano lIIaclel ela Costa
~

Manuel de Carvalho Paes ele Andt·aele
...•.
.•.....•....••..... .....•...

22 ele janeiro de 1826. 21 de junho de 1826
12 de outubro de i832.
22 dé janeiro de i826. 24 de julho ele 1826
lU de novembro de 1833
.
1;_ ele janeiro de 1894. 9 de maio ele 1835... H de junho de 1855 ...
Nao hOllve .......•.•..•.•••.•.•.•..................•.•••..•..•...•

I

5 Antonio da Cunha vasconcellos ..••......•.• 126 elo dezembro ele 18351'18 de
(} FredE'rico d~ Almeida e Albuquerque ........ , 8 de maio de 1856
27 de
7 Barão de iVIamanguape •.•.••...•............ 25 de maio de 1860
15 de

8 IJoão Florentillo ureira de VasconceIlos

" .li7 de abril ele 1880

11-1 de

Qmcial generaldo exercitv.
.
Visconde e depOIS Mal'quez de Queluz. Conselhell'o de Estado.
Foi 1\linistl'o elo Impedo no gabinete ele 17 dejulho de 1823.
Proprietar~o.
_'.:B:m 10 de Junho ele 183;) a elelç,lQ a que so procedeu em 1&3,1
para o preenclrimento ela vaga do senador Marques de Queluz,
l'alJecielo em 19 ele novem hl'o de 1833, não houve escolha por
verificar-se não ter ielaele legal o padre Domingos Aires
Vieira, incluido nalist<t triplice da dita eleição. FaLlecido.
maio de 1836"'125 do maio de 1868•.. \B:CClesiastiCO.
<tbrLl de 1857.... :) de setembro ele 1879 Pro]lrie~:1rio.
junho de 1860... ....•...•..•...• ......• Proprie~ario.Foi agraciado com o titulo ele Barão com gl'andeza em 16 de maio de 1888. Exerceu o cargo de 10 secretario do Senaelo por muitos annos.
outuhro de 1880.1
li'I1agisLraelo. Foi 1\linistro da Marinha do gahinete de 3 de
julho de 1882 e elo Imperio elo de Gele maio de 1885.

PernaUlbuco
15 de janeiro ele 18-16., PropL'ietario.
~ IJOSé CIll'los Mayrink da Silva ~errão":"""122 de jane!l'o de 18~6'14 de maio do 1826.
- \ntomo José Duarte de Al'aujo Gondll11 •.•.• 22 de 1ane11'0 de 18_6
.. 31 elo janeiro de i82(j. Magistrado.
3 José Ignacio Borges
'
22 de Janeiro de 1826. 4 de maio de 1826 . 6 do dezembro de 1838 amcial general do exercito. Foi 1\1inistro da Fazenda do
g:lbinete de 7 ele abril de 1831 e do Imperio e lGsLran~
geiros do de 5 de fe,'ereil'o ele 1836.
411José Joaquim ele Carvalho .........••••.•... 122 de janeiro de 1826.1 4 de maio de 1826 . [j de maio de 1837.• '1~lerlico.
5 Benlo BI\t'roso P~reira ..•.............•..... 22 de j8 neiro de 1826. 4 de maio de 1826 . 8 de fevel'eiro de 1837 ~e.uer"l cio e:>Jll'dIQ. Presidente do Sena.do nas sessões e 1832 a 1830 e vice-pl'esidente nas de 1831. Foi minisl,ro da Guerra do gabinete de 20 de novembro ele 1827 e
da ~Jarinba e Guerl'll do de 3 de agosto de 1832.
6 IAntonio Luiz Pareü'a da Cunha
\22 de janeiro de 1826.1 4 de maio de 1826 . 19 de setembro de 18371.Yisconsle e d~QQi~ marquoz de lnbambupe. Conselheiro de
I);stailõ-:-PresiCleule do "S'enaclo ua sessão de 1837 e vicept'esielente nas de 1827 a 1830, o i832 a 1833. Fol Miuistro
de Estrat:Jgeil'os nos {tabinetes ele 21 ele novembro de 1825
e 21 de janeiro de 1:;26 e do !mperio no de 5 ele abril
de 1831.

.....
.....
O':l

T liUanoel Caetan? deAlmeida e Albuqnerque .•. /2ê de julho de 182~.; .. ,' 4 de julho ;de 1828.:.. ':1.4 de.outuhro de 1844. Uagistrado.
S Pedro de AraUJO LIma...... ....•..••..••..• "de setembrode 11$37. 6 de setembro de 183/. ,7 de Junho de 1870.... Mal'quez deOlintla. Conselheiro de Estado. Regent~ do 101pe.·io desde 18 de setembro de 1837 até 22 dejulho de 1840.
Foi ministro: do Impedo do gabioete de 20 de novembro de
1827; U~ esLra.'1geiros do de 5 de agosto de 1832: PresidentE' do Coosell.o e ministl'O de estrangeiros e da fazenda.
do UP 29 dE' setembro de 1848: do Impedo do de 4 de maio
de 1857 e Presideol.e do Conselho e minIstro do lmperio do
de ::lO de maio de 1862.
9 IAntonio de Paula IIollanda Cavalcanti de Albuquerque
17 de fevereiro de 1838.128 de abril de 1833
114 ele abril de 1863 IVisconde de Albuqllerqup, conselheiro de Estado e omciaI
superior dll exercito. Foi mloistl'O: da l"azenda doa g-abine'te de 4 de elezem bro de 1829, 19 de março el e 1831, 2
de maio de 1846 e 30 de maio ele 1862, do Impedo do ele 3 de
a!?;osto de 1832, e da marinha dos de 24 de julho de 1840,
26 de maio de 1815 e 2 ele maio de 1840.
10 jFranCiscO de Paula Almeida e Albuquerque. 120 de setembro de 1838'13 de outubro de 1828'17 de julho de 1868 ... 'jMagistradO. Foi ministro da justiça do gabinete de 10 de
abdl ele 1839.
11 Francisco de Paula Cavalcallti de AIlJuquerque. 29 de outubro ele 1830. 11 de abril de 1810..... 28 ele janeiro de 1880. Visconde de Suassuna. Proprietario. Foi ministro do Impedo do g-abinete rle 10 ele abril de 1839 e da Guerra tio de
24 de julho de 1840.
12 I Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado
e Silva
,
,
129 de maio de 1845
14 de julbo de 1813
15 de dezembl'o de 1845. ~Iagistrado. Foi mioisu'o do Imperio do gabinete de 24. de
jul bo de 1840.
13 IAnlonio Pinto Chi<;horro da Gama ......... '115 de março de 1847••. ... ...•. ...... ... ..• .'1"
J Em l6 cip j lInho de 1847 annulou oSenad? a ~leição de dous se.14 Emeato Ferreira França .•.•....... , •.....•. 15 de março de 1847 ... ............. ,
_,
, .. ~
naelortls, a que se pI'oceelera nesta prOYlnCla para o preench 1mento das vaiias e1ss finados cOllselbeiros Antonio Carlos
Ribeil'o de Anelrada Machado e Silva e José Carlos Mayrink da Silva Fel'l'ão, ücando consegllintemente sem .. {feito
as cârtas imperiaes de 15 de março de 1847, nomeando sena·
dOl'es pela di ta provincia os consolheil'os Antonio Pinto
Chichorro da Gama e Ernesto Ferreira França.
15 IAntonio Pinto Chichorro da Gama., ..... ,. '.122 de janeiro de 1848 •. ..... ,
,
J E;111 20 de maio de 11l4S alClluloll o Senado a sE'gll,ntl~ eleição
16 Ernesto Ferreira França ........•••....••.• 22 de Janeiro de 1848•. . ......•.... ..•..• , •...••.••.•• , ••..••..•• ~
de senadores, a que se procedera nesta lJl'ovlncJ<lpar,l o
preenchimento das vagas dos I1nad08 conselheü'os AnLonio
Carlos Ribeü'o de Aodrada Machado e Silva e José Carlos
Mayrink da Silva Ferrão, ficando conseguintemente sem
eD'eilo as cartas imperiaes de 22 de janeiro de 1848, nomeando de no"o senadores pela refel'iela provi ncia os mesmos cooselheiros Antonio PlUtO Cbichorro da Gama e El'nesto Fel'l'eira Fl'llnça. Procedeu-se a 3n el"ição, e em vil'tude della foram nomeados senadores, por canas imperiaes
de 6 de abril de 1850, o conde da Boa- Vistel (l1'l'ancisco do
Rego Ba1'l'05) e Barão de Pirapnma (Manoel Ignacio Cavalcaote de Lacerda) que Lomarllll1 assento no Senado, este
em 18 de alJril e aqueDe em 18 de julho do mesmo anno.
17 Francisco do Rego Barros......
6 de abril de 1850 .. 18 de Julho de 1850 .•
de outubro de 1870. Barão e depois Conde da Boa-Vista. Omcial geneml do exel'cito.
18 ~Iiguel Ignacio Ca\'alcanti do Lacerda
6 ele ltbril de 1850
. 18 de abrIl rle '1850 •.. II de março de 1882, Barão de Pirapamll. i\Iagistrado aposentado. v"LO Fl'ancisco Xaxier de Paes Barreto .•.......•.. 22 de re"el'~iro de 1864. 27 de fevereirO de 1861. 28 de março de 186·1. Mllgistl'ado. l~oi minisLro de estrangeiL'ns do gabinete de 15
de jaoeiro ele 18(H e do: i\larinha do de 10 de agosto do 1850.
20 Antonio Coelho de Sá e Albuquorque
23 de outubro de 1864. l3 de maio de 1865 ... , 122 ele fevereiro do 1868.IPropl'ietal'io. Foi ministro de estrangeiroq dos gai)il1E'tes ue
2de maio de 18610 3 de agosto d~ lti66 e da agricultul'll
do ue 2,1 de mlllO de 1862. '
21 IPedro Francisco de Paula Cavalcanti de AIbuCjuE'rCjue
, .. 25 de maio de 1869..•• /23 de junho de 1869 . 2 de dezemiJro de 1875.IY~onele de :lmlJ,rl\"'ibe. Proprietal'io - Vice-presidente do
8ei1i.iao oas sessoos t ir J87<1 o 1875. Fallecido,
22 IJosé Bento da Cunha. Figlleirédo
22 de maio de 1869
23 de juoho de 1869 . ......••.... ..•...•.. . ,Agl'aciaelo com o Lillilo de Visconde elo Bom Consolho por
docI'eto de 13 de junho de 1888. Conselheiro ele gstu,do e
lente de direito Jubilado. Foi ministro elo lmperio do gabinete dE' 25 de junho de 1875.
23 1Aharo Darbalho DcMa Cavo.lco.nti.
1 4 de abril de 1871. .• , .111 de maio de 1871. ..• 1:17 ele dezembro de 1889. IMagistrado.

I

I

'14

'1

...,.
~

"'-l

'"

I'l

DATAS

c:l

00

~~

,-'Z

PROVlNCIAS E NO:\lES

DOS

OJ3SER.VAÇÕIJS

SENADORES

~ç.l

?!ftD

Da escolha imperial

'"O

Da posse

Da morte

~

Pernaulbuco

(cou~iuuação)

241FranCisco do Rego Barros Barreto .• \ ••.•••• \4 de abril de 1871."19 de maio de 1871. •.
25 João Alfredo Correia de Oliveira....•.. ..' .. \ 4 de janeiro ele 1877. 28 de fevereiro de 1877.

261L~iZ Felippe ele Souza. Leão •....•.•..••.. "116 de agosto de 1880:'114 ele outubro de 1880.

27 Francisco de Carvalho Soares Bl'andão...... 22 de outubro de 1882./22 ele maio de 1883 ...

Engenheiro. Foi niinistl'D da Agricultura do gabinete de 7
de março de 187:1.
Conseilleiro de ms~ado; exerceu o logar de directol' da faculdade de direito do Recife. Foi ministro do Impedo dos
gabinetes de 29 de setembro ele 1870 e 7 de março ele 1871
e presidente do conselho e ministro da Fazenda do gabinele ele 10 ele ~arço de 1888.
Propriemrio. Foi ministro ela M!ll'inha do gabinete de 6 ele
maio de 1885.
Advogado. Foi ministro de Estrangeiros ilo gabinete de 24
ele maio ele 1883.

Alagôas

...,.

......

110. Nuno Eu,genio de Losaio Seibli·tz
.122 de ,janeiro de 1826'14 de maio de 1826"'116 de janeiro de 1.843 .. Magistrado.
,
2 Felisberto Caldeira Brant Pontes ........••. 122 de Janeiro de 1826. 4 de maio de' 1826 ... 1.3 ele junho de 1842 .•. Conselheil'o de Estado, mal'echal do exercito, visconde e
depois Marquez de Bal'bacena. Foi ministro do Imperio
elos gabinete de 17 de julho ele 1823 e ela Fazp.nda do gabinetes ele 21 de novembro de 1825 e de 4 de dezembrQ de
-1849.
31Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho ..... 119 de setembro de 18421 2 do;;<janeiro de 1843.1'25 de setembro de 1855li1Iugisll'ado, Visconde de Sepitiba. Foi ministro elo Imperio,
Estrangeu'os e Justiça no gabinete de 13 de setembl'o de
18:32 e de Estrangeiros no gabinete de 23 de março de
1841.
.
41 Antonio Luiz Dantas de Bal'ros Leite
"131 de julho de 1843"'1 9 de agosto de 1843"19 d,e julho de 1870 .. 'lMagistrado.
5 João Lius Vieira Cansansâo de Sinimbú
21 de abril de 1857 ... -15 de maio de 1858.•••......•.•............ ~lagistl'ado aDAAenlíMlo e conselheil'o de Es·Lado. Foi presidêote e Vlce-presidente do Senado nos annos de 1885 801887
e 1887 a 1888. Foi minis~ro de estl'aogeiros do gabinete de
10 de agosto de 1850, da a~l'Ícultura e Justiça do gabinete de
Ir
30 de maio de 1862, pl'esldente do conselho e mi nistro da
agl'icu1tlll'a do gahinete de 5 de junho de 1878. Foi agl'aciado com o Litulo de Visco nele de ::linimbú em 16 de maio
de 1888.
127 de abrii ele 1871. .. 115 de maio ele 187i. •. I
IProprietario.
61Jacintho Paes de Mendonça

00

Sergipe

1 José Teixeira da Matta Bacellar ...•.•..•.•. 22 de janeiro ele -1826. ,i de maio de 1826.. , ·25 de maio de 1838 ... i\Iagistl·udo.
30 de abril de 1839... 4 de maio de -1839 .•. 18 cip setembro de 1860. Marquez de Monte Alegre. Conselheiro de Estado. Pr'esidiu
2 José da Costa Carvalho
o Senado na ia e 2- sessão de 1843.
3 Antonio Diniz de Siqueira e Mello.......... 5 de mal'ço de 1859 .• 17 de maio de 1859... 4 de julho de 1884•.. Propl'ietarjo.
4 João Gomes de Mello .•.••.•.•••.•...••
'121 de maio de 186l... \ 1 de junho de 1861.. ,23 de abril de 1890 Barão de JIlal'oim. Propl'ietarío.
5 A.ntonio Dias C:oelho e MeUo
24 de janeiro de 1885. 2 de março de. 1885
Barão da Estancia. Propl'ie~ario.
·0 • • • •

I'
I

"<

Babia

i IFrancisco ~arneiro ~e Campos

'122 de ~ane~ro de 1826

'14 de ~ai~ de

1826 ..•. 8 de dezembro de 184.21 Magistrado. Foi ministro ele EstrangeLros dos gabinetes de 19
de mal'ço, de 7 de abri t e de Gde .julho de 1831.
4. de ,maiO de 1826 .. 8de setembro de 1836. Conselhl'iro de E~taclo. Foi llfp'aciado com o titulo de marquez
de Caravellas. F'oi ministro uo Imperio e de EstrangeLros
no gabinete de 17 de julho de 1823, e Imperio e Justiça de
21 de janeiro de 1826.

2 José Joaquim CarneIro de Campos

22 de janeJro de 1826.

31LUiZ José de Cal'valho e Mello .•......•...•..
José ~a Silva Lisboa
;
D Domingos Borges de Barros,
6 Clemente Ferreira França •........•..•.....•

22 de ,janeiro de 1826.. . . . . . . . . . . . , . . . . . · . . . . 1 Gde junho de 182G ...
22 de .!ane.il·o de 18;6•. 11 de maio de 1826 .•. 20 de agosto de 1835 •.
22 de Janeiro Ide 18~6 .• 18 de julho de 1833 ..•. 20 de março de 1855 .•.
22 de janeiro de 1826 .. '1 de maio de 1826..•. 11 de março de 1827 ..•

~

7 Luiz Joaquim Duclue Estrada Furtado de
Mendonça •..•....................... , •••.
8 i\'fanoel IJiUacio da Cunha Menezes......... ..
9 Manoel dos Santos Martins Vallasques
10 Cassiano 8peridião de Mello Mattos

11 de maio de 1827 ....
3 de novembro de 1827
18 de agosto de 1835
25 de maiode 1836

1-1 de
H rle
28 de
27 de

Conselheiro de EstacIo. Visconde da Cachoeira .
Visconde de Cayrú, magistrado.
Pro]Jl'ietal'io. Visconde da Pedra Branca.
l\Illrquez de Nazareth, conselheiro de Elstado, foi ministro da
Justiça nos gabi netes ele 17 ele julho de 1823, de 21 de
janeu'o de 1826 e 16 ele janeiro de 1827. Magistrado.

setembl'o de 1827
maio de 1829
abril de 1836
abril de 1837

28 de novembro de 183'1
15 de janeiro de 1850. Viscond(' do Rio Vermelho. Pl·oprietat·io.
21 de novembro de 1862 Magistrado.
5 de julho de 1857
~la§istl'lldo; foi vice-pl'esidente do Senado nas sessões de
i ·i8 r"1856. MagisLrado.
a Francisco de Souza Paraiso
13 de junho de 1837 •.. 28 de abril Jde 1838
12 de maio de 1843....
'
12 Manoel Alves Branco
13 de junho de 1837
H) de junho de 1837••• 13 de julho de 1855
2° Visconde de Cal'avellas, conselheil'ô de Estudc.>, foi ministro de mstrangeiros dos gabinetes de 16 de Janeiro de
18~lii e 14 de outubro do meSlllO anno : do Imperia e Fazenda
do gubinete dlJ 16 de maio de 1837 : da Fazenda dos gabinetes de I de seteml)L'o de 1839 e de 2 de feveJ'elro de 1844 ;
do Imperio e Fazenda dos gabi netes de 26 de maio de 18-15
e 22 de maio de 18-17.
13 IJosé Carlos Pereira de Almeida Torres...... 114 de jnn~o de 1843 ... 12.0 de junho de 1843 ... 125 de abril de 1850 ... ~de d~sMa.ioJ1J. Conselheiro de Estado. l"ai vice-pl'esidenteuo enacIci na sessão de 1847. Foi ministl'O do Imperio
no gabi neto de 2 de fevereiro de 18-14, 26 do ma io de 18-15
e 8 ue março de 18-18 o da justiça no gabinete de 26 de
maio de 1845.
14 Manoel Antonio Gaivão
'122 de fevereiro de 184-1. 16 de maio de 1844 .••. \21 de março de :1850. 'lcOnSelheirO de Estado. l\Iinistro do Imperio do gabinete de 1
de so tem bl'o ele 1839.
15 Manoel Vieira Tosta •.......• ,. .......•••... 1 de maio de 1851... 6 de maio de 1851. •.• 22 de fevereiro de 1896, C01l8elheiI'o de Estado visconlle e depois ~Iarquezde l\IUl·il.ibll..
l~oi ministro da marinha no gabineLe de 29 de setembro de
'18·18 na .lustiça e guerra cio mi nisterio cle lô de julho de 1868.
16jFrancisco Gonçalves l.Iartins
1 de maio de 1851.,. '110 de maio de 1851 .• "110 de setembro de 18721 Visconde de S. L.oW'enço. Magistrado ilIinisll'o do Imperio
no gabinete de li de maio de 1852.
17 Francisco José .lcayaba de Montesuma.. .... i de maio de 1851.,.. 6 de maio de 185t... 15 de fevereiro de 1870 Visconde dI' Jequitinhonha. Conselheiro de EstaLlo. Foi
.
ministro tIa Justiça e interino rIos Estrangeiros do gabinete
de 16 rle maio cle 1837.
18 IJoão Mauricio Wanderley
1 1 de maio de1856
1 9 de maio de 1856
113 de fevereiro de 1889. ~al'ã.a.. de C~te%ipe. mngistrado aposentado e proprietario.
Foi vice-pr Si ente do Senado !las sessões de 1879 e 1880;
presidente !las la e 2n sessões de 1882 e nas de 1883, 1884
e '1885. L"oi ministl'o da Fazenda e ilIarinlla do gahinete da
6 desetembro ele '1853, da Marinha e Elstt'ang~Íl'os no gabinete de 1G de julho de l868, da Fazenda do gahinete de 25
de junho de 1875 e prosidl'nte do consellto, minislro dos Estrangeiros e interino cio Jmtlerio do gabinete de 20 de
aliosto de 1885.
19 IAngelo Muniz da Silva Ferraz
1 i de maio de 1856 1 8 de maio de 1856 /19 de janeiro de 1867 .• IBarao de Ul'ugllayana - Conselheiro de Estado .. Foi min istro da Fazenua do gahinoLe <.le 10 de agoslo ele 1859 e
da gLlen'a dos gabinetes de 12 de maio do 1865 e 3 de
agosLO de 186G.
20 IJosé Thomaz Nabuco de Araujo
, .126 de maio de 1858 1 1 de junho de 1858 /19 de março de 1878 .. 1Consel heiro ele Estado e magistl'aelo .aposen Lade. Foi ministro ela Justiça dos gabinetes ele 6 de setembro de 1853,
12 de dezembro ele 1858 e 12 cle maio de 1865.
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Da escollJa imper.ial
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Da posse

Da morte

)lahia (continuação)
2'1IZacaria5 de Góes e Vasconcellos ..•.•.•••••. ILO de fevereiro de '186~ 116 de fevereiro ele 1864128 de dezembro de '18771 Advogado, lente de direito jubilarlo e proprielario. Foi miuislro da i\Ial'inha do gabinete de II de maio e Presidente do conselho e ministro do lmperio do gabinete de 24
de maio d' 1862.
.
221J056 An tonio Saraiva
1I2 de outubro de '1867.1 3 de junho de I869 .. 12'1 de julho de 1895
IPropl'ietario-Fl'i ministro eb iVlal'inha e Guerra elo gabinete
de 4. de maio ele '1857, da Mari nha do gabi nete cle J2 ele
maio ele 1865,presidpnte do conselbo eministro da Fazenda
e intermo da AgI·icnltul·n. do gabinete ele 28 de murçQ ele
,
1880 e pl'P5ielent~ do conselboe ministro da Fazenelado
gabinpte de 6 de maio de 1885.
4 ele abril de lS7!.
17 de maio de 187l
Advogado.
231JoaClllim Jllronymo Fernandes ela Cunha
24 João José de Oliveira Junqueirtt............. 1 de março ele 1873 .. J7 de março de 1873.. O de novembro de 1887 .\Iagistrado avulso - Foi mini~tro daGu~l'l'a dos gabinetes de
7 ele março ue 1871 o 20 do selembt'o de 1885.
19 de outubro ele 1878. 3 do ün'ereiro de 1897 20 de janeiro de 180·!' Conselheiro de estado. 1.'oi agl'llciaelo com a gran-cruz da
25 i\Ianoel Pinto do Souza Dantas
orrlem de Nosso Seubor Jesus ChrisLo em ai de .iunuo ele
1888. Foi minisll'o da Agdcultllra do gabinete de 3 de
ago~to de 1866; elo Imperio do gabinele de 28 de março de
1880 e presidente do conselho e mini~tl'() ela Fazenela do
.
ga hi nele de O dr junho de 1884.
23 1Pedro Leão VelIoso.
\18 ele outuuro ele 1878'11 elc fevereiro de 1879
"Iconselheiro de eslaelc/. Fui minis·tro do Imperio do gabinete
de3de,lulhode 1882.
27 Luiz Antonio Pereira Franco ..•............. 18 de ~bril de 1888... 5 ele maio de 1888 ........••....•........... Bal'ão ele Per~ira Franco por litulo de 21 de junho ele 1888.
Foi ministro dn.~hl'inba do gabi.nete dc 28 de setembro de
1870 e de 25 de junho d. 1873. Actwtlmente exerce o cargo
de ministl'O do Supremo Tribunal Federal.
28/ Antonio Carr,eiro ela Rocha
, •.•. Iso de junho de 1880
/Não foi reconhecido POI' ter sido dissolvido o Senado com a
proclamaçào da Republic'l em 13 de novembro de 1880 .
o
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.Espirito Santo
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3\Jos~ 'l'l,omaz Nabuoo de A.raujo.•..........•.
4. Jose ~l11l't\l1S da Cruz JOblID
".....

\16 ele março cle~837'''1 8 de ma~o de 1S~7
de malO do 18,,1.... (l de maIO de 18,,1

2 de abril ele 1836... 'IEcclesiasLico .
•..... .•..•••...•.•.• I!:m 19 ele. nOVeIl1UI'O de 1830 a eleição a que se procedeu parn.
preenChll11ellto da vaga do senador FranCISco d.)s Santos
Pinto, faIlecido. o go\'erno julgou-a irregulHr nao escolhendo senador, por verificar não ter a ielade legal o conse·
lheiro Joaquim Vieira da Si! va e Souza, illClulelo na lista
triplica ela mencionaria eleição. A lista Iiriplice apresentada
á coroa era composLa do.- 1:;1'5. IIIarcellino Pinto P.ibeir)
Dnarle, Joaquim Vieil'a de Souza e :\Ianoel· PilltJ lObeiro
PereÍL'u cle Samp1io.
. 18 elo m:trço de 1850 ... ll];mprE'g'lldo publico.
. 23 de agosto do 1871>.. Lente jttbilado da 1?aculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

......
~
o

51CbrisLíllno Benedicto Oll.oní. ... o' oo, .•.... o' 8 de fevel'eiro ele 1875. r 8 de maio de i8S0.• o.. '1 de maio de 1896•. o.tEm 29 de abl'il de 1879 annull011 o Senado l1. eleição de um \
senaelOl', a que se procerlera uo anno antecedente para o
preenchimento da vaga do linado conselheiro José ~Ia,·tins
da Cruz .Tobim, ficando cónsegllint·meJtt·~ sem etreito a
cal'·ta imperial de 8 do l'dvel'eiro dac[11elle anno, nomeando
senador o conselheiro C. B. Ottoni. P,'ocedeu-se :lo segunda elei,ão e em ",rtude delIa foi de novo nomeado
~enador, pOl' carta imperial de fi ele setembro ele 1879, o
mesmo conselheiro C. B. OLtoni. que sendo reconhecido
tomou llasen to no Senado em 8 ele maio de "1880.

Q
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Rio de Janeiro
llMarianO José pereira. da Fonseca.•.....•... '122 dejaneiro de 1826..

'1

4 de maio de 1826 ....

'l

iG de setembro de 18!8·IMal.'Cl t.lez de Mal·icá. Conselheiro de Estado. Foi minisLro da Fa-

zeuela lIo gabinete de 17 de julho de 1823.
LI de setembro de 1846. Mal'quez de Pal·anagná. Conselheiru de [stado e oIncial general
do exe"ci lo. Presillente lIo Senado na seasiIo de 1840 e ,'icepresidenle nas de 1831 a 1836. Foi ministro do Imperio, l!lstrangeiros. l\Iari nha e Guerra do gabinete de 17 de j 11lho de
1823; ela Marinha dos do 21 de novembl'o de 1825 e 21 de janeiro de 1826: de Estrangeiros e Marinhados de -4 de dezembro rle 182.), 5 de abril do l831 e 23 de mlH',o de 1841.
3(OSé Egydio Alval'e~ de· Alme~da .• oo.... , ... 122 de~ane.iro de 1826., 4 do maio de 1826....• 112 de ago/sto ele 1832.... IIIlal'quoz de Santo Amaro. Conselheiro de Estado. Presidiu o
Senauo na sessão de 1826. Foi ministro de Estrangeiros do
.
gabinete de 21 de novembro de 1825.
'1 Ecclesiastico.
4 José Cactan? Ferr~Ira de AguIar. ,. oo•... ,, .122 de Janet1·~ de L826 ... 4 de maio de 1826 .•. '127 de Julho de 1836
.
,
....•.....
oo'
oo
,.
Em
13 de abril de 1833 annulloll o Senado a eleição de um se5.1D 'ogo AntonIO FeIJó
o,
15 ele fevereIrO de 1833.
nador, a que se procedeu nesta provincia, em 1 de outubro lIe
1832 pal'a o preenchimento da vaga do linado conselheiro do
Es~:;.do Marquez de Santo Amaro, ticalldo conseguintemente
sem el1eilo a cal·ta imperial expedida em ;> de fevereil'o
daquelle anno, ao padre Diogo Antonio Feij6, nomeando-o
senarlor pela rerel'ida pI·ovi'lcia. Brocedeu-sc a se,!!'unda e]e.ição em 28 de maio de 1833. e cm virtude della roi de [I0VO nomeado senador por cal'ta imperial de 1 de julho desse au no o
mesmo )ludl'e Diogo Antonio Feijó, que ~OIllOU assento no
Senllllo pm15 do dito mezdejulhoo
fi DioO'o Autonio Feij6
o
o
o 18 de julho de 1833
o 15 de julho de 1833
11 de novembro de 18·]3 Eeclesiastico. Regente do Imperio desde 22 dr oulubro de 1835
o
.
ate 18 ue setembro de 'l837 o Presi liu o Senltdo na sessiIo de
1810. Foi minisITu ela JIIstiça dos gabinetes de 7 de abril e iG
de julho de 1831 e do Imperio elo ele 16 do mesmo anno.
o
o
o
o
o
o, •.. Em 10 dede1,embl'o de 183íi, a eleição a quo se procedeu para o
pl·ee~lChJll~en~o. ela vaga elo .senador José Caetano Fel'1'eil',j, ele
AgulDr, l11lieCldo a 27 de Julho desse anno e de mais um
senado!', Cl'eado pela lei n. Oe 13 elo mesmo mez e anno, niIo
houve escolha 1'01' ha"erem eleixado ele votar alguns collegios
elei toraes por lista scxtupla, visto ser a eleição para dous
senadores.
S Lucio Soorcs 'l'elHira de Gouvêa, .. , ...• , . " 16 de março de 1837, .. 1 8 de maio de 1837 .... 121 do novembro ele 1838/I1Iagistratloo Foi presiclente do Senado na sess50 de 1833,
Occupou a pasta da Justiça no ministorio de 20 de novembro
de 1827.
generlll do exerci to. Fez parte ela Regencia Pl'ovisoria
O Fl'::lncis~o tIe Lima e Silva .. o., ..... • ... o.". 16 de março de 1837. 0.1 8 ele maio de 1837 0., •• 1 2 ele dezem bro de 1853.1 Official
eleJta a 7 de abril rle 18:H e da Regencia Permanente eleila
a 17 de '\lInbo ele 1831.
19 de abril ele 1839, .•• ,I 4 ele maio ele 1839•.•• 121 de junho de 186·1. •. /Visconde r e Maranguape. Conselheiro de Estado. Foi ministl'o
de Estl'angeil'os dos gabi neles de 1 cIe selem ln'o de '1839, 18 ele
"m';'
maio de 1840 e ,[ de maio de 1857; do Impedo do gabinete de
1 de maio ele 1840 e da Justiça dos de 2 e 30 de maio dc 184ô
e 1862.

2 Francisco Villela Barbosa
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Da morte

Da posse

Rio de Janeiro (continuação)
11 IJoaquim Jose Rodrigues Torres, , .... , ..... ,122 de fevereiro de 1844.1 6 de m:J.io de 18H .•. 1 8 ele janeiro ele 1872, .IYisconde de Ttaborahy. ConselbeiL'o ele Estaelo. Foi miDistro: ela Marinha dos g:J.binetes ele 16 ele julho ele '183t,
13 ele setembro ele t83i, 19 ele setembro de 1837, 18 ele
maio ele 18'10, 20 ele janeil'o ele 1843; ela Guerra do gabinete ele 11l ele setembl'O de 1837; da Justiça elo rle 2 el
maÍ'o de 18'16, da Fazenda dos de 16 de julho ele 1831, 2 ele
maio de 1846 e 29 de setembro ele 18-18 e presielel'lte do
conselho e mini,tl'o ela F<lzenda dos gabinetes de 11 de
maio de 1852 e 16 ele julho de 1SÕ8.
12 ISatul'nino de Souza e Olil'oira
.. 1 de outubro ele 18-17.1,
,
"
,118 de abl'il de 1818
'jAelVogado, Foi ministl'o da Fazen'ela, Estrangeil'os e Justiça
elo gahinetr de 22 ele maio ele 1847.
13 I Malloel Felizardo de Souza e Mello., ........ 1 1.2 de dezcmbl'o de 18!8, 120 de dezembro de 1849,116 de agost de 18G6. Conse1heil'o de I~stado e official-!!'enel'al do exercito. Foi
m inislro da G'lel'ra e da l\lari~lha dos gl\binetes de 8 ele
ele março de 1848, 29 de setem bro de 1848, 11 ele maio de
1852 e 12 ele dezem bro de 1838 e da Agl'icuILura do de 2 de
março ele 1861.
14 IPanlino José Soares ele Souza
131 de mal'CO de 18-19.129 de dezembro de 1849.115 ele julho de 18G3
IConselheil'o de Estarlo, Foi ministro de Estraogeil'os dos
gabinetes de 20 de janeiro de 1843, 20 de seteu, bro ele 1843
e H"de maio de 1852 e ela Justiça do ele 23 ele março de
1841,
15 I Euzebio dI) Queiroz Coutinho MaLtoso da Camara
"
,
,
117 de maio de 185-1
122 ele ll:J.io ele 183,1. •.• 17 de maio de 1868
1~.clQ ]j;sbQIl. Occnpou o rargo de vire-presidente
do Senado nas sessões do 1837 a 186'). Foi ministro da Justiça do gabi nete do 29 de selem bro de 184816 Candido BOl'ges Uouteiro
, .. ,., ..•..• 21 ele abril ele 1837
, 1 de lUaio de 1837,
23 ele agosto ele 1872.•. Visconde de Hauua. Lente ele medi('ina jubilado. Foi ministro ela Agricultl1l'a do gabinete 7 de março de 187!.
17 AnLonio Pinto Chichol'l'o da Gama .. , •..... , 1-1 elejunho de 1865 .... I dejulho ele 1865 .• ,. 10 ele junho ele 1887 .. , ~lagistrado aposeutado. Occupou as pastas do Imperio e Fazenda no gabinete de 13 de setem bro de 1832.
18 Francisco Octaviano de Almeida ;Rosa...... 21 ele janeil'o de 1867... 21 de maio de 1867 ..... 28 de maio ele 1880,. " Advngado. 1,'oi nomeado a 12 de maio de 1865, ministro de
, Estrangeiros, cargo que niio acceitou.
10 Ll\iz Pedreira do Couto Ferraz
21 de janeil'o do J867 •. , 24 ele m:J.io de 1867 _112 ele agosto ele 1885
Con~elhell'o de g~tallo, lente de elireibo jubilado e proprietal'io, Visconde de Bom Retiro. Foi rninisLl'o do Imperio
do gahinoLe de G ele seLemuro de 1833.

,\14

de junho de 1884••. 'Conselbeil'o de Estado. Visconde de ~icthero'y. Ministro do
Imperio e da ,Justi<:a dos g<,binetes de 2 de março de 1861 e
7 ele mar,o de J871,
21 IBL'az Carnei~'o ~ogueil'a ela Costa e Gama .... \15 de maio do 1872.. , .\21 de maio de 1~:l72.• , .112 ele maio ele 1887... Conde de !;1!~tlÇjy. Vice.presidente do Sen:J.do nas duas
sessoeSõe '187'íetla de lli78 e assim tambem na 1" e 2"
sessões de 1882 e na de 188;3 e 'l88·1; 10 vice-presidente na
ele 1885 e prcsiden L!' no ultimo mez da sessão de 1885 a 1886.
Visconde
do Cl'Uzeiro, cOllseJheit'o rle Estado 13 propl'ielario.
22 IJeronymo:José Teixeira Junior
122 de feyel'eiro de 1873.110 de mUl'ço ele 1873,. ,126 ele dezembl'o, de 189.2.
Foi ministro ela Agl'icuILul'a do gabinete ele 29 de setembro
de 1870, [lL'esididn pelo Sr. Marquez de S. Vicente.
Conselbeil'o ele Estado e proprietal'io. Presidiu as sessões cio
23 \Paulino José Soares de Souza
, .. , .\30 de setembro de 188L I 3 de março de 1885.. ,
Senado elurante ii. sessão de 1880. l?oi minis\t'o do ~abi
nete de 15 dejuluo de 1868, presidido pelo Sr. Visco 11 ue de
lLaboraby.
20 IFrancisco de Paula Negreiros Sayão Lobato. 18 de maio ele 186J .... 1 8 de j!luho de 18G9 .'

.....

J:.:)
J:.:)

24 IFJ'ancisco Belisario Soares de Souza...•...•.. 129 de novembro elel188G.1 ti dt3 maio do 1837•. '124 de se Lembro elo 1883. Conselhcil'O do EsLado. 1"oi minisLl'o da Fazem!>' do gabinete
de 2J do agosLo u<> 1883, l)resiilido pelo Sl'. Bariio de Ç.;ologipe.
2~ (1'~0I11az Jose Coelho de Alroeida ...•.... ·· •.. 117des~tem.brode 1887'12:de seLe~bro do 18:37.!20 eleseLerobroeloi805. Foi lllillisL1'O da .\.gricullltl·a -elo i!;ahinete de 25 de jUllho de
1873 e ela U !lena e J\Ial'i nha do de llJ de março do l:>:$:3.
26 Joao lIIanoel Perell'a ç1a Sllva............... 9 ele J:l.neu·o de 1888. ;:) ele maIO de 1888 ,
LiHerulo.
ia Edua1'do de Andrade Pinto .•............•.... 25 de setemlJI'O de 1880. ,
, .. , •. ,
.
Foi ministro rIa àlarinh'L do gahinole de 5 ele junho de 187zl.
Nào foi )'oconhecido por L!!l' sirlo dissolvido o Senado com a
proclamação da Republica em 13 de novembro de 18S0. F:J.LJocido
S. Paulo
~

Lucas .\.ntonio Monteiro de Buros ..•..•.. , .. 22 de janeiro de 1.826.. 31 de maio de 1.826 ... 15 de outubro de 1.851. Bal'ão o depois Visconde ele Congonhas do Campo. l\I:lgis.
tl·ado.
22 de janeiro de 1826. 6 de maió de 1826... 6 de março de 18'13..
.\ljlp.{lJ~.!)La.l:qut:z ele S. Joiio ela Palma. Conselheiro de
esLado. Foi vice-pro~idenLe elo Senado ua sessiio de 1:>26.
D. José Caetano ela Silva Coutinho .... , •..... 22 ele janeiro de 1826. 2~ ele maio de 1826... 27 de janeil'o de 1833. Bislo elo Rio de Janeiro e capolltio-mól'. Pl'esidiu o Senado
nas sessões de 1827 a Hl3 L.
José Felicia.no Fernandes Pinheiro, ..... ' .. :. 22 de .janeiro de 1826. 4 de maio de 1826... 6 ele Julho de 1817... Yisconde de 8. Leopoldo ..\Iagislrudo e consellleil'o de Estado
bonOl·al·io. Foi minislro cio .Imporio elo gabinele cle 2l de
novclI1hro de 1825 c da Justi,a do gabinete ele 16 de janeiro
ele 1827.
.
Francisco de Paula Souza e lIfello
27 de julho de 183~
17 de agosLo de 1833.. 16 de agosto de 185!.. Conselheiro de Estado. Foi' pl'esidente rio conselho e minisLro
da FazElnda do gabinete de 31 de muio (le 1818,.
José Cesario ue Miranda Ribeiro ...•... , .. , •. 22 de fevereiro de 1844. 6 uo maio de 18,H .. , 7 de mai? de 1856••. Visconde rle Ubemba. Conselheil'o (le Estado.
Francisco Antonio de Souza Queiroz ..•...••.. 16 dejaneil'o de 1843 .. 5 de maio elo 1848 ..............•........ ,. Barão de Souza Queil'oz P,·oprietario. Fallecido.
JOS3 Antonio Pimenta Bueno ..•. , .•...•....•. 19 de a.bri1 de 1853... 7 de maio de 1853 ..• 10 de fevereiro de 1878. Viscondo e dep,ús i\Iarqllez de S. Vicente. Conselheiro de Es'lado. Foi ministro da JusLiça do gabinete de 22 de maio rle
1847 e presidente do c)nselho e millistro de I!:s\1'Ungeiros do
a-alJincto de 2J desetelllbro elo 1870.
26 ele junho do l8;)~ .. Eccle>iastico.
Joã9 José Yleil'a Ramalho
,
"11.0 de ahril de 185~ ..
Jose ManoeI da Fonseca ....•................ 28 ele Junho de 180'1.. 3 de agosto elo 1804.. lO de março ele i1i7!.,
Carlos Carneiro de çampos: .•. " ,
'. 21 ele abril de 1857,.. 1 de maio de 18:'>7..• 28 de abril de 18i8 .. 30 Visconrle (le Caravellas. Conselheil'o ele Estallo c lente de
dirCILo jullilado. Foi ministl'o de l~sLl'angeirosdos gabil\eLes
d- 21 ele maio ue 18G2, 31 ue agosLo de 1864 c 7 de março de
187l e ua Fazenda do de 31 de agosLo de 1864.
JO"!:lJ uirn ~lorh~no ~ (fodoy .••.•...•.••• , •••. \20 ele abril de 1872 .. 'Il'~ de maio de 1873
1
:
;
. !\Iedico e [lropl'leLario.
Jono da Silva Cal'l'M
12 ele agosto de .1879 .. '1G de Julho de lS80.,. 4 de Junho (le 1l:i8S.. I
J()sé Boniül,cio de Andrade e Silva .•.• , ...•.. 12 de agosto de 1870 .. 10 de agosto de 1879,. 26 de outubro de 188li.1 Em 2 de agos'o ele 1870 annullou o Senado as eleições primal'ia e secundada dI' algumas purochulS e collegios desta
Jlrovi ncia l~al'lJ. elons selladores em snbstituiçiio elos finados
cons~lhei ros de esL~do i\!arCjucz rle S. Vicento. José AnLonio
PimenLa Bueno e Viscollde de Caravellas (Carlos CU~'neir
de Campos), o (Iue trrJllxe ulto.l·açiio na lista s~xtupla flue
.,el'\' iu de base li. escolha dos eons~1 heir06 João da tiilva Car,'üo
e .JoslÍ Bonilileio do Andl'Urle e Silva, pelo que ficaram sem
cfloiLo as carL'LS il11periaes do 9 do clezembl'O elo anno anterior ('xpodidas aos diLas conselheil'os ; e reso'lveu o Senado
que fosse snbmetLiela ao porlel' morlel'auor, P01' inLel'luedio do
mi nistro do Imperio, nova lisLa sexLupla conflll'lne a apura<;iio faila no Senado, ~em nccessielaue ele inLervenção (la
Camal'u Muniei paI da capi l(ll ria mesma provi ncia, para quc
tivesse logar a no\'a eSClollia imperial, nos termos do aJ't, 43
da ConsL' Luiçiio, pal·a. os elOUR senadores, que tivessem tlo
pl'conchel" a, mencióuurlas "agas.
Em 12 de agosto de 18iO, foram expedidas novas cartas imperiaes, nomeando senadores os mesmos conselheil'O Carni.o
e Josê Bonifacio, que o Senado reconheceu como taes em 18
do elito mez e anno, os qnaea Lomamm assonlo no Sonado,
este em UI de agosLo de 1879 eU(ltlcllc em 16 de julhode 1880.

2 D. Francisco de Assis l\Iascarenhas
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Da escolha imperial
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Da morte

Da posse

8. Paulo (continuação)

o Sl·. conselheil'o José Boniracio foi ministro da Marinha
e do lmperio dos gabinetes de 24 de maio de 1862 e 15 de
janeiJ'o de 1864 e o Sr. conselheiro Carrão foi ministro da
Fazenda do galJinete de 12 de maio de 1865.
.•..•..•...••.•.•....
'IProprie-tal'i().
Foi ministro ela Agricultmll. dos gabinetes de
15lAnton io da Silva Prado ....•............•. , .126 de fevereiro de 1887.1 6 de maio de 1887 ....
20 ,de agoslo de 1t!85 e 10 de março de 1888 e ele Estrangeiros
do ele 10 de março ele'1888.
161Rodrigo AUg1\sto da Silva
'
I:1.7 de setembro de 1838.1 8 de outubro de 1888 .. 17 de outubro de 1889 .. IAdvogado. Foi ministro da AgricuiLm'a dos gabinetes de 20
de agosto de '[885 e 10 de mar~o de 1888 e de Estrangeieos
do de 10 de março de 1888.
Paraná
1jBarão de Antonina (João da Silva Machado). '113 de julbo de 1853 .... 1 3 de agosto de 1853..• 119 de marçO de 1875.•.• Proprietario.
.
, .•••.•.. Conselheiro de Estado, empregado publico aposentado. Foi
2 Man oel Francisco Correia..•.•.•.. " • .. .. . • .. 14 de fevereiro de 1877. 10 de abril de 1877.
ministl'o ele Estrangeiros do gabinete ele 7 de março de 1871
presid ido pelo ~r. Visconde do Rio Branco·
8anta Oatharina
11Lourenço Rodrigues ele Andrade ..•..•. ,
2 José da Silva Maú'a
,3

4lJes,uino de Lamego Costa
5 Alfredo d'Escragnolle Q'aunay

. 22 de janeiro de 1826. '15 de maio de 1826 .•.• 118 de abril de 184-,1 .. "IEcclesiustiCO.
. 3 de outubro de 1844.. 27 de dezembro de 1844 3 de julho de 1871 .... Omcial superior do el:ercito .
.. . ••.• •. ' •.•••. '" ..•. , ..•••.•.•.....••....•.•.......•...•.....••.. Em 1873, a eleição a que se procedeu no anno antece~~nte
pal'a o pl·eenchimento da vaga do senador José ela ~llva
Mal'l'a em 3 de julho úe 187L .não houve e~colha, por haver
fallecirJo o coronel Joaqmm XaVler Neves, lllcluldo na lista
tri pI ice dessa eleição.
"111 de dezembro de 1872'126 de dezembro de 1872116 de fevereiro de 1886. \ Barão (la Laguna. (Al~~an'te refor~ado.)
31 de agosto de 1886... 6 de setemuro ele 1886
Visconde de Tauna (OlliOlal do el:el·clto.)

8. Pedro do Rio Grande do 8u1

'126

112 Antolllo
Luiz ~eixe~r~ de Bragança
Vlelra da Soledade
3 Luiz Alves de Lima e Silva

1.

'122 de janeil'o de 1826. '1"
de janeiro ele 1.829.. ·1r.fagiS~rad,o.
2-l ele Jluho de 1826.... 1 de agosto de '1826
16 de dezembro de 1836. l<,ccleslastlco.
. '
1 de setembro de 1845. H de maio de 1846.... 7 de maio de 1880
Duclue de Caxias, marechal do exercito, conselhelro de Estado
e de guerra. Foi ministro da Guerra do gabinete ele 6 ele setembro ele 1853 €' preflident do cOllselho e ministro ela Guel'J'a
elos gabinetes de 2 de março de 1861 e 25 de junho de
1875. .
1'14 de agosto de 1848 ..• 129 de dezembro de 18\:14125 de julho de 1879.. , .IYiscC?llúe do Rio Grande. Diplomata aposentado o proprieQ

41José de Araujo Ribeiro

,

larJo.

t->.

I:\:)

01-.....
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5/pedrO RodrJgues li'ernandes Chaves.•...•.... /:19 de abril de 1853..... /1:1 de maio de 1853..• ,
de junho de 1866 ... 'IB:l.l.ãO de Quarah.im, M.abistrado. Foi vice-l'reeidente do Se.
nado na sessão de 181)2.
6 ..•... , ..•••.•..•.......... , .....•.•...•....•. , ... , •.••.......•...........••......•.....•••..•..•.••....••.... Em 29 de nO"embro de 1853, a eleição a que se procedeu
n·sse anno para o preenchimento da vaga do senador José
,
Saturn.ino da Costa. Per~u'a em 9 de ja.neiro de 185~, foi
'\
annullada por haver 1'::111ecido Manoel Alves Ribeiro, incl Ulrlo na Jjsta tdplice dessa eleição.
71 Antonio Rodl"igues Fernandes Braga ..•..... /27 de abril de 1870...•. 1 4 dejunho de 1870 ... '126'defevereiro de 1875'jMa g istrado aposentado.
8 Manoel Luiz Osorio
ii de janeiro de 1877... i de maio de 1877..... 4 de out"11bro de 1870 .. lIlarquez do Herval. MarecIJal do exercito. Foi milústro da
Guerra do gabinete de 5 de junbo de J818, presidido pelo
Sr. João Lins Vieh'a Cansansão de Sinimbú.
91 José Antonio Corrêa da Camara
131 de março de 1880
1 5 de junho de 1880 .. , .118 de agosto de 1893
IVisconde de T'elotas. lIlarecblll do exercito. Foi ministro da
Guerra do gabinete de 2ll de março de 1880, presicJjdo pelo
Sr. conselheiro José Antonio Saraiva.
10lGaspar da Silveira Martins
131 de março de 1880
1 5 de junho de 1880
1
·· ·IConselhpiro de I~stado. Advogado. Foi ministro da Fazenda
do gabineLe ele 5 de janeiro de 1878, presidido pelo Sr. conselheiro João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
HIFlorencio Carlos de Abreu e Silva
de setembro de 1880'116 de ou,tubro de 1880'IH de dezembro de 1881,jAdvog ado.
1~ Henrique Francisco d'Avila
~O de maio de 188~
" 12 de junho de 1882
Ad"ogado. Foi ministro da Agricultura do gabinete de 3 de
julho. ele 1882, 11residido pelo Sr. Visconde de Paranaguá.

'127

Ci8platina

11 D. Damaso Antonio Larraiiaga

122 de janeiro de 1826 ..

1

130 de agosto de 1828 .. Ecclesiastico. Este senador pediu e oMeve a sua exoneração
visto achar-se impossibilitado pela idade e molestias a
prestar jurarnen'to. não sendo preenohida a vaga, pelo facto
rle ter sido desligada do Brazil a provincia Cisplatina. A
lista triJ..llice apl'esenLada ao Imperador Sr. D. Pedro r
relativa " esta tlleição era compost~ dos 81'S. D. Nicolau
lIel'J'el'a. D. Lucas Obes e D. Damaso Antonio Lanansga.

Minas Geraes

11 Manoel,F~rreirada Camara Bittencourt e 8á'123 de jane~l'o de 1826"128 de .abril de 1827•... 13 tle dezembro de 1833.\prOprietariO.
2 .José TeIXeIra da Fonseca. Vasconcellos ..•.... 22 de Janelro de j826., (j de Junho de 1826 .•.. 11 de fevereiro de 1838.. Visconde de Caethp. Magistrado.
3 Estevão Ribeiro de Rezende., •....•.•..... " 22 de janeu'o de 18.26.. 4 de maio ele 18~6 ....• 8 de setembro de 1856. I\ifa{l'istl'udo. Conselhei1'o de Estado, Marquez de Valença.
1, Oll'll'esJClente do Senado na sessão de 184'l e vice-presidente nas de 1839 a 1840. Occupou a pasta do Imporio no
miJústerio de 17 de julbo de 1823 e a da Justiça 110 ministerio de 16 de janeiro de '1827.
4lMano.el Jacin'tho Nogueira da Gama ...... : .. 122 de janeil'o de 1826.. 1 4 de maio de 1826 ..... 115 de fevereiro de 1847"1~'l:l.!:.9u[za de BJ1,e pel1dj' conselheiro de Estado e official ge•
nerll o exercito. <oi J1re~idenLe do Senado nas spssões de
1838, 1801 a 1873 e vice- presidente na sessão de 1837.
OCC11pOU a pasta da Fazenda nos gabinetes dc 17 ele julho
de 1823, 21 de janeiro de 1826 e 5 ele abril de 1831,
5 1João Gomes ela Silveira Mendonça ...•...••. , 22 de janeiro de 1826..
de m:úo de j 826.. ... 2 de julho de 1827.. "1 Marquez de Sabará. Conselhl:iro de Estado e omcial general
do exercito. Oecupou a pasta da Guerra do ministerio de
17 de julbo de 1823.
6 1João ~vange1ista de Fa~ia LobaLo •. , .•• ,
22 de j.aneil:o de 1826,." 4 de ma!o de 18~6 .•..• ~5 de junh.o .de 1846 ...:. Magistrado.
7 An tOnJO Gonçalves Gomlde
22 ele .laneno ele 1826•.. , 5 de malO de 1826
26 de feverelro de 1830.. MedICo.
8 Jacintbo Furtaçlo de Mendonça
~2 de janeiro de 1826
, 4 de maio de 1826
20 de janeiro de 1834
Proprieba1'io.
22 de Janeiro de 1826..• 10 de maio ele 1826 ...•. 16 de de7.embro de 1852. Ecclesiastico.
9 Mal'cos Antonio Monteiro de Barros
10 Sebastião Luiz l'inoco da Silva., ....••.•..• 22 de j!l.neiro de 18~6 •... 4 de maio de 18~6 •.... 11 de junbo de 1839 •..• M!tgistrado. Foi mi.nistro da Fazenda e da Justiça, do gabinete de 17 de julbo de 1823 e da Justiça do ga binete de 21
I
!
de novembro de 1825•
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Da morte

Da posse

Da escolha imperial
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l'finas Geraes (continuação)

1llNicoláo Poreira de Campos Vergueiro

110 de maio de 1828

12IJOS~ Bento .Loite Ferreira de nIeHo
'18
13 Jose Custodio Dias ••.........•.• ,... .••....• 7
14 nlano~l 19nacio de iIleIJo e Souza...•....•. " 26
15 Bernardo Pereira Yasconeellos.. ....•...... 29

de
ele
ele
de

123 de junhó de 1828

agosto de 183~ .. '113
agosto de 1830.•. 18
setembl'o de 183G. 17
setembro de 1838. 3

iGlAntonio :I\.uguslo Martins de Barros ...•..• '129 de setemurod9 1838'13
17 Candido Jo,li de "\l'aujo Vianna
29 de outuuro de 1839. 13

181Honorio Henneto CUl'l1eit·o Leão

127 de maio de 1812

2

.

I

i7 de setem bro de 1859.1 Advogado e proprietat'io, Foi ministro do Imperio e da Fa-

1

zenda cio gahinete ele 13 de set~m bro ele 1832 e da Justiça
e elo Imperio do gabinete de 2i! de maio de 1847.
de agosto de 1834.• '18 de !'evel:eiro de .18,l.1.IECClesiastico.
de se lembro ele 1835. 7 ele .laneHo de 'I 831:i. .
de 01lL11bro de 183G.. 20 ele maio de 1859 .... Barão rIo Pontal. i\lagistl·ado.
de outubro ele 1838.. 1 de maio de 1850•••. Conselheit'o de Estado. Foi ministro da Fazenda do ministerio el" 16 d" julbl'l de 1831 e cio, lmperio e Justiça elo gabinete de 19 de setElmbro de 1837 e do Imperio do gabillete
de 18 de rn aio de 18-10.
de olltubt·o ele 1833. 'Il n de novembro de 18111 Magistrado.
de abril tIe 1i:!40
23 de janeiro de 1875 .. Marqllez de Sapucahy. Con<elheil'o de Es~ado e magi.s~l':).do
aposen lado. Foi ])l'e;,ielpn Lo cio Senado nas sessões de 1851
a 1853. Foi ministro da l<'azendi\ e Jus Liça elo gaiJinele do
13 de seLembl'o de 1832,
de janeil'o de 1843 .. 1 3 de se~eJllbro ele 18:iG.IMal·qllez el~ Paraná. cC'nselheiro <.Ie l~~larlo. Foi miniS~I'o r!e
Estran~eu'os do gabJl1ete dp 20 de J:welro cle 1843 o preSlden~e ao conselbo e ministro da Fazenda do gabine~e de 6
de setemul'o de 1853.

I

. I

191Manoel Ignacio ele Andraele Souto Maior PinLo!
.
Coelbo
, . , ........•.......•.•........ 12 de dezem bro de 184-1 30 ele dezembro de '1814 17 de agosto cle 1867
Pl'oprietario.
2) Antonio Paulino Limpo de Abreu ........• ,. 13 de novembl'o de 1847 28 de ab,il de 1848 .... 1,1, de seLembro de 1883. Visconde ele AbaeLé. Conselheiro ele J~sl,ado. Foi presitlente
do Senado nas sessões de. 1861 a 1873. Foi ministro do
.lmperio e Justiça do gllbinete de '14 de outtlbro de t835,
do Imperio. Estl'angeiro'l (' JuS~i\..' l uo gabinete de 5 de
fevereiro de 1836, de Estl'angeÍl'os do galJinete ele;> 1 de novembro de 1836, ela JUi;Liça do de 24 de julhJ de 1810 e·
do 26 de maio ele 1845, da Fazenda do de il de março de
1848 e 8 ele maio Id~ 18-18.
211José Joarluim Fernanrles Torl'es ...•..•...•.. 113 de novembl'O de 18-17\28 ele abl'il de 18·18 ••. . 12-1 de. r!eZe1l1bl'0 de 18GJIMagi~~rado. Foi mini~LI'O da Marinha elos gabinetes rle lG
de J'dho de 183l. de 13 de setembt·c) de 1832, de 19 de setembro de; 1837. tle 20 de ja.neiro de '1843, da Jmniça do gabinete de 2 de maio de !1)]tl, da Far.enda dos gabinetes da :29
de setemul'o ele 11)-18 e 11 da maio de 11:52 e do Imperio' do
gauiue;>Le de 186U e da Guerra do gabinete de 19 de seternbl'o
de t837.
Ma~istnl.lJo. ViCe-Jll'çsillente tio Senado nas sessões de 1861
2.2 Gabriel Mendes dos Santos., .•
"17 ele agosLo de 1851'113 de agosto de 1851."131 de maio de 1873
. -t'.. I~"'1l.-18G6.
23 José Ildefonso de Souza Ramos .... o •• , •• , •• 21 de maio de 1853.... .25 de maio de 1853 .... 23 de julho de 1883 . Yi.oontle de;> Jaglln.ry, conselheiro de Estado e proprielv,l·io.
Foi vice-preslden te {lo ~cltad(l nas sessões de 18U7 a 1873
(' pl'esiden Le nas sessões de 187·1 a 1880. Foi mi n is tro: da
Jusl iça no gauinete de 11 de maio de 1852, do Impedo do
gabinele de.2 dA lllal ço cle 18Ul e da Jusbiçado gabinete <.Ie
;!9 de setellluro de 187u .
....lIFrari.cisco Diogo l'ereira .de Vasconcellos .... \ ·1 de novemuro de 1857\ i ele maio de 1858 ... 1 3 (19 n1arço ele 1863... 1~1agis~rlldo. ,~:'oi ministr·.) da. Justiça do gabinete de·1 de

I
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••••• · , · · .
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25 ,Jose Pedl'o Dias de CarTalho........•...•.•.• 1 4 de novembro de

18;;711 de maio de 1858.... 2G do julho de 1801. .. Conselheiro
ele Estado. Foi millistro da Fazonda dos gabinetes de 8 de março ele 1818 e 3L de maio ue 184S, e do

Imperio do gabillele de 21 de maio de 18L8.
.de 1800.. Magistrado. ~ão tomou posse. Foi ministro da Justiça do
gabi nete rle LI rle maio tle 1852.
27 Manoel Teixeira de Souza
25 de abril de 18(;0
,28 do maio de 18130
21 rle agosto tle 18711 •.. Barão de Camargos. Propdetario.
28 Fi.rmino Rodrigues d'L Silva ..........•..... 29 de abril de 18/H
13 de maio rle 181\1..
·1 rli' jlllho de 1870 .... illagistratlo aposentado.
29 Tbeophilo Beneclicto Ottoni................. \) de janeiro de 18d4. 18 de janeiro (lo 18111. lU do outubro d,' 1:i1i0 .. Proprietario.
3U Francisco de Paula da Silveü'a Lobo ......•.. 22 de julho de 18UB... 8 de Jllnbo do 1ti60.... 2-1 de abril (le 1886 .... Pi'opl·ietario. Foi ministro da i\Iariuha do gabinete de 12 de
'
maio de l865.
3~ l~oa'lUim Antão Fe~'n~ndes Leão
1:7 de maIo de 1870 .. ti tle julho de 1870 ... ·12 de alJril de 1887.... Empl'egado publico aposentado. Foi ministro da i\Ial'inha dos
gabinetes ele 8 de março de 1818, de 31 do maio e da AgriClllLul'a do de l(j cle julho de 1868.
32 IJoaqwm Delfmo Ribell'o da Luz
:..7 de nJalo de 1870 .. 8 de julho do 1870 ... 1•............•.....••. IConselheiro de l!:stado. Foi minis~ro da Marinba do gabinete
rle 7 de março de 1871 e da Guerra. e Jus~iça. do gaLJinete de
20 de agosto de 1885.
33 IAntonio Candido da Cruz ~Iachado
1 O de maio de 187,1.. .• 115 de julho de 1874
Eoi agnciaJl,o com o titulo de "isconde do Serro Frin, com
grandela. 11Ol' decreto de ](J de maio cle 1883. Presidente
do Senado na sessiio de 1888 e vice-presidente no ui timo
mE'Z ela sessão do 1885 e na do 1886.
~ ILuiZ Carlos dn Fonseca .......•.•.......... '118 de junho de 1875., 121 de julho de ~875 ... 21 de abril de 1887.... Medico e empregado publico aposentado.
:30 Al1onso Celso de Asgis Figueiredo
8de levereil\) de 1879. !2G de abril de 1:l70 .•.......•.....•..••..... Foi agl'llcilldo com o titulo de Yiseonde de Omo Preto. eom
grandeza, por decreto de 13 de junho de 1888. Couselhei,'o
Cie Estado. Foi ministro: da i\Iarinha do gabinete de 3 de
lIgosto de 1866. da F:J.zenda do gabinete de 5 de janeiro
de 1878 e ]ll'esidente do oonselho e illinisLro da Fazenda
do gabine~e de 7 do i ulho do 188U.
36 ILafayetLe Rodrigues Pereil·a
122 de novembro de 1870.lu de maio de 1880
1·· ·
IConsclheiro de Estado. Foi ministro da Justiça do gabineLe
de;) de janeü'o de 1878 epresidente do conselho e minisLro
da Fazenda. do gabinete de 2l de maio de 1883.
37 IMartinho Alvaresda Silva Campos
122 de janeiro de 1882 .. de fevereiro de '1882•. 128 de março de 1878 \Medico e propl'ietal'io Foi presidente do conselho e ministro
da Fazenda do gabinete de 21 de janeil'o de 1882. Conselheiro de ~stado.
38 IJosé Rodrigues de Lima DUarte
126 de jane:ro de 1884.. Il'! ue maio de 188L .. 1 3 de (Iezcmbro de 1896.IFoi agi'aeiarlo com o ti tulo de Visconde cle Lima Duarte,
com I!'randeza, P01' deereto de 20 de jul bo de 1889. Occupou
,
a pasla da i'llarinlJa uo gabinete de 28 de março de 1880.
391TgnaCiO Antoll,io de Assis Martins ....•..•... '128 de junho de 1SS-! \14. da julho de 1881••. 1
'jAdVogado. Foi agraciado com o titulo de Vis.cDndo do Assis
Martins, com gL'andeza, por docreto de 20 de julho do 188~.
40 Candido Luiz Marqa de OliveiL'a •.•....•..•.• 12 de oulubl'o de 1886.. 6 de lllaio de 1887
,
Aelvo~atlo. Foi ministro da Guerra do gabinete de 6 ele
junHo de 1884 e da Jllstiça do de 7 de junho de 1880.
,11 Evarislo Ferl'eit'a cla Veiga
. 2 de seLembro de 1837.1 ode setembro de [887. 7 do março de 188u... Agl'icllltor .
.,j2 Bal'ão da Leopoldina
.. 3 rle fevereiro de 1888. 5 de 111aio elll 1888•.. 10 (Ie maio de 1888 '" COillmel'<:Ían te.
-13 Manoel José ~oal'es
.. 4 de julho ele. 1888 ... . 114 de julho ele '1888
, 11 ele setembro de 18.13. AgriClllh1r.
4-! Barão de :)anta I1elena .. " ....•.•......••... 15 de de~embrode 1888. 11 ele maio de 1S!!0 ..
45 Carlos Peixoto cle Me110
.. 18 de outubl'o ele 1889.. 1•..••••.•.• '" .••••. " ..••••.••••.•.••.••.•• IKão Coi reconhecido por ter sido dissolvido o Sonarlo oom a
pl·oolam:J.ção daR..publica em 15 de novembro de 1889.
26 Luiz Antonio Barbosa

15de novembro de 18;;0

13 de

UHU'ÇO

14

Goyaz

José CaeLano Ferreira de Aguiar
2 IJosé Rodrignes Jardim
3 José Antonio da Silva Maia

I.·

··

·

I
I

4 [José Ignaeio Silveira ela j)Iotta

f'l~ia

O nome deste senadol'
parLe tambem da lista tl'ipliee da
provincia do Rio de Janeiro, por onele [ui escolhido senador. (Vide o ulappa ela provincia do l1.io do Janeiro.)
116 ele janeiro de 1837.. 17 de maio de 1837.. .. 27 rle ou~ubl'o ele 1842. Proprietnrio.
27 de maio de 1843
,30 do maio de 1813
3 de ou~lIbl·O de 18J3. Conselheü'o de Estado. Foi ministl'O da Fa~enda do gahinele
de 18 dfO maio de 1840, do lmperio elo gabinete de 20 cle
j anei 1'0 ele 1843.
127 cle abril ele 1855
1 8 de maio de 185;;
26 de olltubl'O de 1803. Advogarlo e lente jubilado da Faculdade de Direito de
S. Paulo.
1
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DATAS

OBslm v AÇÕES

PROVINCIAS E NO?>lElS DOS SENADORES

'"

Da escolha imperial

o

A

Da posse

Da morte

l\fotto Grosso

1 ICaetano Pinto de MIranda Montenegro
.

1'12 de janeiro de 1826.. 1 4 de maio de 1826•••• 111 de janeil'o de 1827..• IMarquez da Praia GI·ande. Conselheit·o de Estado. Ministro
d<J. li'azenda do gabinete de 16 de janeiro de lci22. pl'esiuido
.
pelo conselheiro José Bonifacio de And.rada e Silva, e da
Jus ti ça do gabine te de 17 de.i ulho de 1823.
21JOSé Saturoino da. Costa Pereira••.•..•..•.•. /29 ele novembro de 182718 de agosto de 1828•.. /9 de janeiro de 1852.. 'Ioflicial ~upe1'Íor do Exercito e Jente de mathematicas. i\fioistro
da Guel'l'a do gabinete de 16 de maio de 1837.
3 .•..••..••..••...••.•••.••...••.•.••.•.•••.••••.•..•.•.•..•.•...••..•......•••..•.•....••.•.•..•..•....•.... ;. Em 29 de novembro de 1853 II eleição a que se procede)! nesse
anno )HlI'aO preenchimerttoda vagado senador José Saturnino
da Costa Pereira em 9 de janeiro de 1852, o OoveI'no julgou-a
nulla por haver fallecido antes da escolha o Sr. Manoel AI ves
Ribeit'o, incluido na lista triplice dessa eleição. A lista
Lt'iplice era composta dos seguintes Srs.: Jo[o Antonio de
J\1iranrla, Manoel Alves Ribeiro e José Joacluim de Carvalbo.
41João Antonio de i'lliranda
/7 de maio ele 1855.•.
de maio de 1855
'11 de novembro de 1861/Magistratlo.
5 José Maria da Silva Paranhos ••.•.•..••.•... , 26 de novembro de 1862 5 de maio de 1863..... 1 de novembro de 1880 Visconde elo Rio Branco, conselheil'O de ~81,atlo e lente jubilado
de malhemaLic~,s. Foi min istro : da Marinha do g-ubil1ete de
6 de se lembm ele 1853, ua Guerra e EJstrangeiL'os do gabinete
de 12 tle dezembro tle 1868, da Fazemla do gabinete de 2 de
marco ele ~):i61, ele E~tral1geiros do gabinete de 16 de julho
de 1868 e presidente do conselho e ministl'O da Fazenda e
interino da Guerra do gabinete de 7 tle março de 187'l.
61Joaquim Raymuodo Delamare
111 de fevereiro de 1862.125 de fevereiro de 1862.110 ele junho de 1889 IConse~heil·o de EJstatlo e almiJ'anLe reformado da armada. Foi
mUllslro da iUarinha dos gabllleles ue 30 de maIO de 1862 e
6 de j UD hp de 1884, presidiuo pelo Si'. conselhei 1'0 Manoel
Pinto de SOlIza Daotas. Foi agraciado com o tituln de
Viscontle de Oelamare, com grandeza, por decreto ele 13 de
junho de 1888.

"111

Senado Federal, 30 lie janeiro de 1897 .-lJ[ano~l Erntsto dt Campos Porto, 2. official eervindo de archivis ta.
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Noticia dos senadores da Republica dos Estados Unidos do Brazil desde 1890 a 1896
DATAS
DURAÇÃO
DO
MANDATO

NOMES DOS SENADORES

ESTADOS

Da eleiçiio

Franci8C~

-Amazonas ...• ·IManoel
Machado
, ••...... '115 sat. 1890..
Idem
JoaC!Ulm Leovegddo de Souza Coelho
Idem .. '"

Do cómpl'oDo reconhecimisso
mento
consti tucioua I

'111Idem

1l0V.

1890.

Da morte

'.Il~10 novo
nov. 1890.. 1············· '19
1890 .. 3 out. 1893
6

Ielem
Idem

/Joaquim José Paes da Silva Sarmen to
·IIdem
'" 'IIdem .: .•.•.•. lIdem .,' ...•.•. .............. ,3
Idem..................................... 1 mal'. 1894. 2 maIO 1894. 2 maIO 1894..
9

Idem

'José da Costa Azevedo

Jdeu~ •.••.....•
Para

Idem
Idem

:

Idem
Idem

·1···:.········.·
.. ··· .. ·
Jose Paes de Carvalho

121 maio 1894.130 julho 1894.17 novo 189.,1.. •....•........ ,6

·1·;.

·.. ·..

.•......•...• . ,9
"13~ dez. 18CJ6,,1· .. ·
· ..
10 seb. 1890
11 nov. 1890 .. 10 nov. 1890..
9

"IManoal de Mello Cardoso Barata ..•.•....• IIdem .....•... IIdem .•.•....• IIdem .....•.•. ... ..••... .•. . ,6
Antonio Nicoláo Monteiro Baana ..•... ' '" Idem
Idem
Idem
.
3

IRaymulldo. Nina Ribeiro

,
30 abril 1892 .• 25 junho 1892. 25 julho 1892'14 abl'iI1894"19
Alltomo Nlcolúo MonteIro Baena........... 1 mal'. 1894.. 3 maio 1894.. 3 m:uo 1894
9

annos .. Termina o manda'to em 1809.
li
.. l?oi substituido pelo Sr. JOse da Costa Azevedo
(Barão do Laelario).
,. · ., Term inou o ma ndwto em 1893, sendo reelei to em 189·1.
,. •• [<'oi eleito 40 secretario na sessiio de 7 de maio de
1895 e 3' na sessão de 15 de maio de 180G.
Termina o mandato em 1902.
,. .., Eleito para a vaga abert, pelo fallecimento do
Sr. Joaquim Leovegildo ele Souza Coelho. No
extincto regimen occupou o cargo de ministro
da Marinha do gabinete de 7 de junho de 1889,
presidido pelo Sr. Alfonso Celso de Assis Figueiredo (Visconde ele Ouro Prelo). Vice-almirante
graduado e reformado por decreto de 15 de novembro de 1893. Terminou o mandato de senador em 1806.
•. Pende de reconhecimento do Senado •
o mandato em 26 de novembro de 1801,
" · . 1Renunciou
sendo accai ta a renuncia em 29 ele dezembro do
mesmo anno. Exerce actualmente o cargo de
govP"nadol' do Estado do Pará.
Termi nou o manclato em 1896 .
" Exerceu os cal'gos ele 3 0 e 4" secretario do Senado
»
em 1892 e 1893. Terminou o mUlluato em 1893,
sendo reelei to em 1804.
Substituiu o ~r. senador José Paes de Carvalho.
"
Reeleito. Termina o mandato em 1902. Foi eleito
"
vi ce-governador elo Estado elo Pará..
[!;lcito para a vaga aberta ]1el0 fallecimento do
" ., Sr. senado,' RaYJllundo Nina Ribeü·o. Occupou
a pasta de secretarIo das Relações Exteriores
no ministerio de 22 de janeiro de 18<,)1. Termina o mandq.to em 1899.

"

...,
..

Idem

IJtlsto Leite Chermont

lelem
l\lal·nnhão

..•..•• ..•••. . ,9
/Manoel ele Mello Cardoso Barala ........• '130 dez. lfl96. "12 maio 1897
Joiio Pedro B~lfort Vie.ira
15 sel. 1890
11 novo 1890 .. 15 novo 1890 ..
9

Idem
Idem
Idem

Francisco ManoeI da Cunha Junior
Jose Secunelino Lopes de Gomensoro
Augusto Olym]lio G. de Castro

Idem
Idem
Idem
31 ag. 1895
ldem
Idem
Idem
1 mal'. 189! .. 3 maio 1894 .. 25jllllho 1894

9

"

ldem

Benedicto Pereira Leite

16 jan. 189G .. 15 maio 1896 •. 30 maio 1896

6

"

21 ag. 1894

30 out. 18LJ4 .. 1 novo 1894

"I"

OBSERVAÇÕES

9

..

6

3

"

"
"

,.

· . ,Termina o mandato em 1899. Exel'ceu o cargo de
vice-presidente elo Senado em 1805 e de 10 secre'tario nos annos de 1891 a 189·i. Actualmente
exerce o cargo de ministro do Supremo Tri [JUnal
Federal.
•. IGeneral de brigada honoral'io.
"IMagiS~1'ado. Tel'minou o mandalo em 1893.
.. [!;Ieito pr)l' haver terminario o mandato do SI'. Gomenso1'o. Termilla o mandato de ·19D2.
.. ,Eleito para a vaga aberta em virtudtJ do fallecimento do 81'. Cunha Junior. 'ferminou o mandato em 1806.

.....

~

..... '1' .........•...,...•......... '1'9 ........
'1 Pend~ de reconhecimento dC' Senado.
annos .. ~fedico da Repal'Lição SanlLal'ia do

Maranhão
Piauhy

30 dez. 1890
.
Joaquim Antonio da Cruz .....•........... 15 se~. 1890 .. i i novo 1890 .. 15 novo 1800

Idem
Idem

Theodoro Alves Pacheco
EJyseu de Souza Martins

Idem
Idem
Idem ........•. Idem

129 nov.

lIdem
Idem

/ii

1891 •.
13 julho 1894.. 3

'l'ermina o manda Lo em 1899.

Exercito.

lO

Foi elei to 10 secretario nas sessões preparalorias
do Congresso Consti tuinLe, em 4 de novembl'O de
de 1890, servindo narluelIe logar alé 19 de junho
de i8!J1 .
o mandato em 1896. Eleito pnra a vaga
I Antonio Coelho Roçlriguea
131 jan. 1893 .. 1 omaio 1893 .. 119 maio 1894. .............. ,6
Idem
" Terminou
aberta pelo fallecimenLo do Sr, Theodol'o Alves
Pacheco.
lO
,
/9
Genel'~1 de brigada. Eleito por haver terminado o
Idem
IFirmino Pires Ferreira ..•......•.....•... 1 mar. 139-LI 3 maio 189L !30 maio 1894.1
mandato do 1:)1'. Elyseu de S. Martins.
Pende dc reconhecimento do Senado.
ldem.. ··········,····
·
· .. ··· .. ··· .. · .. ··
····130 de~. 1896 .• 1
/
· . · .. ,.·
·
1. . · · · · .. :·
Ceara
Joakimde Oliveira Catunda
15 seL. 1890
ti novo 1890.• 15 novo 1890
9
.. Termina o mandato em 1899. Foi eleiLo 20 secretario em 7 de maio de 1895 e 10 em maio de 1896.
lO
Foi elei Lo '10 secre Lario em 19 de jun 110 do 1891.
ManoeI Bezerra de Albuquerque Junior •.•. lIdem
·1'Idem
·IIdem
'1!2 abril 1892. 6
Idem
20 socl'etario nas sessões preparatol'ias
Idem
Idem
Idem
11 ag. 1393
3
Idem
Theoduroto C. de FariaSouto
" FoidoeJeito
Congresso COllsLiL1LÍnLe em 5 de novembro de'
1890, cargo que exerceu até 19 de junho de 1891.
J<:leHo para a vaga aberta peJo faUecimento do
Idem .. ·········IJOãO~Ord~iro .•..... ~
IlUjUlhO 1892"1 2 set: 1892"12 set .. 1892···I·
•
"
S'·. l\lanoelBezerra de Albuquerque Junior.
para a vaga do SI'. 'l'heodUl'eto Souto. TerIdem
AntonlO Pinto NogueIra Accloly
1 mar. 1894. 3 maio 1894. 3 maIO 1894
!J
" EleiLo
mi~la o mandato em 1902. Exercc actualmenLe o
cargo ele governador do ESLado do Ceará. Resignou O cargo de senador em H) dc abril ele 1897.
Idem
'1 João 'Cordeiro.•....... : .........•......... 30 dez. 18%.. \2 maio 1897"12 maio 1897.
RIO G. do Norlie José Bernardo de Medeiros
. 15 sct. 1890
ii llOV. 1890 .. 15 novo 1890 ..
" 1'ermina o mandato em 1899•
Idem
José Pedro de Oliveira GaIvão •••..••...... Iuem
[dom
Idem
.
"
lO
T~rl1linou o mandato em 1893. Foi eleito 3° secreIdem
Idem
. .............. 3
Idem......•.... Amaro CavaIcanti ..••....••....... , .•.•... Idem
tario das sessões do Congresso ConsLiLui nle cm
5 de novembro de 1890. J.l]xel·ce actualmenLe o
cargo de minisLro da Justiça e Negocios Interiores. Foi eleito deputado por este Estado em
30 ele dezembro de 1896.
EleiLo por haver terminado o mandato do SI'.
Idem
IAlmino AlvaresAJlonso
1 1 mar. 1894.. 1!J maio1894 .. I14junho 1894.1
19
Amaro Cavalcanti.
Idem
30 dez. 1896
. Pende do reco ohecimeo to do Senado.
i\larechal do Exerci to. 'lIermina o mandato em
I'arahyba
José de AlmeidaBal·roLo
15 selo 18!J0
11 novo ~890 .. 15 novo 18!J0
9
"

I

"

'1

····IG

.2'~~t:' 1886:: I~

....
W

I-"-

" ..

18~9.

Idem
Idem
Idem

, ..•• , João Soares Neiva
l~irmino Gome8 da Silveira
, Abdon Felinto iI1ilanez

Idem
Pernambuco
Idem
Idem
Idem

Idem

, '"
,

,
José Hygino Dnarte Pereira

" , .IJosé Simeão de Oliveira

Idem
,
Idem
Idem
, .. , .....•• ,
6
, Idem
," Idem
, .. Idem
2 maio 1896.. 3
1 mar. 1894,. 16 maio 18U-!.. 17 maio 18!J4
30 dez. 1896
15 seI,. 1890
lIdem

ii novo lti!J0.. ,15 novo 18'.10

lIdem

lIdem

·1'··'·

···1·

!J

,. ,.120 junho 1893.16

"IFI:derico Guilherme de Souza .Serrano .•.. lIdem
'IIc~em
lIdem..: ......• \31 julho 18!Jt..[3
Joao Barbalho UcMa Cavalcantl.
18 dez, 1892 .. () maIO 1893. G lUalO 1893
6

/Joaquim Jo~é de Almeida Pernambuco

lIdem

lldcm

,

1

I

9 maio 1803.1, .. ,.,

I'J

Coronel do ExerciLo.Terminou o mandaLoemlS@6.
"
Terminou o mandato em 1803.
"
, .. ,. Eleito por havrr terminado o mandato do SI'. Firmino G. da Silveira. Termina o l11andatoem 1902,
Pende ele l'ec(lnh~ci1l1ento do Senar!o.
Foi nomeado minisLro elo InLeriol' 8111 23 de no.
"
,embro do 1801. AcLualmente exerce o cargo de
minisLro elo Supremo Tribnnall"edel·al.
i\Ii nistl'o da Gucrra do gabi neLe de 23 de no·
vembro ele l801, conselheiro do guel'ra e governador do ESLado de Pernamlmco.
Capitão de mar e guerra.
"
lfleHo pal'a a vaga absrta por Ler sido nomeado
"
ministro de eSLado o Sr. José Simeão de Oliveira.
'l'erm inou o ma ndato em 180ô. ·1TIxol·ce actualmenLe o cargo ele ministro do Supremo Tribunal
Feclel·a!. Foi ministro do Interiol' e da InstrllCção Publica. COlTeios e Telegraphos do galJineLe
de 22 de janeiro de 1891.
Elei,Lo para II vaga aberLa por ter sido nomeado
"
OlinisLI'o de csLado o SI'. J. H. DuarLe Pereira.
Termina o mandaLo em 18UU.

..

"

I

D,~TAB

ESTADOS

DUR.A.ÇÃO
DO

NOMES DOS REXA.DORES

Da eleição

I'ernamhuco

/Gaspar Drummond

. Do comproDo reconheCI-I
misso
mento
constituoional

Da morLe

118 dez. -1892 .. 1 6 maio 1893.122 maio 1893.

3 annos... 1'erminou o mandato em 1893. Eleito em substi Luição elo Sl'. Frederico Guilherme Serrano.
Idem
IJoaquiDl Con'eia de Araujo •.......•.•.••. 1 mar. 1894.1 3 maio 189·1. 122 maio 1894 . ............... 9
» .. ,EleiLo por haver terminado' o mandato do Sr.
Gaspar Drummond. Resignou o cargo de
sena,dol' por tel' sido elei Lo governador elo
Estado de Pernambuco.
Ielem
IF1'ancisco de Assis Rosa e Silva
118 abril 1896.1 1 junho 1896./ 2 junho 1896. .• ...•..... 0.019
li
.. ,Eleito para a vaga deixada pelo Sr. Joaquim
Correia ele Araujo. Presidiu em 1894 a sessão
da Camara dos Deputados.
Idem··· .. ······IAntonio Gonçalves Ferreira· •.••.••• ··.·.130 dez. 1896"12 maio 1897.j
1
19
"
Alagôas
Floriano Peixoto
15 set. 1890 .. 11 novo 1890.. 15 novo 1890. 29 junho 1894. 9
» .. ,Marechal do Exercito. Ajudante.general do
Exercito em 1889 e ministro da Guel'ra do Governo Pl'ovisorio. Eleito vice-presidente da
RaJ7Ublica em 25 de fevereü'o de 1891, prestou
o compromisso constitucional em 26 do mesmo
mez e anno. Assumiu o cargo de presidente
da Republica em virtude de ter renunciado
aquelle cargo o marechal Manoel Deodoro
da Fonseca.
.
Idem
IPedro Pauli no da Fonse~a
1 Idem
· .. I~Idem
118 novo 1890.. 1
13
.. ,Eleito governador do Estado de Alagôas em 1891.
"
Resignou os cargos de senador e governador
do referido Estado na sessão de 26 de setembro de 1891. 1\'a sessão de 28 do mesmo mez
o Sr. Presidente do Senado convidou a commissão de Constituição, Poderes e Diplomacia
a dar parecer sobre o. renuncia apresentada
por S. Ex. No. sessão de 29 o Sr. senador Q.
BocuYl1va o1J.ereceu ao Senado uma moção convidando S. Ex. a continuar no desempenho do
seu mandato. A 30 os Srs. Amaro Cavalcanti
e E. Martins oflereceram duas mo.)ÕEls dando
por findo o incidente. Foi approvada a moção
do Sr. Elyseu lIIartins, ficando prejudicada
a ouLra. A 16 de ouLubro S. Ex. oliciou ao
Senado declarando que mantinha firme e irrevogavel a sua deliberação. A corumissão a
17 deu parecer mandando archivar o ofIicio
de S. Ex. e declarando vago o seu logar no
Senado, p3l'ecer este que foi approyado na
sessão de :t1 do mesmo mez e anno.
Idem
. Cassiano C. Tavares Bas~s
1 Idem
j Id~Jl1'"'''''' Idem·········I··············13
Perdeu o manda Lo, con forme resolução do Senado
"
de G de ou Lul)l'o de 1892. Exerce actualmente o
cargo de juiz do Tribunal Civil e Criminal.
Idem ..••..•... l'rfanod Messl~s de Gusmao LYl'a
124 ma10 1892. 15 Julho 1892. 15 julho 1892 ............... 6
em virtude de renuncia do Sr. Pedro
" ., EleiLo
Pauli no da Fonseca. 1'erminou o 'Í1.landato
el11 1896.
Idem ....•••... Francisco de Paula LeiLe e OiLicica
1 1 mar. 1894. 16 maio 1894. 17 maio 1894..1 .............. 19
para a vaga abe.rLa por ter assumido o
" Eleito
exercicio do cargo de vice-presidente da Republica o Sr. Floriano Peixoto. Termina o
llill-ndato em 18\19.
L

..

I

ODSERVAÇÕES

MANDA.Te

..

.....
CC>
~

Alagõas •...•.. /Joito da Sílm Hego i\Iello

r i maio 1894.. IJ6 maio 180L,16 maio 1894..

Idem
Sergipe

/30 dez. 1896 .. /
15 set. 1890
11 nov. 18DO•. 15 nov.

, .,

I..· ·· ·,·..· ·· .."1 99

õlanoel da SUV!l. Rosa Junior

Jdem
Idem

IJOSé Luiz Coe.lbo e Campcs
Tbomaz Rodrigues da Cruz

Idem

ILeandró Ribeiro da Silva MacieI.

.............. ,o

lldem
Idem
..

IIdem
[dem

18~0"

IIlem .•..•.... .. ....•..•.•.. dl
Idem
.
3

1 ma r. 1894.118 maio 1894..118 lllaio 1891.. ........•..... ,9

"
1

·1··· .. ·· .. · ··· ..······ .. ·.. ·· .. ·.. ·.. ·'1

"I·"·

.

........•..•.• ,9
30 dez. 1896 ..
Idem .•.......
Bahia
Virgilio Climaco Do.masio
15 set. 1890 .. 1l uov. 1890.. 15 novo 1890"
O
ld~m •...•....• Ruy Barbosil. .•..............•.•..... , .•.. Idem •......•. ldem ....••.•. Idem ........•
6

Idem

IJosé Antonio Sarail'/l"

IIdem

Idem

1Manoel Victo~lino Pereira

127 junho 1802.125 o.gosto 1892125 o.gosto 1802 ............. ,3

Idem

IManoel Victorino Pereira

1

Idem

ISeverino dos Santos Vieira

.

IIdem

lldem

121 julho 1895.13

1 mar. 1894.116 maio 1894..118 mo.io 189-1.. ••..•..•.•••.. 19

3 mllr. 1895.131 junho 1895.115 julho 1895.1 •.......•.•..• 19

I·;..·...·, ..·..

.....•..•.••• . 19
IdenL· .. ···· .. IRUY.B~rllosa·. .. ····•·····•······.··
···.130 dez . .1896"12 maio 18n..
Esplrlto Sil.nto. DOmlJ1"OS VlCento de Souza
15 set. 1890 .. 11 novo 1890.. 1:J novo 1890 ..
9
Idem
Gil Diniz Goulal't
" .•... [dem
Idem
Idem
..
G

'1

·1

·.. ·

·'1 O3

Idem
'IJOSé Cesario de Miranda Monteiro de Barros. lIdem
Idem. '"
Idem ....•..•
Idem·
Eugenio Pires do Amorim
1 mar. 1894. 3 maio i89L 3 maio 1894
Idem ........................•......•.........•.....•..•. 3D dez. 1896 ....•..........•.., ...........•.....•....•.•.
RIO de Janeiro. Q. Bocayuva
, .. "
15 set. 1890
11 novo 1890.. 18 novo 1890
o,

9
9

!Q.

Idem .•••..•...
Bocayuva ............••.••......... "'121 agosto 189218 seL 1892... /8 s~t. 1892 .. '.'" .•••.• , •. 10
Idem
João Baptis.la Lapér.,'
15 seL. 1890
ii novo 1890.. j5 novo 1890..
(j
Idem
Bl·a7. CarneIro Nogllelra da Gama
Idem
Idem
Idem .•.......
3

Idem

ICarlos Frederico Castrioto

\

\,
"

11 mar. 1893.. 116 maio 1894•. 120 junho 1894./18 o.gosto 1894/0

annos... IEleito por haver terminado o mandato do Sr.
TaVal'es Bastos. Tel'mina o mandato em 1902.
,.
Pende de l'cconhecimen to elo Senado.
General de hrigada reformado. Tormina o mandato em 18a\).
T.lI'minou o mo.ndato em 1806 •
,."
l!:xerceu o cal'go de 40 secretario nas sessões de
1892 !l. 18U3. Terminou o mandl~to em 1893.
,.
Eleito po:' haver lerm inado o mandato do Sr .
Thoma7. CrU7.. Termiua O mandato em 1902.
" "'IPenda de reconhecimento do Senado .
" •• 'Perminn. o mandato em 1899.
,. •• Renunciou o mandato em 21 de janeiro de 1892.
Foi reeJeito em 27 de junho de 1802 e a 25 de
!l.gosto do mesmo anno foi reconhecido e tomon
~ssento. Terminou o lllandato em 181'6. Foi
nomeado> ministl'O da Faz~nda em 15 de novembl'O de 1889, Cll.I·gO que exerceu até 22 de
janeiro de 1891.
,. .• IRenunciou omaod:\to em 14 de outnbro de 1~91,
seudo acceHa a renuncia em 19 do mesmo mez
e anno.
,.
Eleito para a yaga allerla pela renuncia do
Sr. Jo~é Antonio Saraiva. Terminou o mandato em 18n.
,.
Foi eleito vicu-pl'esielente da Republica em i de
m'l"ço de 18J4. A 15 de Jlowmllro do mesmo
anno prestou o compromisso con~HtucionaI.
passando a occnpar o Jogar ele presidente do
SeUt~elo, de o.ccordo com o ad. 32 da Constitui/;âo Fedel·a!. Por moti 1'0 rle moJestia do
actual pl'esidente da Republiaa. Dr. Prudente
J. de 71Jol'aes Barros, assumiu, de accol'do Cúlll
o § i o do Ilrt. 41 aq ueHe cargo em ia do uovembro de 1890.
,.
Eleito pura a vaga allerl,a por t.er assumitlo Il
vice-pl'esidencill clu, Republica o Sr•. ManoeI
Viclol'Íno Pel'eiro.. Tel'mina o mandato em
1902.

"

"

"
"

. 'ITerDlina o mandato em 1899.
.• Exerceu o cargo do 20 secretario no.s sessõ's de
1891 a 180·!. Eleito novamente em 1895, pediu
e obteve dispensa do referido cUI'go. Terminou
o mandato em 1896.
,
,. "ITerlllinou o Jl1t1ndn,to em 1R03.
» •• Tel'mina o mandato em 1902.
" " Pende de reconheci mento do Senado.
» •• Renunciou o mando.to em 12 de dezembl'o de 1891,
sendo accei til a renuncia em 29 do meRmo miZ
(l anno.
Foi nomeaclo ministl'O daq Relações
Exteriores em 15 de nOTOmbro de 1889, cal'go
que exerceu até 22 de janeiro de 1891. Termina o mandato em 1899.
,. • ,/Termino. o mandato em 1809.
,. •. Tel'minou o mandato em 1896.
,. .. Foi eleito vice-presidente do Senado no. sessão
pl'eparatoria ele 4 d~ nO"embro de 1890. exel'ceu
este 10gar at.é 10 de junho de 18U1. Terminou
o mantla to em 1893.
lO
. . IEleito por haver terminado o mandato çlo Sr. Braz
Cilrneiro.

.....
w
w

DATAS

ESTADOS

DURAÇÃO
DO
MANDATO

NOMES FIOS SENADORES

Da eleição

. Do compraDo reconhecI-I
misso
constitucional
men to

Rio de Janeiro.IManoel de Queiroz Mattoao Ribeiro

1

5 maio 1895.119 JUDo 1895

130 jun. 1895

Idem·.···· •• ··IDI'. José Thomaz da Porciuncula
Distr. Federal. Eduardo WaDdenkolk

/30 dez. 1896"12 maio 1897'13 maio 1897.
15 selo 1890.. ii novo 1890 .. :15 novo 1890 ..

Idem

IJoão Severiano da Fonseca

IIdem

Idem
Idem

Joaquim SD.ldallha Marinho
Aristides Lobo

Idem
Idem

Joaquim Saldanha Marinho.....
José Lopes da Silva Trovão

Da morte

19 annos .

1

• •••••••••'••• 01 9

"

9

"

16

"

-:...•. Idem
Idem
Idem ...••.... .............. 3
20 abril 1892. 27 jun. 1802 .. 27 jlln. 1892.. 27 mar. 1896. 6

"
"
"

lIdem ....•.... 1.

lIdem

onsERv A ÇÔJlii

1 mal'. 1894. 3 maio 1894. 3 maio 1894.. 27 maio 1895.. 9
20 jun. ,1895. 2U a:;. 1895
31 ag. f895 . .............. 9

Elei~o

para a vaga aberta pelo ffLl1ecimento do
Sr. Carlos Cas trivto. Foi eleito vice-presidente do Senado em 15 de maio de 1896. '1'ermina o mandato em 1902.

.., Foi nome3Clo minl~tro da Marinha em t5 de
novembro de 1889, cargo que exel'cell até 21
de Janeiro de 1891. Termina o mandato em
1899.
.. ,Inspector da Repartição Sanitaria do exercito.
Renunciou o mandato em 13 de dezembro de
1891, sendo acceita a renuncia em 29 do
mesmo mez e aTIDO.
..,Terminou o mandato em 1893 .
.. Foi nomeado ministro do lntel'ior do gaiJine·t~
de 15 de novembl'o de 1889.

"

•. ,T~rmina o mandato em 1902. Eleito para a
vaga aberta pelo fallecimenlo do "Sr. Joaquim
S. Marinho.

16

,.

Idem ......•... ,
Idem
Joaq1,tim Felicio dos Santos

130 dez. 1896 .. 1
1
1
19
15 set. 1890.. 1:1 novo 1890 .. 15 novo 1890.. 21 out. 1895 .• 9

"
"

Idem

/José Cesario de Faria Alvim

lIdem

lIdem

Id.em

jAmeriCo LolJo Leite PerilÍl·a

'IIde~

II~em

!lhnas Geraes ..

\c. B. Ottonl

.. IEleito na vaga aberta pelo fallecimento do Sr.
Altistides Lobo. rl'erlllinoll o mandato em
t896.
. 'IPende de reeonheeimel:lO do Senado.
.• Acclamado pt'esidente interino da la sessão
preparatoda do ~enado em 4 de novembro do
1890. Na sessão prepal'atoria de 5 de novembro de 1890 foi eleito presidente. Presidio a 1a
sessão do Congresso Nacional Constituinte
em 15 de novembro de 1890. cargo que exerceu
até 22 de novembró do mesmo anno.
.. IFoi eleito Governador do Estado de Minas em
1891, cargo que exel'ceu alé 1892. Renunciou
o mandato de senador em 20 de l'unbo de 1891,
sendo acceita a renuncia em O de julho do
mesmo anuo. Exerceu o cargo ele minis"tl'o do
ln terior, no govorno provisorio.
Tel'minou o mandato em 1893. Actualmente
exerce o cargo de ministro do Supremo 'l'ribllnal Federal.
.. Eleito na vaga aberta. pela renuncia do Sr. Cesario Alvim.
.. Eleito por haver terminado o mandato do Sr. A.
Lobo .'fel·mlna o mandato em 1902.
.. Eleito na vnga aberta pelo fal1ecimeuto do Sr •
Joaquim FeJicio dos Santos.
~linistl'o ela. Justiça e NPIl'0cios do Interior no
governo do marechal Floria no Peixoto.

Idem

IThomaz Delfina dos Santos

113 maio 1896.110 jul. 1896

;

30 Jun. 1892 ..

113 jul. 1896

lIdem

1.

1.

16

. Idem •....•..• 1•••••••••••• ,. 3

;) set. 1892..

5 selo 1892 .. 17 maio 1896. 6

"

" ..

\ t maio. 1894. 19 jun. 1894 .. 20jun.189-1 .. .............. 9

"
,.

12 jan. 1896". 22 maio 1~Ci6. 22 maio 18\:16. .............. 9

,.

Idem

Antonio Gonçalves Chaves

Idem

Fernando Lobo Leite Pereira

Idem

\Feliciano Augusto de Oliveira Peuna .. ; .. \30 dez. :1896 .• 2 maio 1897.

2 maio 1897. .............. 9

"

..

.....

W

>lo....

S. Paulo ..•..• IPrudente J. d~ Moraes Barros

19 annos .. Foi eleito presiclante do Congresso Constituinte
em 21 de nO\'embl'o de 1890, cargo que exerceu até 26 de janeiro de 1801. Presidiu o Senado nas sessões de 1801 a 1893. Foi eleito
Presidente do. Republica em 1 de março de
180i, Sendo eloi'o novamellte pre~idente do
Senado em 9 de maio de 1894 pediu e obteve
dispensa do cargo. Foi reconhecido presidente
da Republica em 22 de junho de 1894.. I!:m
15 de novembro do mesmo anno preston o
compromisso consti~ucional e' assumiu aquelle
cargo. Por motivo de molestia passou apre·
sidoncia da. Republ ica ao vice-presiderrte em 10
de novembro de 1896.
Foi nomea.do ministro da Justiça do g'overno
Idem
,IManoe!1"erl·az de Campos Sallcs
:Iuem
IIdem .. ·
lldem··
I
16
"
provisol'io em 15 de novembro de 1889. Renunciou o mandato de senador por tel' sido
eJeito presidente do Estado de S. Paulo.
Rellunciou o malldato em 2L dp janeiro de 1802.
Idem......... "IFro.ncisco Rangel Pestana ................ Idem ..•...... Idem ........ ·IIdem ......... 1. . . . . . . . . . . :. 3
"
Renunciou o mandato em 8 de fevereiro de 1893
Idem...•....•.. Francisco Rangel Pestana .•.•.•..•.....•• 27 abro 1892 .. 20 maio 1892. 20 maio 1892.1 .............. 3
"
por ter aceitado o cal'go de vice-presidente
do Banco da Hepublica do B,·nzil.
Foi ministl'O da Fazenda em 1892 e pm 1.894.
Iuem ........... IFrancisco de Paula Rodrigues Alves ...... 23 mal'. 1893. 9 maio t893.la maio 1893.1 .............. 13
Eleito na vaga aberta pela renuncia do Sr.
Rangel Pestana.
11.5 set. 1890.•. /li novo 1890.,115 novo 1890. I

'1

"

Idem
Idem

IFl'ancisco de Paula Rodrigues Alves

·1 1 mar. 1894'1 2 maio

ManDeI de Moraes Barros

\9

"

19

)t

lIdem

Idem

IBero:l.l'dino de Campos

120jutl. 1896 .. 127 ag. 1896

130 maio 1895.1
127 ag. 1.896

1·

I15 jlIO. 1892 .. 116 jul. 1892 .. 11.6 jlll. 'l892 .. 1'

Idem •.....•.• 'IJOSé Percira dos Santos Andrade
Idem

lIdem

'1 José AI ves de Cerqueira Cesar .•..•... , ••. '130 dez. 1896"1 2 março 1897.1" .. ,
.. .•..• ... ' ...•. ,9
9
ULaldlno do Amaral Fontoura
15 set. 1890.. 11 nov. 1890. L8 nov. 1890..
IUbalclino do Amaral Fontoura.·

Generoso Marqlles dos Santos

Idem

IAlberto José Gonçalves

Idem

IVicente Machado da Silva Lima

Idem

IArthur Ferreira de A.breu

Ide~""':."'IAlberto José Gonçalves

S. (Jatharlna .. H.aultno Juho Adolpho Horn

,
:

,.

9

IJo[o Francisco de Paula Souza .. ,

Idem

"1 9

1.5 abro 1895 .. 28 maio 1895. 30 maiu 1895

Idem

Idem .. :
Paran;t

'II

189-!-'19 maio 1894.\

"
"

19

)t

' ....•.. 6

»

3

)t

6

"

/9

»

; /16 mar. 1895.119 jun. 1895.. 120 ju.n. 1895 .. .•• .••... .••.• 19

"

15 seLo 1890 .. ii novo 1890.. 15 no\". 1800
Idem

Idem

Idem

15 ouL. 1895.. 28 novo 1895 .. 20 a,bl·. 1896

I 6 jan.

1895 .. 114 maio 1895.11.4 maio 1805.1

/30 dez. 1896.. 12marzo1.897.,
.. ..•••••••.•.. . ,9
9
15 set. 1890 .. 11 novo 1890.. 15 novo 1890 ..

....

o mandato por ter sido nomeado ministro
da Fllzenda em 15 de novembro de 1.894.
Eleito por ter assumido a presidencia da RepuLlica o SI'. Prudetlte de MOI·aes. Termina o
mandato em 1899.
•. 1H:leito portel' sido nomeado minis~ro dp. Fa ..
zenda o Sr. Roc!l'igues Alves. Termina o mandato em 101'2.
. . iIJ:leito
na ,-ago. uo Sr. Campos Salles. Foi
nomeado ministrO da Fazenda em novembl'o
de 1896.
"

I Perdeu

Ren utlciou o mandato em 30 cle dez!lm bro ele
180L, sendo acceHa a renuncia em 16 L1e
janeiro de 1.802.
Foi eleito vice-president,e do Senado em 9 de
maio de 189·1. Em 15 de dezembro de 189!
assumiu o logar de ministro do Supremo
Tl'il)unal para o qual roi nomeado, e por esse
motivo renunciou o mandato de senador.
Renunciou o mandato POI' ter sido em 1895 eleito
Governador do Estado do Paraná.
Eleito em 180L Governndor do g~tado do Paranú, terminol! o mandato em 1893.
Eleito por ha,-or terminado o mandato o Sr.
Santos Andrade. Foi eleito 2° secretario em
1896Ecclesi as lico .
I!:leiLo para a vaga aberta pela renutlcia do
Sr. U. do Amaral. 1'ermina o mandato
em 1899.
Eleito por haver terminado o mandato do SI' .
Generoso !llarques. Termina o matldato em

W~.
Foi eleito 40 secretario em maio
1'ermina o mandato em 1.899.

...,.
W

01

I

de 1896. [

DATAS

,
ESTADOS

DURAÇÃO
DO
MANDATO

NOMES DOS SENADORES

Da eleição

. Do comproDo reconheCl-\
misso
mento
constitucional

Da morte

Iii

6 annos .. Terminou o mandato em 1896.
" .. Idem idem em 1893.
9
" .. Eleito por haver terminado o mandato do Sr.
Luiz Delfino. Termina o mandato em 1902.
Eleito 4° secretario em 7 de maio de 1895.

S. Catharina"IAntonio Justiniano Esteves Junior
115 novo 1890 .•
novo 1890"115 novo 1890..
Idem
Luiz Delfino dos Santos
15 set. 18\10 .. Idem
, Idem
.
Idem
Gustavo Richard.......................... 9 seL 1894 .. 23 out. 1894.. 23 out. 1894..
Idem
Antonio Justiniano Esteves Juniúr
R. G. do Sul.. Ramiro Fortes Barcellos
Idem
José Gomes Pinheiro Machado
Idem
JulioA. Falcão da Frota

ao

Idem
Idem
Goyaz
Idem
Idem
Idem

Julio A. Falcão da Frota
José Gomes Pinheiro Machado
José Joaquim de Souza
Antonio àmaro da SiI va Canedo
Antonio da Silva Paranhos
Antonio José Caiado

10 out.
30 dez.
15 aet.
Idem
Idem
31 jan.

Idem

José Leopoldo de Bulhões Jardim..........

Idem..•...••.. ·1
MaLto Grosso .. Aquilino Leite do Amaral Coutinho
Idem
Joaquim Duarte Murtinho

"

1 mar. 1894.

a maio

1894.

18 maio 1895.. ........ : .....
.
.. ..........
15 novo 1890. ..............
Idem
. 4 ag. 1895 ...
Idem
.. ..............
15 maio 1896 ..
............

3 maio 1894.

I..·..·

··

'1 30 dez. 1896 .. ,
15 selo 1890
12. novo 1890.. 15 novo 1890..
Idem
Idem ..••....• Idem .....•...

Idem

Antonio Pinheiro Guedes .......••........ 15 set. i890 .. i2 nov. 1890,. 15 nov. 1890.

Ielem

Generoso Paes Leme de Souza Ponce......

Ielem

,

Antonio Francisco Azeredo

3

dez. 1896 .. 2 JUaL'CO 1896
. .............. ........
15 set. 1890 .. 11 nov. 1890.. 15 nov. 1890..
........... 9
"
Idem .•....... Idem .......•. Idem .......•. .............. 6
Idem
Idem
Idem
. .............. 3
189·1 .. 17 maio 1895,.
1896.. 2 maio 1897
1890 .. 14nov. 1890 •.
Idem
Idem •........
1.896 .. 15 maio 1896.

1 mar. 1894. 18 maio 1894. 31 maio 1894..
30 dez. 1896..

OBSERV AÇÕES

9
9
9
6

"
"
"
"
"
"
"
."

..

Termina o mandato em 1899.
Terminou o mandato em 1896.
Marechal do EJ.:ercHo. Terminoll o mandato
em 1893.
Termina o mandato em 1902•

Termina o mandato em 1.399 •
Negociarrte.
Terminou o mandato em 1893 •
a
Eleito pela vaga abeL'ta pelo fallecimento do
6
Sr. Silva Caned·). Terminou o mandato em 1896.
Elleito por haver terminado ,o mandato do Sr .
.............. 9
Antonio da Silva Paranhos. Termina o mandatoem 1902.
......... 'Ipende ele reconhecimento do Senado.
.... .. .... . •. . ,9
" •. TermintL o mandaLo em 1899.
6
" .. Foi nomeado ministro da Industria, Viação e
Obl'~s Publicas em nOyeOl bro do 1896, perelendo por esse motivo o mandat) de senador.
ico 'da repartição sanital'Ía do exercito .
. . . . . . . . . . . . . . 13
" .. , ~Ied
Terminou o mandato em 1893 .
.. ,Eleito POl' haver terminado o manda"to do
.............. 9
Sr. Dr. Antonio Pinheiro Guedes.

2 maio 1897.. 2 maio 1897..

Senado Federal, 3 de maio de 1897.- Manoel Ern,sto de Campcs Porto, 2° omcial servindo de archivista.

"

..

..
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ANNEXO
D

•

RELAÇÃO
DE

LIVROS, JüRNAES E REVISTAS
ADQUIRIDOS

PARA A BIBLIOTHECA DO SENADO

,

OBRAS ADQUIRIDAS POR DOAÇÕES

Do dr. Pedro de Araujo Betrão, ministro brasileiro
na Suissa :

19. Ross&JJ (Dr. Yirgile) - Manuel du droit civil de la
Suiss", Romande.- Bale - GeI7Bve-Lyon, H. Georg.éd., 18S6, in-So.

]. ARRETS du TriiJunal Fédéral Suisse (ler et 2° li n'aison)
- Lausanne, G. Bridel-ed., 1896, in·8°.
2. BERNEY ( Y·. ) - Préci de droit usuel. - Lausanne, F.
Rouge.ed., 1893, in-8°.

20. SCHWEIZERISCHE Aus~telluu~ flU: Landwirtscbaft, Forstwlrtsc!llIft und FIscilerel.,. 10 Bero... A\lg'emeines
Orgaoisatious Reglemen t. - Bern, B. Jent &: Co., IS95,
in-8°.

3. BULLETi~ stéuograpbique oficieI da l'assemblée fédérale
Suisse. Juio, 1896. - Berna, B. Jenl Co., ]896, in-4°.

21. SECRETAN ( Charles. ) - Le droit de la femme. 4" éd.Lausanne, B. Benda - éd., 1888, iu-8°.

4. CERESOLE (Alfred ) - E'tude générale de la loi fédéral
du 29 juio 1888 SUl' les brevets d'inveotioo. - Latlsanne, Libr. F. Rouge, 1890, in-8° . .

22. SOLDAN ( Charles. ) - Le code fédéral des obligations et
le droit cantonal. - Lausanne, F. Rouge-éd., 1896,

5. _:.-. ( Erne t ) - De l'assuraoce oiJligatoire contre les
acciden et le maladies, spécialement en Suísse,Item, it .• 1892, in-8°.

23. STOOSS (Dr. Max.) - Dreissigster medizinischer Berichtüber die TlJãtigkeit des Jemereschen Kinderspitales
in Bern wii.hred des Jahres 1895. - Bern, S. Franche
&: C.i., ]896, \n-So.
.

6. COMPTE rendu du yme Congres international des sciencas
géographiques tr·nu à Berna do 10 ao 14 aôut 1891.Berne, S. Franclle &: Cie" 1892, in-8°.
7, FAZY ( George) - La centralization êt l'onitlcation do
droit en Suis e. - Genove, Imp. C. Genovoise, 1890,
in-8°.

8, F:E:OLDE ( G.) - Code annoté de la conyentioo internatiooale d· Berne du 14 ctobre 1890 SUl' le transport de
marchanc1ises par chemins de fero - Pa1'is, C. Marescq
et Ci9., S. el. in-8. °
9. JOURXAL officiel illustré de l'Exposition Nationale Suisse ZU1'ich, Lith. h'itz (1'i1'es (us. 1- 41),1896, in-foI.
10. - - de Genàve ( uppléments publiés pendant l'Exposition
Nt'.tionnle) - (os. 1-28), ill·fol. (com ests.)

in-8°.

24. YALLOTTON ( J. ) - La concurrence déloyale et ]a concurrence illicite. - Lausal1ne, Imp. COl'baz et Cie "
in-8° .

1895,

25. ZUBLIN ( Dr. A. ) - Die moderne Spionagegesetzgebung.
- Zv.rich, E. Speide~, 1895, in-So.
26. PUBLICAÇÕES concernentes ao 4· Congresso de AllthrOpologia Criminal de Genebra, lS96:
Joumal de neurologie-et d'hypnologie. -N. 19. (25 aôut
1896.)
Resume eles séances ( 24, 25, 26, 27 et 28 aôut. )
Considératioos générales SUl' la psychiatrie crimiuelle.
-R'1p. presenté par M.le Dr. P. Nrecke.
Cons~quences

II. LE FORT (Henri) - Le registre do commerce et les
raisons de commerce. -GeneDe, H. Geo1·g., 1884, iu-So.

sociales de l'alcoolisme des ascendants
au point de vue de la dégénérescellce, de la morale,
de la criminalité. - Ib. par M. le Dr. Legraín.

]2. MUYDEN (Berthold v. n ) - Expos critique de la juri pI'udeoce fédérale eu mat;ere de doubla imposition.Latlsanne, B. Benda-ed., IS 2, iu-8°.

Applic:l.tiolls légales de l'anthopologie criminelle.- lb.
par M. 1. Mans.

13. PARETO (Yilfredo) - Cours el'économie politique. Latlsanne, F. Rouge-ed. - 1897,2 vols. ln-8°.

Temperameot et criminalité. - lb. par M. E. Ferri.
Relntions du droU et de l'antllropologie. - Ib., par M.
S. La.ty_chew .

14. REIlFOUS (L. ) - Le contrat d'as urance en cas de décés.Gen8ve, H. Georg.-lib?·., 18S7, in-S".

Item -Ib., par M. le Dr. E. Petri.

15. - - Les as'urances (Guide pratique da droit usuel) Gel7êvl!, Imp. Fr. Webe1', 1893, iu-So.

Le traitemeut du criminel d'occasioll et du criminelné seloo les sexes, les àges, les types, etc. - Ib.,
par M. le Dr. C. LomiJroso.

]6. RrvER ( Alphonse ) -Pl'incipes du droU des gens.- Paris,
A. Rousseau - ed. \896, 2vols. iu-S.O
17. ROGUIN ( E. ):- La. régie de droit.- Lausanne, F. Rougeed., -1889, in·8".
18. - - Conflits des lois suLses en matiàre íuternlltiona\e et
intercantona\e. - Item, it., 18S9, in-So.

L'anarcbisme et le combat contre l'anarcbisme au poiut
de vue de l'antbropologie criminelle.- Ib., par la
Dr. G. A. von Hamel.
Les vols. à. l'étage et dans les graods magasins. Ib., par le Dr. A. Lllcassagne.
La. cl'imioalité professionelle. -Ib., par M. G. Tarde.

-6-'
Des moyens d'uutanir de llouvelles adIlésioos à l'Uoion
da Berne. - Iv. da M. M. Maulloury.

Quell'J classifica.tion des crimineIs pourrait-on adopteI',
laqllelle, tout eu étaut foudée SUl' des caractàres
phY.'liques e·t rnOl'allX, pourr'ait êtra utili~ée par la
législation péuale ~ - Ib" M. G. Garofalo.

SUl' le l1l uvoment légi::>lalif dans Ids p:lY'; de l'Unioo.
- lb. de 111. A, Osterrieth.

Las suggestiolls crimioelles eo visagees au poiot de
vue de,; r.lux tél1loigjJuges suggéré,;. - Iv., par M.
le Dl'. E, Bél'i1l011.
L'3 enpreiotes

di~itale~.-lv., par

SUl' les moyens (l',lssurel' l',lpplication de la Convention
de Berne d,w le" J1;\Yd adhérent::>. e11 ce qui concel'De
le" ceuvres photog-l'ttlJhique:>. - Iv. de.I. A. Taillefer.

M. F. - Galtoo.

Les rehttio,) s ii e ln. <l: Moral iosanity» a vec la eriminologie. - Ib. par M. Benedikt.

Item des ceuvre3 drl1mali'lue3. -lb. da 11-. A. BC1ume.

Résultats obtenus por I'Anthropométrie au point de
vu I dA l:1 crimilJulité. Quelles sont les Ia.cunes á.
combler ~ - Ib. par M. A. Bertillon

Item des ce'lvres ell) p intnl'e, sClllpt 11'0 ct grJ.Vul'e.
-Ib. cloM. G. Fleul'Y,

L'ioflnenc.) du l1roit positif SUl' les actes punissables.
- Iv. par le Dr. J. Ofner.
Les fQlldemeots et le but de la responsabilité péoale.
-16., par M. D. Drill.
L'édu~üion ues

fils de crimiuel~. -

Iv.

par l'abbe M. de

Baels.
Les Inr>le' de pl'éveuir l'évolution de la criminalité.
- Iv. par M. le Dr. J. 1aIarewski.
Le:> persé"utés processik - Ib. par MM. G. Ballet et J.
Roubinavitch.

Uem de::> ceu VI'e3 litlémil'es. - Ib. de 1\1. P. Ollcudorff.

28. OPUSCULOS diverso' (13),

Dos Srs. Laemmert

&

C.:

1. ALMELDA. (Tito Fr<1nco de) - O cou'~lheiro Fra.nci ~o Jo é
FUl'taclo. BiogTaphia e e,tuio ele hi toria politica·contempor.lnaa. - Rio de Janei/'o, EdlJ,al'd'J & H. Laemmel't,
1867, in-8°.
2. BARROS (José M' Ilricio F. Porvir,) de) - Apo:J.Ltmentos do
dit'oilo financeiro lJr,tzilalro.-Rio de Janeiro, Eduardo li:
H. Laemmcl't, 1855. in-S".

Applic, tioos administl'utives ele I'<lnthropologie crimi·
naILs. - Iv. par M. F. Tlliry.

3. BA.RROS (Dr. J. M. F. PardiréJ.<Ie)- Consi,leraçõe sobrea
situaçã.o flllanceil'a do Bl'ati1. - Rio d~ Janeil'o. Typ.
Laeml11el't, 1867, in-8°.

Influence de la Presse sUl'·la criminalité. -lb. par le
Dr. P. Aubry.

4. CA.MPOS (J03quim Pinto de)-.\ IgriljJ. o o E'tado. O Catholico e o cidadão. - Rio de Janeiro. Typ. do 4: Globo »,

Du somnambulisme alcoolique consideré surtout au
poiut de vue méJico-légal. - lb. par- le prof. X.
Francotte.
Relation entre la predisposition héréditaire et le milieu
domestique pour la provocation du penchant criminel.- Ib. par M. B. Alimena.

1875, in-8°.

5. CRUZ LIMA. (J. D. da) - Refutação do livro «O primeiro
reinado., - Rio de Janei~'o, T.yp. Laemmert, 1877,
in-8°.'

6. DOWSLEN (Johu) - Observaç:5es sobra a vital importancia.
da Baude publica., 1878, in-8°.

La criminaUté professionelle.- Ib. par M. G. Tarde.

27. PUBLICAÇÕES coucernentes ao Congresso Internacional Lilte.ral'io e Artistico de Barba -

1896 :

L'} droit d'auteul' (Ol'g'ane of. du bureau de l'Union
Intn'uatiooaIe) - N. tl.
Bulleliu (le l'associalion Ut. arts. iotern.
n.4.)

(3 e série

Exam':lll tle" travaux. de la conférJnce de Paris par
M. G. Maillar'.
E'tude s 1l' les droits des collaborateurs dans les ceuvres
ele la pen jée par M. G. li Irmantl.

Ou la pl'opriété Wteraire en matiêre ele pra'se. port de M. P. GllYd.

Rap·

SUl' les moyens d'asslll'er l'applicalion de la Convention
de BJrne, en ce qui concerne l'accomplissement des
conditioos et forrn lités dans lei! pa.ys de l'union.
lb. ue .:\r. E. Rcethlisberger.
Du dl'.Jit das cré 11lciel'::l StlL l'ce!lvl'e inteltectuelle.- lb.
de M. A. Vauooi'.
DI dépôt Ugal. -

lb. da M. L. Layus.

Du dom line puhlic pour las ceuvres lilMrail'es et artistique:;. - Ib. dJ M. E. Mack.
S'lr I mouvotnent ldg'islatif dans les paYi! de l'Union.
- lb. da M. L. Poinsaru.
.

Rio de Janeiro, Typ.

Laemmel't,

7. LÁVELEYE (Emilio de) - Do futuro dos POV03 c,1tholicos.
Estudo de economia social. - Rio de Janeiro, Typ.
Laemmel't, 1875, in-So.
8. MACEDO COSTA. (D. Antonio d ) - O BraziI o a CUl'ia ro~
manJ, ou annlyse e r.!futilcã do dil'eito CO'1tI',t o
direito.-Rio de Janeiro, TVI'. Laemnwl·t, 1876, in·So.

9. MAT1'A. E A.LE ~UERQUE ('>e 11'0 Autran d.. ) - Philosophia
do direito privano. - Rio de Juneil'o, H. Laemmert &:
C., 1881, ia-8°.
10. MOTTA. (Dr. Joaquim Ign'lci;') Silveira da) - Coafúrencias
.olllcia"s soure in~tl'ucção vulJlic:l. e educaçã.o nacional. - Rio de Janeiro, D. da Silva Junior' - ed.,
1878, iu-So.
11.

BARROS (Henrique do) - Apontamentos snhn contencioso ,ldmini trativo. - Rio ele Jall.t:iro, Typ. E. J;
H. Laemmert, 1874, in-S",

REG:!

12. S. VICENTE (}farqaez dt:) - Cvnsitleraç5es rela! i '{as ao
beneplacito, e recurso li ('oró:1 em materia. Ue culto.
- Rio de Janeiro, Typ. Nac., lS73, in-8
01

•

13. TAU~AY (Vi:;'lonue da) - A cilhtl03 do Ma.lto Gl'vs3J (antig-a ViUa-B 'lia). - O rio Guapol'é o a. slla m Iii illustre victilnlt. IJ:::>tu lo hi::>tol'bo. - Rio de Jancil'o, Comp.
TyI'. do Bra~it, 1391, in-8'.
14. TOTVARAD (p. K.) - O cas.lmeoto civil ou o direito ri,) ro.der
temporal em neg,)c:os úe ca~ .meutos.- Rio de Jallel1'o,
E. & 11. Laemmel't, 1858, in-8°,

-76. LA doctrina de Monroe. Tesis presentada en la Universi·
dad Republicana de Colombia por Domingo Esguerra.
- Bogotá, J. & L. Pérez, 189ô, in-8°.

Do Exm. Sr. senador ManoeI de Queiroz Mattoso
Ribeiro:
1. CONSTLTOIÇÃO uo Estado do Rio de Janeiro promul. em
27 ue junho de 1891.- Rio de Jal1eiro, Typ. do «Jo?'nal
elo Comme?'cio», IS:;;I, in-8°,

Do auctor:
1. OCl'AVIO (Roorigo) - Festas nacionaes (Euucação cívica).
- Rio de Janeiro, F. Briguiet & a.-ed., 1893, in-8°.

2. ITEm item 9 de ahril de 1892,- Item, TYT. G. Lwzi1'lger,
18.2, in-8°.

2 - - 0:1 suceessos de abril de IS9';2 perant~ a justiça federal.
-I/em, Imp. Nac., 1893, in-SO.

3. A'lKAES do primeiro Cong-res'o Conslituinto do Estado do
Rio de Janeiro (IS91).- Rio de Jlmeiro, Typ. do
«Jornal elo Comme,'cio~, IS91, in-8".
4.

3 - - Do domínio da União e dos E~tado- s 'gundo a Consti-

tuição Federal. -

ti;\. ,\l'. Cun.5tituint9 ,I E5t:1.',0 do Rio de Janeiro.-Iuim iI., 1892, in-8" a 2 cols.

AX':-<AE'

1lem, it., 1897, in·8".

5. A:s'NAE' elo Senado,(o I~st::\llo do Hio de Janeiro (IS91).
-Item it., IS91, iD·SO.

4 - - Constitnições Feueraes. - Confronto d:\. Con'titnit'ão
Federa.l dos E. U, 00 Brazil com as con ti tu içõJs'da
Republica Argentina, dl1s E. lJ. d~L America e da
Sui~sa.- Rio de Janeiro, Alves & C.-ect:, 1897, in-8'

Camam d\): Deputado:> elo Estarlo ,I,) Rio de Ja11eil'<'.- Item it., ISOI, in·S".

5 - - Noções de dil'oito fed"l\lI pro"essadas na Universi-

A . Logi·lativ:l. uo Esbrlo uo Rio ,le Janeiro
do' 1\nnl'S tio: lS92, 1~03, 18010 1805. - Ite./! it., IS9205, 6 vol·. in-S".

Do auctor :

6.

AXN.\F.S o:1;L

7.

l\NN\F.· ,(:L

(Bibliotheca Jw'idica.).
dade de Buenos Aires por D. José l\Iauoel E trada. Trauucção e notas de ... -ilem, it., 1807, in·So.

8. COLLECÇ:\.O rle lei 00 E,t. do Rio de .I'1ueiro dos nnnos de
1800-05. - Rio d~ Jane:)',?, Typ. 3Iontene!Jl'0, 1890-95,
10 vols. in- '.

I. VILT,A Lonos (R.) - A Republic:\ B,'azileira em 1890 ou
ensaio chorogrtlphico-hi:!torico çlo Brazil. 2' ed.-Rio de
Ja1'lei1'0, Laemmert & C,-ed., 189 , iu-8°.

Do dI'. Henriquc \IllmC'de LlllZ de Almeidn, ministro
brasileiro em Venezucla:

2 - - Historia do Bra iI - (Resumo did:lclico). 4" ed.- item
it., 189ô, in-8° (com gravs.)
,

I. CRESPO. (General JO'Hluim) - 11eos IjC CJue presen la él.,.
J1l'e~idente consLiI ucional de ln. IV~publicrl (Venezuela)
ai Con!!r o Na<;ional cm 189Ô.-f'arltc 1 s, Imp. Bolica,., IS9J, ill-4".

3 - - Economia politic,\ de W. S. Je'ons. Ver"ão da 5' ed,Item it., 1896, in-8",

2. LUlRO (EI) nmal'illo el I, s. E:sta 'os Cnitlos de Venezuela
pr!' entado n I Cong-re80
acion:ll en sus sesiones de

189ô.- Item, it., 1806, in-4°.

3. EXPOSITION que dirije ai Congre.<o Nacio:Jal ele los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Hacien'da en
1896.- Item, it., 1896,2 vols. io-4".

4. MEMORIA que presenta el MioistL'o de Relaciones Interiores ai Cong'l'e80 de los Estados Unidos de Venezuela
en 189ô.- CCl1'acas, lmp. Nac., 1896, 2 vols. in-4°,

5.

E~lPRÉSTITO

y 1 P%

venezolano de 1896 de 5 p % de interes anual
de amortizac:OD.- Item, it., 1896, in-S".

6. DlARIO de debates de la Cama 'a dei Senado y deI Congre 0 . - (Mes 1. N. 1 -'Ca?'acas, 1896).

i. ITEM de \:1. Cámara lle
Me:! T, N. 1).

Dipnt!l.d s. -

(Caracas, lS9ô -

4. VILL.J.LBA (Epaminondas) - A reTolta c1tL armada de 6 de
setembro de 1893.. 3" ed. - Rio de Janeiro, L:Iemmert &
C.-ed., 18fi7, in-So (com csts.)

Do Si'. Dr. João Pires Farinha :
1. fARINHA (D,r. João Pires). ~eI. sobr J as prisões da França
e da !taba em l889.- Rw de Janeiro, Imp. Nac. IS90
in-So.
'
,
2. - - Informe sobre las cárceles de Frnncia y de Balia em
1889, presentado ai Ministerio de Justicia.- Buenos
Aires, Tal. tipo de la Peno Nac.,~189B, in-8°.

3. AGUIA.R CAMPELLO (José Anysio) - Disertación y tesis deI

Concurso 'de la 3a Sección de la Facnltad de Derecho
de Recife.- Buenos Aires, T. typ. de la P~tlit. Nac.,
lS96, in-8°.

Do Sr. Dr. Francisc Xavier da Cunha, ministro
brasileiro na IIespanha :
1. Annaes do Parlamento Hespanhol.- S9 '·ols. in-4°.

8. GACEl'A OFICIAL.- Car.:teas, ] 9ô - (.\110 Xx'lV).

Do Dr. Francisco \'feira ~Ionteiro, ministro brasileiro
Do. l!r. Jo'
llgUSt I'err ira da Costa, mini lro na Belgica :
b1'8stlelro na Colomllia :
1. LIVRAW (F'rançoi') - La chnmbre des repré entants en
180-1-1895 (Galel'ie N:lliolialo).- BnIJ:eltes, Soc. Belge
de libmit'ie, lS~I(3, in-8 u \com rtltl's.)

I. A'N.\LE> diplomalico de Colo·nbi.t ]101' Peol'o Ign>lcio Cad lla.- BO.7otri, lmp. de !II. de J. iJan'cra, 1 7 , in-8°.

2. An.o E~IEN.\ (Jnsto) - E tudios con-tilucionales sobre los
gohiernos ue I' América, Vltillll.. ','c. cd. - Pal'is,
Libr. li.: E. D~muj, I 87S, 2 \'01:1., ill-8".
~. CALDERO'N
~nido
lü-]2'.

(Climac·) - EI cnr:o f(ll'zn. n en les E ·tados
. - .V,to-l'ol','t, La rbnerica Ed. C'o·l1p., IS92,
'

4. Co;o, l'ITOCIO:"F.' de C,)·o:nbi:l. Recopiln.,1.1'i P"f ~r. A. Pombo
y
J. Guerra. - Bogo/d, Ill/p. Ec!leoarria HeI-manos

.r.

1802, in-S'.

'

5. LA ~ert1a.dcr::t y 1:1. f.dsn. democrocin. Prll' R. Roch:1 Gutlért'ez.- Pal'i', Gal'"ie,' lIenn nO$, 18'n, ill-S".

D

Exm. SI'. cenador , nt nio

. Monteiro Baena:

(Blrão J ,) - As regiões amazonic~s. j!;stndos
chorographicos do" Esta'los uo Gt'ào Para e Amazona . - Lisboa, Imp. de L. da Silvo, IS95, in-So (com
mappas).

I. MALtAJÓ

Do auctor :
\. ZA~r~ (D1'.

Aris'iJes Cezar) - Tracos biogt'aphico~ e poli·
tlCOS do tl'es grandes oraOOl'e3 dil allti"'ui.!adePericle5, DeulI'stlt nes ~ Cicel'o. - Bahia, T!/p. úe W.
ricarcl, ISO'I, iu·S".

8Do a.ncLor:

Do autor:

1. COSTA AZEYEDO (José da) - Discursos pronunciados na Camara dos Senhores Deputados, nas se sões de 6 e 14 de
julho de 1880. - Rio de Janeiro, Typ. Nac., 1880,
in-8°.

I. WERNECJ( (Andl'é P. L.) - Auxilios á lavoura pela mobilisação territol'ial e agricota.- Rio de Janeiro, Typ. da
Emp. Dem. Editora, 1896, in·8°.

Do anelar:
1. GUEDES (Pelino) - Biographia de Amaro Cavalcauti.- Rio
de J~lleil'o, Typ. Leu:Jillger, 1897, in-SO.

Do a.ucLor :
1. CAVALCANTI (Amaro) - Elemento;; de fiuo.llças (gstudo
theorico-pratico).- Rio de Janei?'o, Imp. Nac., 1896,
iu-8°.

Do Exm. Sr. general F. I aphael de {ello Rego:
I. Collecção de leis, decretos e resoluções da prov. de PernambucQ, tomo XIX. Anuo de 1856.-Pernambuco, Typ.
de. M. F. Fal'ia, 1856, iu·8°.

Do Sr. Alberico Germack P ssollo :
I, CoUecções tl'Uncadas de varia
Cap. Fed. e dos Estados.

publicações periodiclS da

OBRAS ADQUIRIDAS POR COMPRA

1. ADOLPHE (CHAUVEA.u).-Priucipes de comp·tence et dejuridiction o.dlDiui~tratives.-Pal·is,Imp. d'Aug .. Henault,
1841,3 vols. in·8°.

17. ANZILOTTr (Oiolliaio).-Lq, scuota dai diritlo naturale nella
filosofia g-iul'idica cODtempOl'auea.- Fi"et'/::e, Succ. Le
Morzie,'. 1892, iu-8°.

2. AICARDI (Paolo) - II giuoco di borila. Berte1'o, IS93, in-So.

18. --- La filo ofta deI diritto o Ia sociologia. Tip. B .. A. Meoui, I 92, in-8°.

Roma, Tip.di G.

Fi"ellze,

3. ALBUQUElR)UE (LyJio M' riano d·).-Trat:1fl.o da'3 excepções.
- Pernambuco, Typ. Central, 1880, in-ol°, peq.

19. - - La codificazione dei dil'itto intemazioDalG privato.Fi?'enze, Tip. A. Meo:;zi, 1894, iu-8°.

Rio de

20. ARAUJO ÇOSTA (B.el S. Orlando de). - Coligo commercial
do Imperio do Brazil, 3" ed.-RiJ de Janei/'o, E. & H •
Laemmert, 187S, in-8°.

4. ALENCAR (José de).-O systema representativo. .Tanei1-o, B. L. Ga1'nier, IF68, iu-8° peq.

5. ALESSIO (Giulio).- La fuuzione deI tesoro nello sto.to moderno.- Padova, F. D?'t,cher, 1894, iu-8°.

6. ALIM.E 'A (Beruardino).-I limite e i modificatori delI'imputabitita.-Tol·ino, F. Bocca-ed., 1894, in·8°.
7. ALESSANDRO (Enrico BrLlsi di).- L'imposta sui redditi di
- ricchezza mobile.-Milano, Tip. Lomba?'di, 1891, ln-8°.
8. - - La riscossioDe delIe imposte dirette.-Item, it., 1892,
in-8°.
9, - - II nuovo catasto italiano.- item it., 1893, in-8°.
10. - - Legislazion9rur<~Iesecondo il programma g-overnatiYo
per gli Istituti Tdcuici. - Item it., IS94, iu-8°.

21. - - Item, 6' ed.- Rio de Janeiro-S. Paulo, Laemmert&C.,
1896, in-8°.

22. ARDu.-Tnchiesta sulla trasmissione deI pensiero, - Torino,
F. Bocca·ed. 1891, in·8°.
Essais ele théorie et d'histoire
23. ARNOULD (E-imonrl). littéraira. - Pari::, .ti. Durand-éd. 1858, in-8°.

24. - - (Jules). - Nouveaux é!éments d'hygiena. - Paris,
J. B. Bailtiere et fils, 1881, iu-8°, (com figs.)

25. ARNAUNÉ (Aug.). - La mouaie, le créctit et la change.
- Paris, F. Alcan-étt., 189·1, in-8°.

CQubbilitageueraled~llostato.-ItemitI892,iu-8°.

26. ARRÉAT' (Luc:en). - U ne éducation i n tellectúelle. -Paris,
G. Bailtiére et O.io, 1877, in-120 •

12. ALLEN (Johu H.) - The tariíf and its evils, 01' pl'otection
which does DOt pl'otect.- NeU) Yorh, G. P. Putnam's
sons, 1888, io·8°.

27. ASTURARO (A .),- Gl'ideali deI positi '1ismo e d lJla fi lo"o~a
scientifica.-Genot'a, St. Tip. di P. MOl·tini, 1892, in-So.

II. - -

I .. ALEXANDER. (E. Pur~el') - Railw\y pratice. G. P. Putnam.'ssons 1887, in·8 0 •

NetD·York,

14. A.L~mIllA (Dr. João Meudes de).- Alaumas notas genealogic.a . - Livro de familia.- Portugal.-Hespanhll..Flandres -Bl'abnnCe.-Bl'azil.-S. Paulo.-Maranbão,
- 'eculos XVI·XIX. - S. Paulo, Typ. B. Pauperio
& C., 1886. iii-80.

28. ATICINSON' (E·lward).-The ma-rgin of
G. P. Pt'tnam's sons, IS87, in-8°.

proftt~.-NelQ.York,

29. ATTI della commis;;ione reale pr'r i'inchiesta suIla opere pie.
- Roma, Tip. di G. Bel'te/'o, 1892, in-8°.
30. AUBRY (Maul'ice).- Les ba.nques d'emissioll et d'es~Om1J~l
sui vi d'un tableau gl'a.phiq ue. - Paris, G«iUaU}iltll
et O,;c ·éd., 1864, iD-8°. •

15. AMAI, (Mois,).-Oei nomi, [lei marchi e degli altri segui e
delta coucorrenza nell'iutlnstria e neI commercio.7'orino, U. Tip. -E·litl·ice, 1893, in-8 0 •

31.

16. AMELIO (M,lrio d').-Ln futngl':l.fia quale mezzo ui prova. in
dil'itlo civile.-Napoli, L. Pierro·ed., 1894, iu·8 0 •

32. AVILLA (Joaquim Thomaz Lo~o il'·).-Estudos de administração.-Lisboa, Typ. Univel-sal, 1874, ju·8°.

AU~IALE

(Duc d' ... Henri (l'Orléans).- l]'crits polilique5,
1861 -1868. - France-Belgigue. J. H. B"iard, IS71,
in-12°.

-933. AVOGA.DRO (Acbilla).-Pal' la pace fra capitale a hworo.Como, F. Ostinelli di C. A., 1893, in·8°.
3!. BAGIWOT C\Valter).-La coostitutiOll angIaise.-Pat·is, G.
BaiUiere-éd., 1869, in-12,o.
35. - - Tl1a po'tulates of english politicaI economy.New-Yorh, G. P. Putnam'ssons, 1891,in-8°.
36. BAILEY (W. H.).-The conflict of judicia.l decisioOS.-BaltimOl'e, M. Ctwlanrler, 1888, in-8°.
37. BAI J.:IlI (Jac,)po).-Stllli di Iliritt ci vile internaziooale.Milano, Tip. R. Patronato, 1892, in-SD.
38. BAKER (C.harles Whiting-) - Monnpolies ;,od the people New Yorh, G. P. Putnata's sons, IS90, ill-8°.
39. BALL (F. Q.) - The law of national banks c1otainiog the
llational haok act. - Cíicago, Catlaghan altd comp.,
I SI, in-8".
40.

BALLERI~I

(Valio) - Fisiologit fIel governo rappresentatil'o.- Tol"ino, B. Risso, IS94, io-S".

41. BUMES (Jacqlles) - Le protestantisme compal'é au catholici~me dans
rapports avec: 1. civili 'atioo européeone.
- Pctl'i , Vaton rl·éres-dd., ViO. 3 vols. io-12°.
42. R\.RD (Alphoo e) - L', coostilution fl',1nç.aise de IS7S
éludiée dans ~es l'apports avec las con titutioos étraogàres, 2° M. -Pat'is, E. 'l'horin-dd., 1878, io 120 •
43. BARRFT<1 (To',h) - Estndo
allemães - Publi 'ação
poslhunl'1. dil'igitIa 1J0r . yhio HOIlll'ro. - Rio de
Janeiro, Laemme,·t & C.-ed., I 92, in-So.
44. BARROT (ndiUon) - D la ceotrali alion et de ses eITets.Pat·js. H. Dtmimemy-écl., I 51, in-12 n •

55. BEAU~EGA~D P: 911iviel') - Législatiol1 italienne. Or,g-anisatlOn JudlClalre et analyse du code civil. - Paris
F. Pich(ln-libr., ISS7, in-S o •
'
56. BELLlNI (L.) - Diziooal'io di giurisprudenza pralic.a in
materia di stato civile coo indice analitico alfabetico
tIeUe legg-e di tinanza. che vi si riferi'cono. 2" ed. _
lJ1antova. Stab. Tip. Lit. G. lIIondovi, 1891, io-80 •
57. Bl!lRTAULD (A.) - Cours de corJe péoal et leçons de
législatioo crimineJle, explicatioo theorique et prJ.tique.- Paris, C. ltL et Billul·cl-éd., 18i3, io-So.
58. - - D la philosophiesociale.- Pal'is, G.
IS77, in-S".

Bc,itliel'~

59. - - L'ordre social et l'ordre 11101'al.
devoir.- lt. iI., IS74, in-12°.

Le droit et le

et C.le,

60. BETOCCIIl (CarIo) - IL tribU11;lle superiore ammiúistr'ativo
gel' mau ico. - N apoli, E. Piett'ocola, ISO I, i 0-80 •
61. BEVILAQUA (Clovis) - Diraito das
Livl·. Magalhães, 1896, io-8°.

obrigaçõ~s.

-

Bahia,

62. - - Criminologia o direito.- It., it., I 96, in-So.
63. BIANCHI (A. G.) - Crimioalisti italiani e crimioalisti francesi.- Lattera aperta a. G. Tarde.- Torino, F. Boccaed., IS9'2. in-S".
6J. - - (Emilio) - Studio aoaJitico sul ouovo codice civil
espagouolo (14 LuO'lio lSS9) - lo relazione ai codice
civile itaUan ).-Fir~ll;e, 8tGb. di G. PeUas, I 9J, m-8o,
65. - - DeI conlnotto di matl'imonio.-Napoli, R. Ma"ghieri,
1892, in-S".
65. - - Dili pl'ivilegi e delte cause di pl'el.tzione deI credito
in ganerJle. - Item, E, lIfal·ghieri. 1894, io-S".

45. BARTOLI (Gaetaoo Caonadll) -- Il catasto della. impo ta
fondiaria. - N apoli, R. JIal'ghi~ri di Gius, I 90, in-So.

66. - - Bibliothe :lo dell economista. - Toril1o,
editl'ice I 94, io-S" (em publicação).

46. BASTOS (C. C. Tavare) - A proviocia - Estudo sobre a
de centralisaç5.n do Bl'azil. - Rio de Janei,'o, B. L.
Ga,-niel·-ed., 1870, in-S o.

67. BILLIA. (L. M) - Difeodiamo la famiglia.- M ilano, U.
Hoepli, 18J3, ín-S •

Nouveau coul'sd'économia politiqae professé à la
facultá de droit de Paris. - IS64-IS65 - Pal'is,
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- Lisboa, Livr. Fe"reira, 1881, in-8°.
185. DOUSSAND (Alfred).- Des imprévisions dans les entreprises
de tl'avaux publics. - Pm'is, A. Rousseau-tid., 1887,
208.
~IORE (Pasquale). - Sulla controversia del divorzio in
in-8° .
Italia. - Torino, U. Tip. Editrice, 1891, in-8".
186. DREYFUS (l!'. Camille). - L'évolution des mondes et des
209. - - Dello stalo e della condizione g-iuridica del1a persone
sociélés. - Pal'is, F. Alcan·ed., 1888, in·8°.
secon:lo la legge civile. - Napoli, R. Maj'ghieri,
187. DUBARLE (L.) - Code d'organisation judiciaire a,llemand.
1893, in-8°.
- Pa,-is, Imp., Nat., 1885.2 vols., in·8°.
210. FI ICHELA. (S. F.) - Il di vorzio. - Messina, C. de Stefano,
188. DUES (J.) - Le droil public de la Conf~dération Suisse. 1894, in-8°.
Neuchatel, J. Sallcloz, 1878, in-8°.
211. FLORIAN (E.) - La teoria psicologica deIla difTc.mazione. 189. DCGDALE (R. L.) - c The Jukes ». A study in crime, pauTorino, F. Bocca-ed., 1893, in·So.
perism, di ease and heredity also further studies of criminal . - New-Yo,'k, G. P. Putnam's sons, 1884, in-8°. 212. FLUfiIARlON (Camille). - Dieu dans la nature. - Paris,
Didier et C.ie-libr., 1875,8° (com 1'atr.).
190. DOPRIEZ (L.). - Les ministres dans les principaux pays
d'Europe et d'Amérique, 2" éd.- Paris, J. Rothschild· 213. FORMIGGINI (Cesare). - La sUma nella cOllcluzione dei
ed~, 1892,2 vols., in-8°.
contratti. - Tol"ino, F. Bocca-ed., 1893, in-8°.
191. E'CONOMI TE (U) français. - Journal hebdomadaire.(Paris, 22" et 23° années, 1894-1894,4 vols. in-4° gr.). 214. F05TER (Roger). - The ferleral judiciar.v acts of 1875 and
1887. - New·Yorh, L. K. Strouse &C.o, ~887, iu-8°.
192. ELLlOTT (Ê. K.) - A treatise appellate pracedure and trial
practice incident to appeals.- Indianopolis, The Bowen- 215. - - A: treatise .on 'federal practice in civil causes. 2~h e~.
- Boston, The Boston book comp., 1892,2 vols. lU-8.
Men'itl Company, 1892, in-8°.
193. ELLIOT (Jonathan). - Debates (The) in the several state 216. FOUILLEE (Alfred.) - La science sociale conlemporaine.conveutions, on the adoption of the federal con titution,
Paris, Baçhette et C.'e, 1885, in-8°.
as recommended by the general convention at Philadelth
phia, in-1787 •.. 2 ed., with considerabJe additions.- 217. FOULKE (D.) - Slav 01' saxon. - New·York. G. P.
Philadelphia, J. B. Lippincott & Co, 1859,5 vols., in-8 0 •
Putnam's sons, 1891, in-8°.

-13 218. FOU:SAGRIVES (J. B.) - Hygiêne C't assaiois ement des 241. GOBRON (Louis).- Législation et jUl'ispruience de l'enville:s. - Pai'is, J. B. BaiUid,'c & {tls., 1874, in-8'.
seignemen t publL et de l'eoseignemeot pri ,é en FI'ance.
- Pal-is, L. La,'v"e, 18:::G, io -80.
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242. GOUVEA PI~TO (.\ntooio Joaquim de).- Tract:1.l10 r.'gular
- Bologna, N. Zanichelli, 1894, in-8".
e -pratico de testa'l1entos e ueeas õ s.- Rio de Janeiro,
101'0
220. FRANCOLl~1 (f?elice) - Stime dei beni immobile
Eduardo &: H. Laemmel·t, 1877, iu-8".
nccessol'i. - Rbma F. Bocca-ed. 1894, in-8°.
243. GORRINI (Giovanoi) - La Riforrna uoiversitaria - Roma
221. FRASnATI (Alfredo). - La nuova scuoIa cli tliritto penal e in
A. Valardi,-ed., 1893, in-8".
'
ltalia ed nll'estero - TOl-ino, U. Tip, Editrice,
1891, iu-8°.
244. GOURD (Alphonse) - Les cilartes colonialas et les constitulions nes E'tat -Unis de l'Amerique du 01'1 - Paris,
222. - - Dil"itto ponall~ o sociologia crimiaale ~ - Torino, F.
Imp. Nat., 1885, 2 \-01 . in-8°.
Bocca-ed., IS92, iu-,-o.
2-15. GRAS~ERIE (R. de la)- Projet de code civil allemand.
2?3. - - Lo sperimenblismo n.~l dil'itto penale. - It. it.
tr.luuit avec introduction.- Paris, A. Durand et Pedone1892, in-8°.
Lauriel-ed., 1893, in- n.
224. FREEMA;\1 (Ehnrtl '\.) - Le développement de la. coosti- 246. - - COfie civil mexic.'1.o J - PaI'is, V. Gia"d &: CLe. E.
tutiou aO.daise depui' les temps plus recu és jusqu'a nos
B"ie"e, 1895, in-8°.
jours.- Pari, GuilZaumin e. C.le-lid., 1877, in-120 •
247. - - Code civil péruvieo, précedé d'une iotroduction.-It.
Palel"lnO, G.
225. FRIGLERl (An tOllio). - II socialismo. it. 1896, in-8°.
Bondi e C., 18aB, io-8°.
24S. GRATRY (A.) - Lettres SUl' la religion. 2" M. - Parü,
226. FUZIER-UER:\rAN (Eu.)- Rópertoire géoéral a.lpilabetique
C. Drouydol, 1869, io -8°.
du dl'uit fl'aoçaí::; ... publié sou la dil'ectioo de ... par
MM. A. Cal'llentier et G, Frêrejouan Llu aint.- 249. GRlNKE (Frederico) - t\aluralez1. y tendencia de las
Paris, L. Larose et FOl'cel, 1886-96, 14 vols. ill-4 0
instituciones libl'e - Paris, eh. BOl.wet-libr. I 1887,
2 vol . io-8°.
a 2 cob.

e

(DepoL~ do 130 volume a administração pnssou a pnbJic1r cumulativamente
uma segunda serie cOUle.;anuo das letrus I lL !II. 11 2,\0 vol.)
25~.

GUERRA (Enrico dei) - L ammiuÍ'trazioue pubblica in
lhlia - Firenze, G. V. Paravia e C., 1893, io-S" peq.

2?7. GALlA (A. Todal'o della).- lstituzioni di diritto civile
russo.- Pulenno, Stab., tipo rir.. i, 1894. io-8".
251. GUILLERY (J.) - Des ociété3 comm rciales eo Belgique,
- Brwce/les, Typ. B. C/wistofhe & Cie., 1874,3 vols.
io-8".
228. GALLETTl (B.) - II socia.lismo ionanzi al libero esnme.Palermo, tipo G. Spinnato, 1890, io-8 0 •
252. GUlZOT (f?rançoin-Pierre-Guillaume)-Histoire des origines
229. GARCEZ (Martinho).- Nullidatles dos ados juridicos.- Rio
du gou veruement représeotatif et c!e institutious polide Janeü'o, Cunha & Il'mc7o, 1896, iu-8°.
tiques de l'Europe-PaJ"is, Didier-ed., lS55, 2 vol . io-8 0 •
230. GEORGE (HellI'i).- Protection ou libre-échange.- Paris, 253. GmIPLowrcz (Luis) - Derecho politico filosófico-Madrid,
Espana-lúodel-na, . d., ia-8".
Libr., Guillatllnin et Cie. 188S, io-8°.
231. GLANTURCO (Emnuuele).- Dei diritto delle successioni.- 25·1. GUYOT (Yves) - La science
Napoli, L. Pien·o-ed., 1893, io-So.
Reinwald-ed., lS81, in-8°.

économique -

Paris,

C.

232. - - Sistema di rliritto civile italiano. (Parte geoerale). 255. HALLA:\I (Heori) - Histoire. constitutionelle d'Aogleterre
Sec. eJ. - Item item, 1894, in-8°.
depui l'aveoement de Henri YII, jusqu'à la mort de
George ll-Paris Guibert-libr., lS28-29. 5 vols. iu-8°.
233, GIANZA A (Seba tianú).- Codice civile preceduto daUe rela7.ioni mioistor'iali e senatoria, rlalle di cu sioni par- 256. HARE (J. r. C.)-Tl1e law of cootracts.-BostG'~. L. B1'Own,
and comp. IS87, in·So.
Inmentari ... coll'aggiunta delle leO'gi camplemenLari
che si rifel'i cono aI codice civile.- Torino, U. tip,
257. - - Amel'icall con titutional law - Boston, L. B1'own and
Editrice, 1887, 7 vai. in-8° peq.
comp., 1889,2 vols. in-8".
234. GIFFEN (Robert).- Tbe pr-ogl'es of the workiug classes
io tile la t halfceolary.- Nel.o-Yo,-k, G. P. Putnam's 258. I-lA.URANNE (DuverO'ier de) - Histoire dl1 governement
parlemeotuil'e en France-1814-18.J.8. 2" éd.- Paris, Lêvy
sons, 188e, i o 8'.
F're,·es-eds., I 70, 10 vols. in-So.
235. GIORGI (Giorgio). - Teoria deli e obbl igazioni nel diritto
moderno italiaoo, ola ed. - Fwen:e, F. Cammelli, IS94, 259. HELLO (C.-G.) - Ou régime constitutionn031 dans ses
rapports avec l'état actueI de la science sociale et
9 vols. in-8 11 • (con indice).
politique. 3° éd. - Paris A. DU1'al1d-lib., 184S,
2 vols. in·So.
236. GIRARDIN (Emile de).- Les droits de ln. pensee. Que tioos
de presse: lS30-1864.- Pal'is, Levy-frel'es, 1864, iu-8°.
260. HER\T1EU (Henri)-Les ministres, leurs rôle et leurs attri~
bulations dans les différents états organisés - Pal'is,
237. GIRON (A).- La dl'oit public ue la Belgique.- Bl'uxelles,
L. Lat·ose-ed., lS93, ill-8°.
A. Mancea'Ux-ed., lS84, io-8 0 •
238. GmsEPPE (Bellati).- La revisione dei codici penali mili- 261. HIGH (J. L,) - A treatise ou extraordinary legal remedies,.
embl'acing mandamie', quo warranto and prohibitioo.
tari. - Bergalflo, Stab. F. Bolis, 1890, in-So.
21h ed.- Chígaco, Callaghan and comp., 1884 in-So.
239. GLA SON (E1'llest).- Le mariage civil et le divorce dalls
l'aotiquiLé et daos les principales législatioos modernes 262'. HINOJOSA. (Eduardo de) - Historia dei derecho romano,
seguu la más recientes inve tigaciooes-Madríd, Imp.
d'Europe.- Pal'is, G. P.-Lau1·iel, 1880, iu-8°.
de la Revista de Legislacion, lS80, 2 vols. io-8°.
240. GNErsI' (Dr'. Rlldolf). - The english parliament io its
transformatioo through a thousand years.- Boston, L. 263. HITCHCOCK (Heory) - American state constitutions
B,·Ol.On & C.o, 1886, io-So.
NeI.O-Yorh, G. P. Putl'lam's sons, 1887, in-8°.

-14264. HOFMANN (H.) - Nou veaux éléments de médécine légale- 286. KARCHER. (Théodúl'e) - E'turles SUl' I s institutions politiParis, J. B. Bailliere et jUs, 1881, in-8° (com figs.)
ques et sociales tle l'Ang-Ieterl'e-Pal'is, A. L. Verboeckhoven et C_c._ dd., 1867, ia-8°.
265. HOLLAND (Tl1omas 151' Idoe) - The elements of jurlsprudenctl-OJ'(01'd, Clarentlon, 1895, in-8°.
287. KELLEY (William D.). - The olu. souLh aDtI tl1e naw. _
Ne Yorlt, J. P. Ptttnam's sons, 1888, ll-8°.
266. HOL:>ms(1. '\V.\ - The common In.w.-Boston, L. Brown.,
and comp., 1881, in-8°.
288. KENT (J .). - Commentarias on american law. - Boston
L. Broton, and C", 188!, 4 vols. in·8".
'
267. HOL T (DI'. H. von) - Tha coostitutional law of the Uoiterl State~ or America. - Chicago, CaUaghan &: comp.,
289. ~ERVAN (Al'mel da). - 89 et son llistoil·a.-Documants
18 7, in-8'.
authantique . - Paris,B. et Retatlx, 1877, in-12°.
268. - - The COlhlitutiooal aod politicaI IJistory of the United
, ' h.,
, 188"", 2 VO Is. ln. 80•
290. LABOUL.~YE (É1oua,rd). - L'étnt et ses limites suivi d'esSt a t es. - 1•.
sais politiques SUl' Alexis Tocqueville. 2" éi. - Paris,
Churpentier-id. , 1863, io·8".
269. - - The fl'enche revolution tested by Mirabaau's Career.
Twc)ve lecLures 00 tl1e history of the fl"encl1 revolutiolJ, llelivared at lhe Lowell Institute, Bo too, Mass 291. - - Hi3toire des ÉLats-.Unis. 4" él.-Troisiême époque.
- Chicago, Callaghan &: comp., 1894,2 vols. in-8° (com
L constitution des Etats-Unis. 1783-1789. - It. it.
retr.)
1892, in-8".
270. HOLT (G. C.) - The cODcUl'r'lllt jurisdictioD of the fedel'al 292. - - Étlldes 1l10l'ales at poliLi'1Ues. 5" é:.l. - 1t. it' l 1871,
aDd .tata courts. - ~VetO-Yo?"h, B. VOO1-his &: comp.,
in-l~o.
1888, in-8°.
293. LA.ElIillER1'. - Almanak ndmini trativo, mercantil e indus271. ROLTZENDORFF (Dr. Franz von) - Principios de politica trial do Rio da Janeir'o a lndicauol' pal'a. 1896. 530 anno.
llio de Janeil'o, Laemmert &: C., 1885, in-8°.
- Rio de Janei?'o, Comp. T!Jp. do Brozil, IS96, in-8°.
272. - - Principes de la politique. Introduction à l'étllde du 291. LAPRADE (Vielol' ua). - La san liment de la nature avant
. ul'oit publlc- HlJ,mbourg, J. F. Richtel·-dd., 18'li, iu-8".
la christiallisme. - Pa1'is, Didiel' et Cle, 1800, in-12°.
273. - - HORN (J. E.) - La liberté des banques,-- PaI-is, 295. LARCHER (Émile). - L'iuitiative parlementaire en Franca.
Guillawnin et Oic.-dd., s.d., in·8°.
- Paris, A. ROtlsseau-éd., IS96, in-8°.
274. ROUOH (F. B.) - American constitutions: compl'ising the 293. LA ROSA CaJvatore). - La rivocaziona dalla sentenza cicontitution of each stata in tho Union, and of tl1a
vile. - Catani, Tip. Pansini, 1893, in-8°.
Uniteu States. - Albany, W., Parsons & comp., 1872,
2 vols. in-8°.
297. LASTARRIA (J. V.). - La Amel'ica. 2' ed. - Gante, E. Vander-haeghen, 1867, in-8° (com ratr.)
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UNIONS - Pa?'is, Guillaumin et Cie.-ed., 1892, in-8°.
298. - - Leçons da politique po itive profess es à I'academia
de belles-Iettres. - Paris, E. Denné, 1879, iDoSo.
HUGRES
(W.
T.)
Tha
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a
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276.
maxims, leading casas and elaments of law. - London- 299. LAURENT (F.). - Étuues SUl' l'histoire de l'humanité. Toronto, Stevens and sons-The Carstcelt, 1893, in-8°_
Bruxelles, .Meline, Caus et Cia. (e outras), 1861-70, 18
vols. in-8°.
HURD
(John
C.)
Tbe
theory
of
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existence,
277.
as shown by the action of the government of the 300. LAWSON (J. D.). - The principIes of tho american law
United States sinca 1861 - Boston, L. Brown, and
or eontl'act at lawand in equity. - SI. LOHis, The F.
comp., 1881, in-8".
H. Thomas law boo!? C·, 1803, iu-8".
278. IHERING (DI'. Rudolph von) - The struggle foI' law- 301. LAVELEYE (Émile de) - Le ll\;lrcM monék,ira. - Paris,
ChiCi1.go, Cattaghan and comp" 1879, in-So.
Guillawnin et Ci<l.-éds., 1865, in-So.
279. IX"lAMORATI (FI'aDcesco) - Sui delitti contra l'amministra- 302.
zlol1e della giustizia, Sec. ed. - Roma, E. Loeschel'
& CD., 1895, in-8".
303.
280. IpPOLITO (Sanlan~elo spoto) - La le~islazione civiLa ed i
beni di famigliil. in rapporto all' Homestead ed all'Hõfe;'E.cl.lt - Caserta, S. lIfarino-ed., I~94, in-8 0.
304.
281. JACCOTTE (PauL) - Traité de légblation et d'exploitation postales - Pa?'is, P. Dupont, 1891, in-8" gr.
305.
282. JAcm~o (Ca1'lo) - Slllla antit:i economica e giuridlca deI
tito\o ai pOl'latol'8. Costruzioue storica e rnionale
306.
- Torirlo, F. Bocca-ed., 1893, in-8°.

LEBREClll' (ViLtorio). - II mnlLhllismo o i problem i 80dali. - TOl'ino, E. Loescltcr, 1893, in-8".
LECCI (Amarico). - L't peoa ui morto asIla legi lazione
milital·o. - Roma, Tip della Cam. dei Deputati, 1891,
in-8".
LEFEVRE (André). -- La phil sopl1ie. toald et Oi·.-dd., 1879, ill-8°.

Paris, C. Reitl-

LEFORT (Jh.). - Cour élomeutaira do droit crüninel. Paris. E. T/;.ot·in-id., 1877, ln-8".
LE FuR. (Louis). - État fé,Jérul et conf.dératious d'états.
- Pa?'is, M. ct Billa?"d-dd., 18116, in-8".

283. 'JAllJEWX (J. A.)-A treatise on constitutioDal convenlions;
their history, powers, and modes of pro ceeding. 4 th ed. 307. LEGGE sulla giustizia ammiuisteaLiva. 10 mag'gio 1890 e
rela.tivi ragolamenti di pl'ocedul'a di Eervizio ioteeno.
- Chicago, Callaghan al1d comp , 1887, in-8°.
Napoli, E. Pietrocola, IHUl, in-8° peq. (I:libl. legala).
284. JAN.'IET (Claudio) - Le capital, la spéculaLion et la flnanca
,Iii XIX siecle PaI'is, E. Plon, Nourrit et Cis.-dd., 308. LEROT- BEAULIEU (Pcwll. - Da 1:1. coloniEatiun chez .Ies
peuplas modernas. 2 0 ati. - Pcwis, Guillaumin et O,e.1892, in-8°.
lib., 11:-82, in-8".
285. JONES (William Riter) - Federal taxos and statas expenses, 01' the publie good, as distinct from tha ge- 309. LEWIS (J .). - A tl'eatise in the la", of el}1inent domaio in
the Uni teu States. - Ch:cago, Ctllla!:lhCl1~ &: Company,
nel'ul welfaro of the United states -Ne1o-YO?'h, G. P.
PtLtnam's sons, 1890, in·8°.
1888, in-8".

-15 310. - - (William). - 11 diritto marítimo della Germania. 333.
_ Genova, Soe. Ed. delt'Annuario d'Italia, 189~-94, 3
-vols., in·8°.
334.
311. LEVI (Abramo). - Gli ullimi decreti d'amnistia. Commento teorico·pratico. - TO"iI10, U. Tip.-Edit,·ice, 1893,
io·8°.
312. LIBBER (Francis). - NI<\uual of politicaI etbics, designed 335.
chietly for the use of colleges aod tudents at law. Philadelphia, J. P. Lippincott comp., IS93, 2 vols.
336.
in-8° .

-

Essais politiques et philosophiques. 2" éd 1872, in-8°.
•

It it
..,

- - Essuis sur l'histoil'e d'Angleterre . 2" M. - Paris,
Lev!!, fi'eres, ISi3, in-8°.
- - Essais littéraires.- It. it., 1877, in-8 0 •
MAG?,I(Clauuio).- Mal'co 1ingbetti uomo di stato. - ToTIno-Roma, L. Roux e C. 1894, in·8'.
MAC"E (H. numner). - Popular goverment. Four essays.
- New-Yorh, H.HoU, anrt comp., 188u, iu-S o•

313. - - 00 ci vil liberty aod seI f-governemeut. -Item, it., 1894
in-So.
314.

315.
316.

317.
318.

337. - - International law. A series of lectuI'es de.Jivered
before t!le uni ver ity of Cambridae 1 S7 - It it
188S, in-8u.
o ,
•
..,
LINDLEY (N.). - A treatise 00 the law of pal'toer ship.
21h eu. - Chicago, Caltaghan aflel com]}., 188S, 2 vols.
in-8".
338. i\IAJETTl ( RatIaelle).- Il tribuoale deI lavoro.- Napolí
L. Pien·o-cd., 1894, in·8'.
'
LOMBRO (Ges<ll'e).- L'a.nthropologie criminelle et ses récents progres. - PW'is, F. Alcan-ed., 1890, in-12°. 339. MAJORANA (\ugelo) - Lo st,üo di assedio - Catania
N. Gitmnota-eel., 1S94, in-8°.
•
,
- - Le crime politique et le:; rél'olut'oos par rapport au
dl'oit et l'an1hropologi r.J'iminelle et la. science du 340. - - ( G.) - 1 dati stalistici nella questione bancariaRoma, E. Loescher&:C., 1894, in-S".
gouvcrnement. - Pm'is, F. Alcal'l, 189:.,2 vols. in-8°.
- - L'uomo lJianco o I'uomo di colore. Sec. ed. - To· 34 I. MA:\'CI",I (~1ario).- orne ed usi del parlamento italiano.
Sec. ed.-Roma, Tip. della Cam. dei Dep., 1891, ia-8°.
"ino, F. Bocca-eel., 1892, in-8°.
- - Gli aoarcllici. - Torino, F. Bocca-ed., 1894, io-So. 34'2. !\TAXFREDIXI (Giuseppe).- Deli c ecuzione forzata.- Bologna, _V. Zanichelli, 1892,' in-So.
(com ost.)

319. LOMONACO (Giovanni) . - Islitllzioni di diritto civile ita- 343. IANGEOLT,E (Paul).- Les problemas de I'hi toire.- Paris
1]. Reinwald -ed., 1826, i u-S'.
'
liano. Sec. etl. - Napoli, N. Jovcne & C.o, IS94-95,
7 vols. io-So.
344. ;\1ANTlA (P.) - La psicogeuesi deI dirilto.- Torino-Palenno C. Clausen, I !J3, in- 0.
320. LONGO (.\.). - D'lla consnetulline come fonte deI diriUo
pubblico co tituzionale e ammini'll'Utivo. - Palermo
345. MANUALE rJ! procadur.a civile e co~mercia1e ingleze... per
C. Clausen, IS92, ia-&o.
uso degll avvncatl, p,'o'uratorl e case commerciali.TOI'ino, E. Botta, IS91, ia- '.
321. LOPES (Levindo Ferr irn) . - Camal'as:municipae . - Rio
de Janeil'tI, Lio,· . .ti. A. da Cr'u; Coutinho, ISS4, in-S".
34u. tlIARcmo,,"l\, (E nilio) - L'l. que tione deI divorzio avanti
la societa o-iuridica. di Berlioo.- Firen::e Tip. di M.
322. LOUREIRO (Antonio Foraandes Trigo de).-l\1anual de apRicci, 1893, in~8°.
'
paliações e a!!'gravo'. - Rio de Jmteiro, Eduardo &
H. Laemmert, IS72, in-8°.
347. MARGALL (F. Pi y).- Las nacionalidade. 3a eu.- S. f. de
r. (Madrid, Imp. de E. Rtlbinas, IS83), ia-So, (com retr.)
323. LOWEJLL (Josephine Shaw). - PulJlic relief and pri-vate
charily. - NetO Yorh, G. P. Putnam's sons, 18S·J,
ia-8".
34S. MARGBIERI (AIlJerto).- Manuale deI dil'itto commerciale
italiano.- N"apoli, F. Marghieri, 1894, ia-8°.
324. LUCIANI (Vito). - Le pubblicaziolli periodiche nel diritlo
MARIOTTI
(Filippo).- La lagi lazioae delle baIle arti. 349.
privato.- Roma, Libl-. Italiana, lS93, in-S u.
Roma, U. Coop. - Editrice, 1892, in·So.
325. - - Tl'atatt del faIlimento.-Roma, S. Reale, 1893, in-8°.
350. M.lRSHALL (Joha).- The writing:; of. .. upon the Federal
Con titution.-Bostol1, J. Munroe and comp., 1839, in-8o.
326. LUCHINI (Odoardo). - Le istituzioni pubbliche di beneficenza nella legi la:áoae italiana. - Fi,-enzc, G. Bar·
MARTELL'l
(Tullil) - Dizional'io bibliografico delI' eco351.
bem, 1894, in-8°.
nomia politica. (Per ordine cronologico) - Bologna,
Libr. F. T,·evt:os. 1 93, ia-!:!o.
327. LUIGI (Casca Cesare). - L1 questione finauziaria.- Roma,
Tip. della Cam ara dei Del'., 1894, in-S·.
352. 1ARTL"" (J. P. Oliveira) - Histori<1 da civilisa<;k'lo iberica.
- Li,bôa, Y. Bertrand &:, Il:l79, in. 0.
328. LU"'T (E:.lwnrd Clark) - The present coill.Iition of eco~omic cience and the demand for a radical cl1!~nge i n
Elementos ue uu!hropolo..,ia. -It. it.• 1SS5, in-S".
lts methoda aDt! aim:; - New·Yorh, G. P. Putnam's 353.
sons, 188", jn-S .
354. "MARTINS JmlloR (Dr. J. Tzi 101'0) - Hdoria do direito na·
cional.- Rio de Janeiro, 1'yp. da « Empl·e::.a Democra329. LUZATTI (G.) - Pr'Gzzi ideal i e prezzi eITetti-vi - nfilano,
tica Editora D, IS95, iu-S".
U. Hoepli, 1892, in-So.
330. M.ACAULAY (l~. B.) - ffiuvre diverses. - Biogrsphies, 355. MARTW ( . Cognelti d.) - II socLl1i-mo n~,2"li StaLi Uniti
d'America.- Torino, U. Tip,·Eúitrice, IS91, in-So.
e ai bi tOI'ique . cl'itiques et littéraires - Pa"is, L.
Hachettcet C,•. , leuO, 2,01 . ia-12".
35<:1. M.\s ABIAU - tllauuel du mini"tel'e public prà3 las cours
d'appel, les cours d'a":s~: et les tribunaux civils, cor·
331, - - Hi. toil'ed'Angletel'I'e d puis l'él'éJement de Jacques
rectiol1Ilels et de palie . .la é 1. - Pal'is, M. et Billard,
1- Pal'is, Chal·pentie,.-ed., 18G6, 2 vols·, in-12°.
1876-IS <:I, 3 ,ols. ill '.
;;32. --o ~]ist.oire du regne de Guillaumf\ III pour f,lire suite à
lll! tOlre de la révolu1ioo de 1688-1t. ii. IS70, 4 vols. 357. MAUDSLEY (H .)-Le crime a1 la fulie.- PaI-is, G. Baillierelib,·., 1874, iu·So.
in-12°.

-16 358. MAY (.J. Wilt1er) - The Jaw of crimes. 2 th ed.- Boston, 3S0. MORINI (Carlo).- Cort'uzione elettorale.- Milano, F.
Dumolard, 1894, in-8°.
L. Brown, and comp., 1893, in-So.
359. - - (Thomas Erskine) - Histoire constitutionelle de l'An- 3Sl. MOTTA. DE AZEVEDO CORREA. (,Tosé di\,) ....:. Relatorio Geral e
syntlletico dos avi os do Mini terio da JusUe . - Rio
gleterre depuis l'avénement de George IfI: 1760-IS60.
de Janeiro, B. L. Gat-nier-liw., s. d., 2 vols. in-80 •
- Paris Levy f~·r}res-ed., IS65-66,2 vols. lll-SO.

,

360. MELLO (Camillo X. Sobreira de) - Commentario á logis- 382.
13eão brazileira sobre os bens de cIefun to e ausentes,
va"'os e do eveoto.- Rio de Janei"o, E. &: H. Laem·
.
S".
me,o t, IS7S, 3 vols. 1ll3S3.
361. MELUCCl (Pas'luale) - II sistema ipotl'cario u I dirilto civile italiano. - Torino, U. Tip.-Editrice, IS93, iu-S".
3S4.
362. MEREND.\. (Pietro) - ILlusione e reallà dei credi~o fondi Irio. - Palermo.Torino, C. Ctausen, IS93, in-S".
3S5.
363. MEZZOGARI (Clement13) - Colice della. giu ·ti.zia ul11l11inistrati va OS,H te ·to coordinato deIle leggl orgaUlclle e
complementlri e (!ei'!'eg-olllmenli di procedura.- Roma, 3SG.
Stamp. Re'lte, Itl91, in-So.

MORTARA (AugustO).- II metodo e i mezzi delIa coloni~
znzione all'interno.- Jesi, Tip. eli A. Spinaci, lS99,
in-So.
MOUGEOLLE (Paul).- Statistique des
Par'is, E. Le,·oux-ed., ISS3, in·8°.

civílisatiollS. -

MURATORI (Angelo).- Lo stato d',ls edio e·1 i tribunali
militJri.- FÚ'en;;e, Sta1). G. Cillelli, lS9-!, iu·So .
N.-\.PODANO (G.)- La dottri na della pena e dei sistema
pellitenziario.- Napoli, Tip. di A. Bellisario, 1891,
in-8".
NOCITt) (N.)- La liberta condizionale dei conelan nali seconúo iI nnovo couice penale italiauo. - Roma, Società
La;iale, IS91, in-So.

3(l4. MEUO! (Lorenzo) - Instiluzioni di ui1'itto amministrativo.
Terc. e 1.- Torino, F. Boc a-eel., IS92, in·S".
3S7. Noncow (J.)- Les Iutles eutre sociét.ls hum 1Íues et
leurs pbases succe5'ives. - Paris, F. Alcan-eJ,., 1893,
365. Mll:JELI (Vincenzo) - II coocetto giuridico mo lerno ueIla
iD-S" .
reppresant,ulza politica. - Pe,o~'gia, Tip. Boncompagl~i, 1892, iu-S".
38S. Nuovo codice dalla riscos;;;iona delle imposte direUe coutenente leggi, c1ecreli, reg-ola01euto ... per la I'iscos366. - - II diritto co tHuzionale e la biologia. - Perugia, Tip.
sione deIle impo'le.- NapoZi, E. PielrocoZet, IS92,
di V. Smltucci, IS92, in-So.
in-So peq, (!:libI. legal ).

367. MICHAUD (E.) - Comment I'église romaine u'e:;t pIus l'é- 3S9. OBERT! (~ffisio).- Ri forme tl'ibutaria. - Imposta progresgli '3 catllolique.-Paris, S. et Fischbache,·-ed., IS72,
siva. - Ab lizione delle quota minime.- Torino-Roma,
in-12".
L. ROl/X e C. ed., IS94, in-So.
36S. MICTIEL (Henl'Y) - L'iclée de l'état. E"s li critique SUl' l'bis- 390. ONOOT (J.)- Coos ieuêa at science du devoi!'. ln tl'oductioll
toire des tbéoric' sociales et politiques en France depuis
à une explica.tion nouvella du code Napoléon.- Paris,
la revolutioo. 2e éd. - Paris, Liblo. Hachette et Cio, IS96,
A. Durand-libr., IS55, 2 vaI. in-S".
io·S".
391. ORDINAMENTO deIla giustizia ammioistrativn. Legge e
369. MIDY (C. Remi) - Le régime coostitutionnel.- Paris,
regolamenti. Sec. 8U.- Gel1ova, Tip. deZ R. Ist. SOl'doDunod-ecl., 1869, in-So.
Muti, IS91, iU-SD.
370. MILTIlSI (Dr. G. B-Ln. navegazione dei zioue dei libero 392. ORDRONAUX (J.) - Coosti tutional legisla tion in the Uoi[wbitrio ed il criterio dei giusto neHa ricerca deIla leggo
tell State".-Philadelphia, T. & J. W. Johnson & C·.,
sociale.-ltfitano, F. Dumolm-el-ed., 181:l4, in·So.
IS01, in·So.
371. Mumuzzr (Livio). - La teoria della opinione pubblica nello 393. PAGA.NO (Ghcoma) - Le mioiel'i e ii diritto di proprietá.
stato costituzionale.- Torino-Roma, L. Roux e C.,
- Palermo, R. Sand1'on- ed., lS91, in-So,
IS93, io _80 •
394. PAGI (O, E.) - Pl'ecedenls and forms of indictmellts,
372. M1RA.BELLI (Giuseppe). - Della preScrizioue Eecoodo le
informatioDs, complaints, declaratioos,... aclapted to
leggi italiane.- NapoU, E. Marghieri, IS93, in·So.
practice in United States criminal and civil caseS.Chicago, Callaghan and company, IS94, in-S D •
373. MIRA.GLIA (Luigi).- Filosofia deI diritto. Sec. ed.- Napoli, Tip. deUa R. Università, 1893, in-8°.
395. PAL~IA (Luig-i) - studii sulle costituzione lUoderue, - Torirlo, U. Tip. -Editrice, IS92, in-So.
374. 'MODONA (Leone Neppi). - I poteri central i e locali in rappor'to alIa
cienza ed aI dirillo flmrniuistrativo.- 396. PASCAUD (Henri) - De l'Ol'ganisalioll commuoale. et rnuBotogna, S. tip. A::;;oguidi, IS90, in-8 0 •
nicipale en EUI'OP', aux: I.i:·t,üs-Unis et en France ..Étude de lé,(?islntion compn.rée, d'histoir' et de drOlt
375. - - La pubblica ammioistl'uziooe coosidel',lta nelle sue
administratif. -Pal"Ís, GuitlaumiYl-ed., lS77, in-Bn.
linee general e e piu particolarmeote io rappol'to aIla
giuslizia ammillistl'ativa.- Firen;e, Mal'iano Riei, 397. PASSOS (Johu 11. dos) - The inter-state commerce nct.IS94, ln- o.
Neto Yorll, G. P. Putnam's sons, ISS7, in·S o.
376 MONZILLI (A.)- La legislazione delle imprese úi assicul'Ü.- 39S. PA.SSY (H.) - Des formes de gOllvernomeot et dos lo.is qui
zioni in Itüia.- Roma, Tip. deUa Montellate, lS93,
I~s régissent.- Pa"is, Guitlaumin et CiO., IS70, 1I1-Bo.
in-8°.
39:>. PAULA. BA.PTI3TA. (FranciEco de). - C mpendio de theoria e
377. MOORE (J. S.)- Fl'iendly letters lo american f;~rmers and
pratica do proces'o civi.l comparado com o commerCla[.
other . - New-Yorlt, G. P. Putnam's sons, IS8S, in-S o.
- Rio ele Janeú'o, B. L. Ga"nier, livr·., ISBO, in-S o.
37S. MOREA (Gal'elli della).- Di alcune I'ecenti J'iforme ammi· 490. PELLIZ \ (\1;'ria 00 A.) - La didndura. de Rosas. - B//.e·
nistrative io Italia.- TO~'ino, Tip_ G. Derossi, IR92,
nos Aires, F. Lajouarle - ed., IS94, io-So.
in-So.
401. PElPPER (13-. vV.) - The bordel' land of fedaral ao I stnta
379. MORIilLLI (Alherlo).- La funziJoe log-islativn.- Bologna,
decisi)ns. - Pltiladdrhia, T. &: 1. W. Johl~son & 0'.,
D. N. Zanichelti, IS93, io-So.
IS89, ia-S".

-
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Protezionismo americano. - Milano,
402. PHILPOTT (Henry J.) - Tarifchats.- New York, G. P. 426. RABBENO (Ugo)
F. Dumolard-éd., IS93, in-So.
Putnam's sons, lSSS, in-So.
the cases decirled in 427. RACCOLTA di leggi, rego1arnenti, decreti e ot'ari per gli Isti403. PHILLIP3 (W. Hallet) - A manual of th
tuti Tecnici. - Napoli, E. Piet?'ocola, 18\l5, in-8°.
lhe nited States Supreme Court. 2 ed.- New York,
B. & Brctherli, IS85, in-So.
42S. RACIOPPI (l?) - Nuovi limiti e freni nelle istituzioni politiche americane. - Milano, U. Hoepli, IS94, in-8°.
404. PIEMONTE (Leonarilo)-Svolgimento storicõ dell'essenza e
dell'azione dello stato.- Verona, Tip. G. Civelti, lS93,
42\l. RAFFALOVICH (Arthur) - Le marcM financieI' en 1895
in-So.
IS96.- Paris, Libr. Guillaumin et Cie 1896, in-So.
405. PINTOR (Dr. Manfredi Siolto) - La riforma sociale in
Italia.- Firenze, R. Bemporad & Figlio, lS94, iDoSo. 430. RAMALHO (Joaquim Ignacio) - ln tituições orphanologicas.
-S. Paulo, Tip.de J. Seckler, 1874,in-So.
406. PISANELLl (Alfredo Codaci) - 11 dogma della sovrauitá
431. RAMEJ>LA (Ag-ostino) - Le società. di commercio io rappopolare.- Pi:ra, Tip. F. Nistri e C., lS91, in-8°.
porto alla legge penale. - Torino, F. Bocca - ed., IS94,
in-So.
407. PLUTARQUE- Les vies des hommes ilIustres tradultes en
français par Ricard précédée de la vie de Plutarque.
432.
RAQUENI
(Rafl'aele Enrico) - Novo diccionario italiano- Paris, Garniel' - (reres, lS62, 4 vols. in-12°.
portuguez. - Paris, G. Ailla"1'd, S., d., in·So (a 2 cols.)
408. POLlTIS (Nicolas E.) - Les emprunts d'état en droit intel'national.- Paris, A. Durand et P. Lauriel- éd., IS94, 433. - - Nuovo dizional'io portoghese-imliaao. - Item i1., S.,
d., in-8°.
in-So.
40\l

POMEROY

(J. N.) -

An introduction to· municipal law. 434. REGNARD (A.) ~~.

2th ed. - San Francisco, A. L. Bancro(t and comp.,

ISS3, in·So.
410. - - Lectures on interoationallaw in time of peace. -It.
it. ISS6, in-8°.

L'état. - Paris, Derveaua; - éd.

'

lS83,

435. REGOLAMENTO per l'esecuzione dei testo uuico delle leggi
sul recluti1mento deI r. esercito. - Roma V. Carto
lS90, in·8°.
, .

411. - - AD introduction to the constitutional law of the 436. - - programmi e ot'ari per i ginnasi e i licei. - Napoti
E. Pietrocola, IS95, in-So, peq. (Bibl. legale).
'
Unite" States. 10th od.- Boston-New York, B. Mifflin
and comp., ISSS, in-So.
437. - - di servizio in guerra. Parte I. Servizio delle trupe.Roma, V. Enrico, 18\l2, in-So peq.
412. - A treatise on equity jurisprudence, as admiaistered in
the Uaited States of America; adapted for all the 43S. - - per I'esecuzione dei te to unico delie leggi sul reclutastntes. 2th ed.- San Francisco, B. - Whitney company,
mento deI r. esercito. 2 Jug-lio lS90. - Roma, V. Carlo
lS92, 3 vols. ia-8°.
1890, in-So.
'
,
413. - - A treatise 00 the specific performance ofcontracts, as
it is enforced by court8 of equitable jurisdiction, in tbe 439. REPORTS of c~ses 3rgued and decided in The Supreme Court
of the Ulllted States. Complete edition, with notes and
United States of America.- New York, B. & Brothers,
references.- New York, The lawyers'co-operative publ.
S. d., in-So.
comp. lSS2-1S95, 158 tom. em 39 vols. in-8°.
414. - - Remedies and remediaI rights by the civil action according to the reformed american procedure.- Boston, 440. RETIúOND (L. Heory) - E'tude SUl' 1es institutions civiles de
la .Suisse a~ poiot de yue de I'histoire et de la pbilosoL. Brown, and company, 18\l4, in-8°.
.
pble du drOlt. - Geneve, H. Stapelmohr, 18S5, in-So.
415. POSADA (Adolfo) - Tratado de derecho politico. - Ma441. RIBAS (Dr. Antonio Joaquim) - Da posse e das acções possesdrid, V. Sual'ez, 1893-94, 2 vols. io-So.
sorias segundo o direito patrio comparado com o direito
romano e canonico.- Rio de Janeiro, H. Laemmert & (}1
416. - - Guia para el estudio yaplicación deI derecho constitued., 18S3, in-S.o
cional de Europa y America. - Item it., S. d., io ·So.
417. Poso (D. José Robles) - E1 código civil Y su juris- 442.
prudencia hasta l.0 Enero de lS96, adaptada !lingularmente ii. cada uno de sus articu10s, comentado.-Madrid,
Imp. de la rev. de legis., lS\l6, 2 vols., in-So.
443.
418. POUDRA (Jule ) - Traité pratique du droit parlementaire.- Paris, A. Quantin-éd., s., d., 2 vols., in-So.
444.
41\l. PRÉVOST-PARADOL. - E'lisabeth et Henri IV. 15\l5·159S.
3° éd. - Paris, Levy (reres, 1863, in-12°.
445.
420. - - Essais de politique et litterature. 3° éd. - 1t. 1t.,
IS65, 4 vols., iD-12°.
446.
421. - - Quelques pRges d'histoire contemporaine. Lettres politiques. - lb. ib., 1871, 3 vols., in-12°.
447.
422. - - La France nouvelle. - lb. ib., lS76, in-12°.
423. QUINET (Edgard)- CEuvres completes. éd. S., ii., in-120 •

Paris, Paguerre.

424. - - La révolution.- Pa?"Ís, A. L. llerboeckhoven et Cieéd IS69, 2 vols. io-12°.

RIBA.UDO (Dt':. Pietro . Brancaleone) - 8tudio antropologLCO dei militare delInquente. - Torino, F. Bocca - ed.,
18\:14, in-So, (com retr.)
RIBOT(Th.) - Les maladies de la memoire. 6° M. - Paris
F. Alcan-éd., IS79, in-12°.
'
RICARD (Louis - Xavier de) - Le fédéralisme. - Paris, S.
&. Flschbacher, IS77, in-12°.
RlOCO (Cesare) - II po itivi mo e la dottrina dell'evoluzione.
- Trani, V. Vecchi - ed., ISS3, in-So.
RICHELOT (Henri.) - Une révolution en économie politique.
Expo é des dotrines de M. Macleod. - Paris, Capelledd., IS63, in-8°.
RIVAROLA (Df. Rodol~o.) - Exp.o ición y crítioa deI código
penal de la República ArgentlOa.- Buenos Aires, F. Lajouane - ed., IS\lO, 3 vols. ia-8°.

44S. ROBERNIER. (l?élix de) - Examen critique du nouveau projet
de 10i SUl' le cadastre, comparé au systême du terrier
pet'pétuel.- Paris, 11I1p. de J. Martin, IS46, in-8 0.

425. RABBENO (Aronne) - Codice dei credito fonrliario. Sgc. 449. RODINO (Lwg-i.) - Codice delle
ed.- Firel'lze, G. .B. Paravia e C, 1891, in-8°, peq.

D.

3

ocietà Cooperativa.Fil'enze, G. B. Paravia &: C., IS93, in- 80 peq.

-18 450. - - Completo formulario degli alti eoncernenti le Società 473. SEGO~ (L.) - ~rojet de ?ode de commerce de la RépuCooperative.-It. it., 1893, in-8° peq.
bltque Argentme.-Pans, Typ. G. Chamerot. 1889, in-80.
451. RODRIGUES (João José.) - Consultas juridicas ou collecção 474. SEMINARIO (Miguel E.) - L'\ cuestion monetaria en la
de pl'opostas sobre que tões de direito civil, comAmerica E~pafíola. - Pa1-is, Guitlalt'lnin et C.f., 1893
in-8°, ( com gravs. )
,
merei ll. .. respoudiLlas pelos pl'imeiros jurisconsultos
bra i.leiros... - Rio de Janeiro, E. &: B. Laemme1·t, 1873,
475.
SENTUPERY
(Léon.)
L'Europe
politique.
Paris,
L.
2 vols. in-8°.
Oudin &: Cio. - êd., 1894-95, 3 vols. in-8°.
452. ROE (E. F.) - Criminal procedure of United States Courts.
476.
SHAW
- (W. A.) - Ristoire tle la monnaie 1852-1894.- Chicago, Callaghan &: Comp., IS87 in-8°.
Paris, Guillaumin &: C.ie, 1896, iu-So.
453. ROGERS (J. E. TIJOrold.)-Social economy.-New-Yorh,
G. P. Pulnam's sons, IS93, iu-So.
477. SIGHELE (Sci pio)-La foule criminelle. - Pa1'is, F. Alcanid., 1892, in-So. peq.
454. ROLLA D (Hoctor de) - P['ojet de révision du code de procedure civile. (Pl'incipnuté de Monaco.) - Monaco, Imp. 478. SILVA (J. M. Pereira da) - Os varões illustres do Brazil
de Monaco, 1893, in-S o.
durante os tempos coloniaes. - Pariz, Imp. de B.
Plon, 1858, 2 vols. in-8°.
455. ROMÁN (Felipe Sancheü).- Estudios de derecho civil.Madrid, 4. Successores de Rivadeneyra)}, lS90, 4 vols. 479.-- (Iunocencio Francisco da) - Diccionario bibliographico
iu-So.
portuguez, estudos de... applicaveis a Portugal e ao
Brasil.- Lisboa, Imp. Nac., IS58-83, 10 vols. in-8°. gr.
456. ROOSEVELT (Theouore.) - Essays on practical politics.New·Yorh, G. P. Putnam's sons, 18S8, in-8°.
480. SILVA COSTA (José da). - Seguros marítimos e terrestres.
- Rio de Janeiro, H. Laemmert & C., 1883, ia-8°.
457. RORER (D.) - American interstate law. 2 tll ed.-Chicago,
Callaglian and comp., 1893, iu-S".
481.-- Contrado de conta corrente.-Item it., 1896, in.So.
458. Rou:> E (E.) - Discours et plaidoyers de M. Chaix d'EstAuge. 2 0 éd. - Paris, B _ Durand et P. Lauriel, 1865, 482. SMITH (Rodedcl\. R.) - The science of business. - New
York, G. P. P-utnam's sons, 1888. in-So.
3 vols. in-8°.
459. RUSSELL (John.) - Essai SUl' l'histoire du gouvernement et 483. SOARES (Dr. Seba tião Ferreira)-,Esbcço ou primeiros traços
da crise commercial da cidad, do Rio de Janeiro - Rio
de la constitution lJritannique .-Paris, E. Dentu - éd.,
Janeiro de Typ. Laemme'-t, 1865, in-8°.
1865, in-8°.
460. SÁ (Eduardo Alves de.) - A emphyteose e o usufructo.- 484. SOLE (Biagio) Lisboa, Typ. de C. A. Rodrigues, IS77, in-S o•
in-4°.

II divol'zio. -

Potenza. A. Poma1'ici, lS94,

461. SABBATLTI (G.)- Commento alie leggi sulla spropriazione 485. SOUZA. (Dr. Braz Florentino Henriques de) - Do poder
per publJlicfl. utilità e sul risanamento. Sec. ed.moderarlor.-Ensaio de direito constitucional. - Recife.
Torino. U. Typ.- Edit1-ice, 1890, 2 vols. in-8 o.
Typ. Universal, 1864, in-8°.
462. SALERND (G. Ricca.) - L'imposta progressiva e le ri forme 486. SOUZA ri<'. Belisario Soares de) - Notas de um viajante
tributarie di alcuni stati europei.- Roma, Typ. di G.
brazileiro.-Rio de Janeiro, B. L. Garnier, 1882, in-8°,
Bertero, 1894, in-8 J •
487. SPENCER (Herbet.) - Educação intellcctual, moral e phy·
463. SARROCCHI (Gino.) - Sul reaIto di esercizio arbitl'ario delIe
sica. - POl-tO, A. Aranha &: C.' ed., S, d., in-8°.
proprie ragioni.- Torino, F. Bocca-ed., 1893, in·8°.
488.-- Les premiers principes. -Pal'is, G, Bailliire - libr..
464. SARTORI (Dr. Francesco.) - Grande 'e piccola coltivazione
1871, in-8°.
delle terre.-lI1ilano, U. Boepli, 1891, in-8°.
489.-- Introduction à la science sociale.-Item it" 1874, in-8°.
465. SAULLE (Legrand du) - Traité de mé~ecine legale et de
jurispL'utlence medicale. - Paris, A. Delahaye- êd., 490.-- Essais de morale, de science et d'esthetique. -Item
it., 1877, iu-8°.
.
•
1874, in 80 •
466. SCHANZER (Dr. Cario). - Il diritto di guerra e dei tratatti 491.
negli stati ao governo reppreseutativo.- T01-ino, F.
Bocca - ed., 189 I, in-8°.
492.
467. SCHOE HOF íJ.)- The industrial situation and the que tiou
of wages.- New-Yorh, G. P. Putnam's sons, 1885, in-80 •
493.
468.-- The destructive influence of the tarifi' upon manufacture anel commerce anil the figures and facts relatings
thereto. - New York, G. P. Putnam's sons, 1891, in-8 0 •
494.
469. SEccm (Ol'azio.) - La separazioDe personale dei cODiugi
nella legislazione italiana.-Torino-Roma, L. Roua; e
C., s. d. in-8°.
495.
470.-- Sep.trazione o divorzio? - It. it. 1892, in-8 n •

- - L'individu
1885, in-12°.

contre I'etat, -

Paris, F.

Alcan-tJd.,

STORY (J.) - A treatise on the law of contmcts. Firth
ed. - Boston, L. Brown, and comp. 1874,2 vols., in-8°.
- - Commentaries on the law of promissory notes, and
g-aranties of notes, anel chec;:ks ou banI\. and lJanl\.ers.
7th ed. By J. L. Thorndike. -Ib., ib., 1878, in-8°.
- - Commentaries ôn t11e law of pnrtnnrship as a branch
ofcommercial anel maritime jurispl'uuencc, seventh ed.
- Item ii., 1881, in-SO.
- - Commental'ies on the conflict of laws, foreign an
dome tic, in reg-ard to contra.cls, rights, ,tud l'emedies.
8 th etl. - It., It., 1883, in-8°.

471.-- La precedenza obbligatoria deI matrimouio civile aI
religioso e il progotto di leggi bO::J.:l.cci. -Sassa1'i, 496. - - Commental'ie on equity .jllri prudence. lias arlminisTip. G. Cia?'elta, 1893, in-8".
tererl ln England an.L Al11ericll.ThiI' teenth ed., by M.
M. Rigel w. - lt., ii., 1886,2 vols., in-8".
472. SEDWICK (T) -A treatise on the rules with 'govern the
intet'pl'etation and construction of statutory and con- 497. - - Commentaries on the constitulil)n of th United
titutionalla.w. 2 lll ed. - Neli) York, B. VOOl'!liS &:!Y.
Stales... Firth eJ 1Jy:\1. M_ Bigelow. - Ir., it., 1891,
1874, in-8°.
2 vols., in-8°.

-19498. - - Commen taries on equity pleadiogs, and the incidents
there of, according to the practice on the courts of
equity ofEngland and America.- It. it., 1892, in-8°.
499 - - (Moorfield) - Politics as a duty and as acareeI'. •
New- York, G. P. Putnam's sons, 1889, in-8.0
500; STUART-MILL (John) Cie, 1864, in-12°.

La liberté. -

~23.

TRÉBUTIEN (E.) - Conrs élémantaire de droit criminel.
2.8 M. - Paris, A. Lcihure-éd., 1878, in-8°.

524. TRINCHI (Dr. Francesco Ezio) - L'assicuraziona sulla vita
nella storia-nell' economia-nell diritto. - Roma, F.
Treves-ed., 1893, in-8°.

Paris, GuiUaumin et 525. TRONCI (A.) - Le operazioni a la mataria di borsa. Torino-Roma, L. Roux e C., 1891, in-8°.

501. - - La révolution de 1848 et ses déteacteures. G. BailtÜJre-tibr., '1875, in-8°.

Paris, 526. TOBIAS BARRETO - Estudos de direito. - Publicação posthuma dirigida por 8ylvio Romero. - Rio de Janeiro,
Laemmert &: O., ed., 1882, in-8°.
502. SUPlNO (David).-La ca.mbiale e l'ass gno b1U ario. Commento aI titolo X libro I dei nuovo codice di commer- 527. UNITED STATES REPORTS - Suprema court. - Neto-York,
cio. - Verona, D. &: Fedeschi, 1887, io-8°.
Banks &: Brothe~'s, 1889-95. 163 vols. io-8°.

503. - - (Camillo), La navigazione dai puoto de vista economico. - Roma, Forzani e C" 1890, in-8°.

Toríno, F.

504. -

Teoria della trasformazione dei capitali. Bocca-ed., 1891, in-8°.

505. -

li saggio dello scootO.-T01·ino,F. Bocca-ed., 1992, in-8°.

DaUas'
reports .
Chranch's
"
Wheaton's
»
Peter's"
Howard's
»
Black's»
Wallace's
»
Otto's»
Davis'»

17\10-180 1800- 15 1316- 27 1827- 42 1843- 60 1861- 62 1 63- 75 1 75- 82 1892- 95 -

4 vaIs.
9 »
12 »
16 "
24 »
2 »
23 "
17 »
56' »

506. SUTHERr..\ND (J. G.) - A treatise on the law of domages
embracing an elementary expositioo of the law: 2th ed. 528. USÉ (Charles) - De la nullité en matiêra d'élactions
-Chicago, Callaghan and comp., 1893,3 vols., m-8°.
politique. - E' ledions municipales, departementales,
séoatorhL1es at parlementaires.-Paris, L. Larose &: For507. - Shtute~ anrt statut 1'y construction, including a discu-cel, 1896, Íll-8°.
sioo of legislative powers, constitutional regulations relativa to tha forms of legislation an the legislativa 529. WADE (W. P.) -Treatise on the operation and coustruprocedure - Chicago, Catlaghan and comp., 1881, in-8°.
ction of retroactive laws. - St. Louis, F. H. Thomas
and comp., 1880, in-8°.
508. TAINE (Ullnri) - Notes SUl' l'Angletel're. 5° éd.- Paris,
Hachette et C,c, 1876, in-8° (com gravs.)
530. WALKER (Thomas Alfred) - The scieuce of íntacnational
law. -London, C. J. Clay and sons, 18~3, iu-8 0•
509. - Philosophie de I'art an Italie.-Paris,
BaiUihe et Oi',
531. WAPLES (Rufus) - A handbook on parliamentary pra1880, io-8° •
clica - Chicago, CaUaghan &: 0.°, 1883, in-8 0.
510. TANGORR.A (Viocenzo) - La teoria aconomica elel costo di
532. WESTERMACK (Edoardol - Storia. dei matrimonio umano.
pro luzione.- Roma, Tip. Agostinicma, 1893, in-8°.
-Pistoia, F. Bt'acaU, 1894, in-8°.
51I. TARDR (G.) - La logique sociale. - Paris, F. Alcan-éi.,
533. - - Ol'igine du mariag-a dan l'espêca humaine. - Paris,
1895, in-8°.
GuiUaumin et o·e-éd., 1895, in-8°.
512. TAUSSIG (F. W.) -Tba taria history of the Uoited States.
534. WHARTO", (F.)-A tl'eati a on the confiict of laws, 01' pri- _Veto-Yod., G. P. Putnam's sons, 1893, in-8°.
vate internatiooal law. 2.th ed.-It. it. 1881, in-80.
513. TAX-PA YEH.- True 01' false finance. The issue of 1888 by a...
535. - - Commeotaries on la w, ambl'acing chapters on the
- NelO YOl"h, G. P. Putnam's so,~s, 188S, in-8°.
natul'e, the source, and the hi tory of law. - Phi514. TAYLOR (Halluis)-The origillaud gl'owth of anglish coustiladelphia, K. &: Brothe~', 1881, in·8 0.
tutioo. -Boston-Neto- YOI'k, H. lJIi/fiin and comp., 1895,
iu-8°.
536. WillTNJ;:Y (William Dwigbt) - The century dictionary.
- A n ancyclopedie lexicon Df the englistl language.515. - (H. O.) - A. treatis on the law of pI'ivata corporations
Neto Y01-k, « The Century Co », s. d. 7 vols. in-8°., gr.
3th ed. - Philadelphia. K. & Brother, 1894, in-8 .
(com gl'avs.)
516. - (L) - Pnblic schools. - A law tl'e:1tisa on the rights, 537. WILSON (O. M.) - A digast of parliamentary law ; also,
powal", dlltias aud liabilitia- of scbool, boards, officiers
the rula~ of tha senata, anti house of representatives
and teachel's. - Ohicago, I. Taylor, publ., 1893, in-So.
of Congres~: with the consti tution of the United 8tate . - Philadelphia, K. &: BI'othel', 1869, in-80.
517. THIERCELIN (H.) - De l'autorité et de la liberté.- Pal'is,
Didier et C.e-éd., 1864, in·8°.
538. WINN (Henry) - Proparty io land. - Neto YO"h, G.
P. P'.ttnam's son , 1888, iu-8°.
518. TIDERGHIEN (G.) - La sciance de l'àme dans les limites de
I'obsarvatioo. - BI'uxeUes-Liege, Decq., 1868, in-8°.
539. ,VINTER (GI'ippa de) - E~am9n et réfutntiou du divorca
de M. aquet at de la qu . tioo de JI. Alexandra Du~
519. - - Eoseig-uament et philosopllie.- B"uxeUes, G. Mayolezma , tils. - Paris, L. Larose-éd., 1880, iu-8 0.
ed., 1873, iu-8".
520. TIEDE IA (Chl'istopher G.) - The unwl'ittan êonstitu- 540. VACCARO (AnO'elo) -La lia i dei diritlo e dallo stato.- To1'Íno, F. Bocca-ed., 1893, ia-8°.
tioo of lhe nited State. - A phi losophical inqllil'Y
into tha fundamentalas of american coo titutioual law. 541. VACHJ;:R. (L.) - Le homesta I aux E'tats-Unis.- Pat'is, Guil- NetO York, G. P. Putnam', sons, 1890, in-80.
laumiri & Oie., 1895, in-8 0.

a.

521. - - A tl'eatisa 00 equity jurisprudence. ~ St.
The F. H. Thomas law book C.o, 1893, iu-So.

Louis, 542. VALENTI (Ghioo) - Lavoro produtlivo a speculaziona.,
Roma, E. Loescher & 0°., 1892, in-80.

522. TrsSOT (J.) - La foI ie considerée surtout dans S9S 1'a pports 543. VANNI (fcilio) -.La fuuziooe della filosofia. del diritto conavec la psychologie oOl'male, sa uatul'a, ses formas. si arata in sê a in rapporlo aI ocÍilIi mo contemParis, A. Mare~cq altné-éd., 1877, in-8 .
poraneo. - Bologna, D. N _ Zanichelli, 1894, in-4 0•

544. VASCONCELLOS (J. M. Pereira de) - As assembléas provin- 552. VrvANTE (Cezará) - Tratatto teorico-prafico di :dà>iltfr;
ciaes, ou COllllCção completa da-s leis, deoretos, ... annocommerciaie.- Torino, F. Bocca-ed., 1893, in--80.
r ••
tada por •. .-Rio de Jan eit"o, E. &: H. Laemmert, 1869,
in·8°.
553. VOSSION (Louis) - La constitution américaine et ses amende.
ments. Texte, notice bistorique et commentaire.-Paril,
545. VELLOSO (Dr. Eduardo G. Ferreira)- Consultor theorico e
GuiUaumin et C'e" 1889, in-8° (com" retr.)
pratico das fallencias e liquidações dosregistros de firmas
contractos.-Bahia, Typ. de J. G. Tourinho, 1896, in-8°. 554. ZANARDELLI (Giuseppe) - L'avvocatura. - DiscorsL - lJ'i.
t'enze, G. Barberd-ed., 1879, in-8°.
546. VENTURI (Silvio) - Le degenerazioni psico·sessuali nella
vita degii individui- e nella storia delle società.-Torino,
555. ZANETTI (Filippo)- 11 socialismo.- Torino, Tip. Salesia114,
F. Bocca-ed., 1892, in-8°.
1893, in-8° (com retr.)
547. VIDARI (Erco1e) - Annuario critico della giurisprudenza
commerciale. (Anno I-IX, 1883-91)-lvrea, L. Garda, 556. ZANI (B.) - La politica secondo la scienza moderna. 1884·91,9 vols. in-8°.
Manto1Ja, Tip. Mondo1Ji, 1884, in-8°,
548. - - 11 diritto rnarittimo italiano esposto sistematicamente. 557, ZANOTTI (Ulisse) - L'agrico1tura e le casse di risparmio 01"
-Milano, U. Hoepli, 1892,2 vo1s. in-8°.
dinarie.- Ra1Jenna, Tip. di A. Oalderini, 1893, in-8°.
549. VIEIRA (Dt'. Fr. Domingos) - Grande diccionario portu- 558. ZERBOGLIO (A.) - Della prescrizione penale. -Torino, F.
guez ou tbesouro da lingua portugueza.- Porto, E.
Bocca-ed., 1893, in-8°.
Ch.ardt'on e B. H. de Moraes, 1871-74,5 vols. in-4°.
550 .. VINCENT (P.)- Cours de pédagogie. - Paris, N. Fauvre- 559. - - Su la legittima difesa. (Sec. ed.) - Item., it.,1894
I
in-8°.
libr., 1882, in-8°.
55!. VITALI (V.) - La libertà religiosa e lo stato. -Piacenza, 560. (ZORLI (A1berto) - Diritto amministrativo finanziario, italiano. - Torino, F. Bocca, 1894, in·4°.
Tip. G. Fa1Jat"y-ed., 1881, in·8°.

SENADO FEDERAL

TRABALHOS EXEOUTADOS
NA

SECRE1ARI~.

no SEl\AIlÜ FEDERAI~
NO

ANNO DE 1897

RIO DE JA EIRO
i899
1031 -

ns

\

INDICE

Pags.

Relação dos Srs. Senadores da 3" legislatura............................................
Proposições iniciadas na Camara dos Deputados, que foram approvadas e dirigidas pelo Senado á sancção do Presidente da Republica na sessão ordinaria de 1897.....•. " . .•
Proposições iniciadas na Camara elos Deputados, que, adoptadas pelo Senado, foram por este
enviadas ao Presidente da Republica para' a formalidade da publicação ou da promulgação, na sessão ordinaria de 1897 ....••..•.•.•..•........
Proposições iniciadas na Camara do Deputados e á ella reenviadas pelo Senado com emendas ou addições na sessão ordinari~ de 1897
Proposições iniciadas na Gamara dos Deputados e peLo Senado clevolvidas por não poder
dar-lhes seu assentimento na sessão ordinaria de 1897, •••..•••.•.•.••...•. 0.0...
Proposições iniciadas na Camara dos Deputados e pelo Senado enviadas á sancção e que, não
tendo sido sanccionadas, foram promulgadas pelo Presidente do Senado de accordo
'com o art. 38 da Constituição Federal na sessão ordinaria de 1897.................
Projectos iniciados no Senado e por elle approvado e remettido a Camara dos Deputados na
sessão ordinaria de 1897 ••.••.•.•...
Projectos iniciados no Senado, que foram regeitados ou prejudicados na sessão ordinaria
de 1897 •.•
Decretos não sanccionados pelo Presidente da Republica, cujos vetos foram approvados na
sessão ordinaria de 1897..••..••.••.••
Pareceres apresentados na sessão ordinaria de 1897
Requerimentos approvados na sessão ordi~aria de 1897.•..
O"
Requerimentos retirados, regeitados ou prejudicados na sessão ordina.ria de 1897••••.
Indicações approvadas na sessão .ordinaria de 1897
Indicações qU6 não foram julgadas objectos de deliberação ou foram retiradas, rejeitadas ou
prejudicadas na sessão ordinaria de 1897 ......•.
o ••••• ,

o •••• o o ••• o ••• o •••••••• o •• •

3
7

o' •••••••• o ••• o • • •

13

o •••••••••• o •••• o • • • • • • • • • • • • • •

15

•••• o ••••••• o •••••••••••• o •••••• o • • • •

• • • • • • • • • • • • • • o •••• o ••• o.' o • • • • • • • • • • o' . , .

17

19
21
23

o

25
27
41
43
45

o • • • • • • • o •••• o • • • • • • o. o • • • • • • • o • •

47

o •••• o •• o •••••• o •••• o ••••••• o •••••••••••• o'

o...

o ••••

o' o o., o o o o o ••• o •• o . . . . .

o......

o

AOTOS LEGISLATIVOS
N. 432 - GUERRA - Autorisa o Governo a abrir ao l\1inistrio da Guerra um credito de
88:215 806 para saldar as despezas feitas com a construccão de quatro paióes de

polvora, na ilha do Boqueirão e mais obra' accessorias ....
\) 433 - MARINHA - Fixa a força naval para o oxercicio de 1898.
» 434 - INDUSTRIA - Autorisa o Poder Executivo a mandar pagar ao carteiro de I"
classe da Repartição Geral dos Correios Philomeno Jocelyn Ribeiro os vencimentos
que deixoll de perceber ..•.....
» 435 - IDlm - Autorisa o Governo a mandar pagar, pela verba-Exercicio~ Findos ao 3° omoial da Repartição Geral dos Correios, Jo~é Francisco Rodrigues, os vencimentos que deixou de perceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de. junho de 1895. o... .
o' •••• o •• ,

o"

o.' •• o.. ••

o •••••••• o' •• o ••••• o..

o • o •••••••••••••••••••• o • o •• "

••••••• o ••• "

••• o • o •

3
3

3

'4

IV
Pags.

N. 436 - JUSTIÇA - Concede oito mezes de licenç1, sem vencimentos, ao Bacharel
Octaviano de Siqueit',l Cavalcanti, substituto do juiz federal na sessão do Amazonas..•...... , .. '. , ..•.........
» 437 - INDUSTRIA. - Autorisa o Governo a abrir o credito especial de 21:500$000 para
pagamento d03 vencimentos, no exercicio vigente, dos empregados da extincta agencia officia1 de colonisação, addidos ~l Secretaria do Ministerio da bdustria, Viação e
Obras Publicas ...
~
,> 438 - GUERRA - Autorisa o Poder E!mcutivo a reformar no posto de alferes, o tenente
honorario do exercito, o sargento aj udan te aggregado do batalhão academico Arcilio
de Freitas.
» 439 - ID8l\1 - e Ma.rinha - Autoris1 o Governo a abrir o credito especial de
III :095 500 para pagamento dos vencimentos dos officiaes que reverteram ao serviço do Exer~ito e da Armada
» 440 - FAZENDA - Autorj~a o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o creriito de
14: 125$100 supplementar a verba - Exercicios Findos - do orçamento em vigor,
para pagamento aos empregados das obi'as do porto do Recife .. , ...
» 441 - JUSTIÇA. - Autorisa o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado, ao
meaico auxiliar da Directoria Geral de Saude Publica, Dr. Candido Barrozo do Amaral
» 442 - IDEM - Publica a resolucão do Congresso Nacional que proroga a actual sessão
legisla.tiva ate o dia 5 de outubro do corrente anilo •..
» 443 - FAZ8NDA. - Autorisct o Governo a concerler ao cidadão Luiz Rodolpho Cavalca,nti de Albuçuerque, director das R.endas Publicas do Thesouro Federal, um anno
de licenç-t para tratar de sua saude onde lhe conviel'.
» 444 - JUSTIÇA. - Concede flOS alumnos do curso suporior das Faculdades de Direito,
matriculados antes da lei n. 314, de 30 de outubro de 1895, as regalias da legislação
anterior
"
» 445 - INDUSTRIA. - Autorisa o Poder'Executivo n. conceder um anno de licença com o
respectivo ordenado ao telegraphista-chefe da Repartição Geral dos Telegraphos,
Alfredo de Lima Albuquerque Mello .........•..
» 446 - JUSTIÇA - Autorisa o Poder Executivo a pagar ao Dr. Tiburcio Valeriano Pece'gueiro do Amaral, 'Peepaeador de medicina legal da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, os vencimentos que deixou de perceber desde 28 de outubro de 1892 até
26 de maio de 1893, do logar de prep~rador da cadeira de chimica inorganica da
mesma Faculdade
» 447 - IDEM - Publica a resolução do Congresso Nacional, proeogando novamente a
actual sessão legislativa até o dia 4 ele novembro do corrente anno .. '" ..
») 448 - GUER.RA - Fixa as forças de terra para o exercicio de 1898 ..
»)
449 - ID8H ---: Dispõe sobre a cont:1gem ctt prisão preventiva do official ou praça elo
Exercito, an tes ele ser condemnado
)1
450 - JUSTIÇA. - Permitte aos alumoos dct Escola Polytechnica que se matricularem
de accordo com as exigencias prepal'atorías dos estatutos approvados pelo decreto
n: 5.600 de 25.1e abl'il de 187.!, ;;t. S alumn03 das escolas de Minas e Militar, que
requereram até e5ta data a transftlrencia para l1quella escola, concluirem os respectivos cursos pelos ditos estatutos...............................................
» 451 - IDEM - PublicJ, 11 resolução do Congresso Nacional, prorogando 110Vament3 a
actual se:>são legislativa até'o dia 4 de da dezembro do corrente anno
» 452 - FAZE~DA - Prohibe importa.r e fabricU' rotulos que se prestem á fabricação de
bebidas e qu<l.es1uer pro'ÍLictos üacionaes com o fim de vender estes como si fossem
estrl1ngeirJs, e d-\ outc'as providl3nc:113 .. :
,
» 453 - INDU5'I'R.IA. - Resol ve sobre o computo do tempo paea o eífeito da aposeLltadoria
do engenheiro Miguel de Teive e Argollo
o"
o

o

o. o

o ••• o., o' o

o ••••••• o o

•••••• :

•••

0

•

•

o o' o

,

•• o

•

o •• ,

o •••• o •••• o •••••• '

••• o ••••• '

o ••• '

4

••• o'

4

••••••• o...

4

•

o •

o o o

o •••••••••••••••••••••••••••••••

•• ,

,

o.

"

• • • • • • • • • • • • o •• '"

•

o •••••••••••• '

o

o

•••

'"

•

•

•

•

•

•

5

5

•

o ••••• o ••••••••••• o •• o

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

5

••

••••••••••• o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••• •••• ••••

•

•• ••

o,, o • • • • • o • • • • • o o

o •

•

o

o ••••••••••• "

o

4

• • •

o •• o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • o o ••• o o ••• o

•••••••••••

o·..

•••• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

6

o

•••• ••

•

••

o ••••• o •

•

•

•

••

•

•

•

•

•

6
6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6

•

•

•

•

•

•

•

•

o • • • • • o.

o •

5

o ••••••

o. •

•

•

•

•

•

•• •

•

7
7

7

8

·V
Pags.

N. 454 - FAZE:'<DA - Autorisa. o Governo a conceder ao conferente da Alfandega do Para
Raymmndo Paiva Sodré e Silva, um anno de licença, com o respectivo ordenado...
» 455 - IDEM - Autorisa o Governo a conceder um anno de licença com ordenado ao conferente da Alfandega de Santos José Joaquim de Miranda........................
» 456 - JUSTIÇA - Declara em estado de sitio, por 30 dias, o territorio do Districto
Federal e da comarca de Nictheroy........ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . . . . . .
» 457 - FAZE~J)A - Autorisa o Governo a abrir o credito de 132:809$998, sob a rubrica
Exercicios Findos - d~stinado ao pagamento do nickel e cobre importado no exer·
cicio de 1896 ......................•......•..............•.......•..... '.........
» 458 - JUSTIÇA - Autorisa o Governo a conceder seis mezes de licença. com ordenado,
a o Dr. Joaquim Pires de Amorim, Juiz federal na secção do Espirito Santo, para
tratar de sua saude onde lhe convier.............................. .......••..•...
» 459 - IDE:'! - Autorisa o Governo,a abrir o credito de 380:000 para pagamento dos ordenados vencidos e por vencer, dos magistrados aposentados pelo decreto n. 2.056, de
25 de julho de 1895, e rea.dmettidos á disponibilidade por decisão da Justiça Federal.
,. 460 - IDE:.! - Autorisa o Governo a nomear uma commissão de membros da Directoria
de Saude Publica para verificar a efficacia do serum anti-varioloso, descoberto pelo
Dr. Felippe Pereira Caldas, e a entregar a este o premio de 50:000$000............
» 461 - IDE:'! - Autorisa o Governo a conceder ao amanuense da Secretaria da Faculdade
de Medicina e de Pharmacia da Bahia, João Antonio Ferreira, um anno de licença,
com ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier.........................
» 462 - L'íDUSTRIA - Autorisa o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado,
a José Joaquim de Negreiros Sayão Lobato, chefe de secção da Secl'etaria da Industria,
Viação e Obras Publicas, para tratar de sua saude onde lhe convier..............
» 463 - GUERRA - Autorisa a reorganisação dos estabelecimentos militares de ensino...
» 464 - FAZENDA - Autorisa o Governo a conceder ao conferente da Alfandega da
Bahia Candido Guedes Chagas 10 mezes de licença, com ordenado, para tratar de
sua saude onde lhe convier............ .. ••.•.•.•... ...•.......••. ..•....•.•......
» 465 - JUSTIÇA. - Publica a resolução do Congresso Nacional, prorogando novamente a
actual sessão legislativa até ao dia 10 de dezembro do corrente anno...............
» 466 - IDE:.! - Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios interiores os creditos de 9:750 , supplementar á verba - Ajudas de Custo - e de
5:480'" li. verba 29 - despezas imprescindíveis com exames geraes de preparatorios..
» 467 - l\1ARINHA - Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Marinha o credito de
2.000:000$, supplementar á verba - Hospitaes - n. 16 do art. 4 da lei n. 429 de 10
de dezembro de 1 90............................................................
» 468 - RELAÇÕES EXTERIORES - Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio das Relações
Exteriores o credito de 30:000 , ao cambio de 27, supplementar á rubrica 4' do
art. 3° da lei D. 429, de 10 de dezembro de 1896, fazendo para isso as necessarias ope,
"
"
'" .,
rações de credito .. '"
» 469 - JUSTIÇA - Autorisa o Governo a abl'ir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 94:000 , supplemenlar a verba - Diligencias Policiaes - n. 14
do art. 2° da lei n. 429 de 10 de dezembl'o de 1806..............
» 470 - IDE~f - Autori::a o Governo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o 6redito de 255:757$119, supplementar a diversas verbas do art. 20 da lei
n. 429 de 10 de dezembro de 1896................................................
}>
471 - I~DUSTRIA - Autorisa o Governo a concedel' um anno de licença" com ordenado
ao telegl'aphista de 4· classe, Ernesto Manoel da Silva Filho, para tratar de sua
saude onde lhe conviel· .. '. ....••...'......•......• , . . . .. . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . .
» 472'- GUER.RA - Autorisa o Govel'no a abril' ao Miuisterio da Guerra o credito extraol'dinario de 259:9 2$930 para occorrer ás obras necessarias na fabrica de polvora da Estrella
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N. 473 - GUERRA - Approva Ocredito extraordinario, naimportancia de 4.000:000 , pa~a
occorrer as despezas com as operações no interior do Sstado da Ba.hia. . . . • • • . . . . . . .
» 474 - RELAÇÕES EXTERIORES - Approva o tratado de arbitramento pl1ra a fixação das
fronteiras do Brazil e da Guyana Franceza, celebrado em 10 abril de 1897, entre a
Republica dos Estados Unidos do Brazil e a Republica Franceza .....•...•..... " .. ,
» 475 - FAZENDA - Autorisa o Governo a abril' ao Ministerio da Fazenda o credito de
450:000', supplementar á. verba - Reposições e restituições.......................
» 476 - MARINHA. - Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Mariuha o credito de
1.447:715$168, supplementar á diversas rubricas do ar1. 4° da lei n. 429 de 10 de dezembro de 1896............................................... .•..•..•..•.•.....
» 477 - GUERRA - Isenta desde já. as forças dos corpos de infanteria de marinha, officiaes
marinheiros e marinheiros nacionaes da coutribuiÇ<"io mensal de um dia de soldo para
o Asylo de lnvalidos da Patria
"
" .. , ., .
. .. . . . .
» 478 - MAR1NHA - Dispõe sobre o preenchimento dos claro exi tentes na força naval e
da outras providencias..........................................................
» 47~ - JUSTIÇA - Declara reelegiveis os membros do Conselho Municipal e dá outras
pl'ovidencias ....••....•..... " ..•.. , " " .. " ....
» 480 - INDUSTRIA. - Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Industria, Viação e
Obras Publicas creditos extraordinarios, especiaes e supplementares na importancia de
27.346: 149$845 para occorrer ao pagamento de despez.'1s pertenceutes ao mesmo ministerio, .••.....
» 481 - IDEM - Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas o credito supplementar de 6:000 para completar o pagamenta dos vencimentos de 10 bilheteiros da Estrada de Ferro Central do Brazil... ..•..•.......... ..
» 482 - FAZENDA. - Autorisa o Governo a abrir o credito de 1.388:702$498 ~o Ministerio
da Guerra e de 72:000$ ao da Fazenda............................................
» 483 - IDE~I - Concede peIlSão a viuva e aos filhos do Marechal Carlos Ma.chado de
Bittencourt
~ .'..••..•••.•.••..
» 484 - IDEM: - Concede pensão á. cada uma das cinco fllhasdo marechal Floriano Peixoto
» 485 - JUSTIÇA. - Autorisa"o Governo a mandar pagar a Arthur Herculano de Almeida
empregado do Pedagogium, os -vencimentos que lhe competirem, e a viuva do
Dr. Joaquim José de Menezes Vieira os que este deixou de receber como director do
mesmo estabelecimento...........................................................
» 486 - FAZENDA - Autorisl1 o Governo a pagar ao tenente reformado do exercito, José
Severo Fialho, o soldo de sua reforma desde a data em que deixou de recebei-o. ..•..
» 487 - IDEM: - Auiorisa -o Governo a mandar trancat· as contas do ex-almoxarife do
Arsenal de Guerra de Matto Grosso, Theophilo Antunes de Miranda...............
» 488 - IDEM - Autorisa o Governo a relevar ao major Antonio Caetano Rodrigues
Horta, collector de rendas do municipio de Juiz de Fóra, o pagamento da quantia
de 6:531$900 ..•...... 0...........................
» 489 - IDEM - Orça a receita geral para o exercicio de 1898..........................
» 490 - 101m - Fixa a despeza geral para o exercicio de 1898. ....•.............•..••.
» 491 - INDUSTRIA - Autorisa o Governo a aposentar o engenheiro civil Adolpho Dilermando de Aguia.r no emprego immediato ao de dir.3ctor da. Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Uruguayana.................................... ...•.•............•....
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· ~uadro dos Srs. Senadores da 3 leRislatura
a

~uallros

dos diffarantas trabalhos da una sa occnnon o

Senado Federal na sessão ordinaria de 1897

QUADRO N. 1
Relação IIos Sr8. Senadores da 3:1

ESTADOS

I~gislatura

Nt»lES

OBSERVAÇÕES

Amazonas .•... " .. " Manoel Francisco Machado.............

»

.•••.•.•.•. Joaqnim José Paes da

»)

.•••••••..•....•....•....•....•.

1809 Eleito em 15 de setembro de 1890, foi reconhecido
em 11 e tomou assento em 18 de novembro do
mesmo anno.

ilva Sarmento..

1902 Reeleito em i de março de i 94 por haver terminado
o eu mandato. foi reconhecido e tomou assento
em 3 de maio do mesmo anno.

o...

1005 Terminado o mandato do Sr. Jose da Co ta Azevedo,
procedeu-se ;Í. eleição em 30 de Dezembro de 1896,
a qual, I ar deliberação tomada em 31 de maio de
1897 foi annullada . .ti. nova eleição realizou-se em
4 de setembro de 1897 e pende de approvação do
Senado.

0. 0

Pará

Justo Leite Chermont..

1 99 Eleito em 21 de agosto de 1894 para a vaga aberta
em virtude do fallecimento do 'r. Raymundo
Nina Ribeiro, foi reconhecido em :lO de outubro e
tomou assento em i de novembro, ludo do mesmo
anno.

»

•••..•.•••••.••• Laura Som·é............................

1902 Eleito em 23 de junho de i 97 por haver renunciado
o mandato o
r. Antonio
'icolau ~onteiro
Baena, foi reconhecido em 24 e tomou assento em
25 de agosto do mesmo anno.

»

••••••••.••..••• Manoel de MeIlo Cardoso Barata........

1905 Reeleito em ao de dezembro de 1896 por hILver terminado o seu mandato, foi reconhecido em 2 e
tomou assento em 2-1 de maio de i 97.

Maranhão ••.......•. }OIanoel Iguacio Belfort Vieira....... ....

1 99 Eleito em 4 de julho de i 97 para a vaga aberta
por ler a sumido o cargo de .iuiz do Supremo
Tribunal Federal o Sr. João Pedro Belfort Vieira,
foi reconhecido e tomou assento em 28 de outubro
do mesmo anno.

»

..••.••• '"

Augusto Olympio Gomes de Castro.....

1902 Eleito em i de março de 1894 por haver terminado
o mandato do l·. José Secundino de Gomensoro,
foi reconhecido e tomou aSHento em 25 de junho
do referido anno .

»

....• . .. . .. Bencdiclo Pereil'a Leite... '" . ... .....••

1905 Reeleito em ao de dezembro de i 96 por haver ter·
minado o seu mandato, foi reconhecido e tomou
assento em 6 de maio de 18!17.

Piauhy

Joaquim Antonio da Cruz

..•.....•.• '" Firmino PÜ'es Ferreira

" ...•..•..... Joaquim

I

. 1 99 Eleito em 15 de etembro de 1 90, foi reconhecido
em ii e tomou assento em 15 de novembro do
mesmo anno.
:

.

ogueira Paranaguá..•........

1002 Eleito em 1. dc março de 1 94 por haver terminado
o mandato do r. Elyseu ele ouza Mal,tins, foi
recon hecido em 3 e tomou a.'>Sento em 29 de maio
do referido anno.
1005 Eleito em
minado
drigues,
de maio

Ceará ..•••. " ..••... Joakim ele Oliveira Catunda..... ...•..... 1899

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

30 de df!zembro de 1 96 por haver tero mandate elo r. Antonio Coelho Rofoi l'econhecido e tomou aSilento em 14
ele 1897.

Elei~o

em 15 de setembro de 1.90, foi reconhecido
eID ii e tomou assento em 15 de novembro do
mesmo anno .

1902 'rendo .renunciado o mandato ])01' omcio de 115 de
abril d 1 97, o Sr. Antonio Pinto ogueira Acciol)',
procedeu,..se em 16 de agosto() do mesmo anno á
eleição;cnja appro\'ação <tinela pende d deliberação
d 'enado.
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O!l!I!:RVAÇÕES

NO~lES

ESTADOS

Ceará

João Cordeiro........... ....•.........• 1905 Reeleito em 30 de dezembro de 1.96. [(li reconhecido
e tomofl assenlo em 2 de maio de 1897.

Rio Grande do Norte. José Bernardo de Medeiros..............

i899 Eleito em 15 de i1etem hro de 1<:90, foi reconhecido
em 1L e "tomou assent 1 em 15 de novembro do
mesmo anno.

Almino Alvares Affouso................

1902 Eleito em 15 de setembro de 1890, foi reconhecido em
9 de maio e tomoll ass nto em 14 de junho do
mesmo anno.

~laranbão..

1905 Eleito em 30 ele dezembro de 1896 por baver terminado o mandat do r. José Pedro de Oliveira
Gaivão, foi reconhecid0 e tomou assento em 15 de
maio de 1897.

"
»

»

"

Parahyba

"
"

Pedro Velbo de AI.bu'lue,·que

José de Almeida Bal·reto................ 1899 Eleito em 15 de setembro elo 1 90. foi rec(lnhecido
em 11 e tomou assento em 15 de novembro do
mesmo anno.

............ Abdon Felinto Milanez

. 1902 Eleito em i de março de 189-1 por haver terminado o
mandato do Sr. Ii'irmino Gomes da ilveira. foi
reconhecido em 16 e tomou assento em 17 de maio
do mesmo anno.

Alvaro Lopes Machado

1905 Eleito em 30 de dezembl'Q de 1896 por haver termi.
nado o mandato do Sr . .João Soares Neiva, fJi re·
conhecido e tomou assento em 6 de maio de 1897.

Pernambuco ..•...... José Joaquim de Almeida Pernambuco..

1~99

Eleito pm 18 de dezembro de 1 92 para a vaga aberta
com a nomeação do Sr. José Hygino Dllarte Pcreil'a para Juiz do Supremo Tribunal Federal, foi
reconhecido em ô e tomou as!ento em 9 de maio
de 1893.

"

••....••• Francisco de Assis Rosa e Silva •.•....•. .1902 Eleito em 18 de abril de 1896 por ha:ver renunciado
o Sr. Joaquim Corrêa de Araujo, foi recunhecido
em i e tomou assento em 2 de junbo de 1897.

"

Antonio Gonçalves Feneira............. 1905 Eleito em 30 de dezembro de 1895 por haver terminado o mandato do Sr. João Barbalho Uchôa Cavalcanti foi reconhecido em 2 e tomou assento em
12 de maio de 1897.

Alagôas .......•..... Francisco de Paula Leite e Oiticica..... 1899 Eleito em 1 de març0 de 1894 para a vaga aberta por
teL' assumido o exercieio do cargo de Presidente da
l:tepublica o Sr. F10riano Peixoto, foi reconhecido
em 16 e tomou assento em 17 de maio do mesmo
anno.

"

............. João da Silva Rego Mello...............

"

...•••....... Bernardo

Sergipe

~

1902 Eleito em 1 ele maio de 1894 por ter assumido o exercicio do cargo de juiz do Tribunal Civil e Criminal o Sr. Cassiano 'l'aval'es Basto, foi reconhecido e (amou assento em 16 de maio do mesmo
anno.

nLonio de Mendonça Sobrinbo. 1905 Eleito em 30 de dezembro de 1896 por haver terminado o mandato do Sr. Manoel Messias de Gu mao
Lyra, foi reconhecido e tomou assento em 15 de
maio de 1897.

ManoeI da .silva Rosa Junior...........

1899 Eleito em 15 de àetembro de 1890) foi reconhecido
em ii e tomou assento em 15 oe novembro do
mesmo anno.

"

.............. Leandro Ribeiro de Siqueira MacieI..... 1902 Eleito pm 1 de março de 1894 por haver terminado o
mandato do Sr. Thomaz Rodrigues Cruz, foi rpcouhecido e tomou assento em 18 de maio do
mesmo anno.

"

, .•.• José Luiz Coelho e Campos .. ,.......... 1905 Reeleito em 30 de dez mbro de 1896 por haver tel'minado o seu mandato, foi reconhecido e tomou assento em 14 do junho tle 1897.

Bahia

Virgilio Clímaco Da.;mazio

,.... 1899 Eleito em 15 de setembro de 1 90, foi reconhecido em
11 e tomou assento em 15 de novembro do mesmo
al1130.
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ESTADOS

Bahia

»

NOlLliB

OBSERVACÕES

Severino dos Santos Vieira .•...........

1902 Eleito em 3 de março de 1895 para a vaga aberta por
ter assumiap a vice-presidencia d!\ Republica o
Sr. :\lanoet Yielorino Pereira, foi reconhecido em
30 de iunhoe tomoua"sentoemJ,5 dejulho doreferido anno.

Ruy Barbosa .••....,

1.905 Reeleito em 30 de dezembro de 1895 por haver terminado o se'l mandato. foi reconhecido em 2' e tomou
assento em 6 de maio de 1 97.

Espirito Santo •••...• Domingos Vicente Gonçalves de Souza...

t 99 Eleito em 15 de setembro de 1. 90, foi reconbecido

em 11 e tomou assento em 15 de novembro do
mesmo ann'>.
"

••..•. , ....•.••..•....................•..•.•... 1.902 "\ ag pelo faUecimento, em 25 de setembro de 1897,
do Sr, Eugenio Pires do Amorim, procedeu-se á
nova eleição em i de março do corrente anno.
.... ' •. Henrique da Silva Coutinbo., ... , ..... ,.

1905 Eleito em 3;) de dezembro de 1895 por haver terminario o mandato do r. Gil Diniz Goulart.foi reconhecido e tomou posse em i de julbo de 1897.

Rio de Janeiro ....... Quintino Bocayuva......................

1.899 Eleito em 15 de selembro de 1890, foi reconhecido em
8 ele setembro o tomo I assento em 18 de novembro
do mesmo anno. Renunciou o mandato e acceita a
renuncia em 29 de d~7.embro de 1.891, foi reeleito
em 21 de agosto de 1 '92, sendo reconhecido e tomando assent,) em 8 de set~mbro do mesmo anno.

"

Manoel~de Queiroz Mattoso Ribeiro.....

1902 Eleito em 5 de maio de 1895 para a va!!'a aberta com
o fallecimento do 'I', Carlos Ft'ederico Castrioto,
foi recnnhpcido em 19 e tomou assento em 30 de
julho de 1895.

»

.•.•••• José Thomaz da Porciuncula............

1.905 Eleito em 30 de dezembro de 1 96, por haver terminado o mandato do r. João Baptista Lapér, foi
reconhecido em 2 e tomou assento em 3 de maio
de 1897.

Districto Federal., '" Eduardo "\Vandenkolk................... 1.899 Eleito em 15 de setembro de 1890, foi reconhecido em
11 e tomou assento em 15 de novembro do mesmo
an:lo .

"

.... José Lopes da Silva Trovão..... ........

1002 Eleito em, 2il d jnnho de 1 95 para a vaga aberta
com o fallpcimento do Sr. Joaquim Saldanha Marinho, foi reconhecido em 2g e tomou assento em 3i
de agosto do mesmo anno.

»

Thomaz Delfino dos Santos .•••.•...•••.

1905 Eleito em 30 d dezembro de 1896, por haver terminado o .eu mandat , foi reconhecido em 2.2 de
ma io e tomon assen to oru 1. de junho de i897.

Minas Geraes .•...... Fernando Lobo Leite Pereira........... 1890 Eleito em 12 de janeiro de 1 95 para a va!!a aberta
com o f.lllecimento do Sr. Joaquim Felido dos
Santos, foi reconhecido e tomou assento em 22 de
maio do mesmo anno.
Antonio Gonçalves Chaves., .•......•.••

)}

. Paulo

1002 Eleito em 1 de maio de 1894, por haTer terminado
o mandato do Sr. Amerioo Lobo Leite Pereira, foi
reconhecido em 19 e tomou assento em 20 de junho
do mesmo anno .

••.•.•.• Feliciano Augusto de Oliveira Penna.,.. 1905 Eleito em 30 de dezembro de 1895, por haver terminado o maOlbto elo 1'. ChristianoBllnedicto Ottoni,
foi re onheciclo e tomou assento em 2 de maio
de i 97 •
" Manoel de Moraes Barros..

.....•....... João Francisco de Paula e Souza

1899 Eleito em 1.5 de abril (le 1 95, por ter assumido a pre~idencia da Republica o r, Prudente José de Moraes
Barros, foi reconhecido em 2 e tomou assento em
30 de maio elo mos mo anno.
. 1902 Eleito em 15 de abril de i 95, por ter assumido o
cargo ele mini tro de Estado o 1'. Frn'ncisco de
Paula Rodl'igues Alves, foi reconhecido em 28 e
tomou assento em 30 de maio do mesmo anilo.

W

~~'
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ESTADOS

NOMES

OBSERV AÇÕES

S. Paulo .......•.... Francisco de Pll.ula Rodrigues AI \·es...

1935 Eleito em 28 d junho de 1 97, por haver renunciado
o Sr. Jnsé Alve de Cerqueira Cesar, foi reconhecido
em 8 li tomou assen to em 'li dc agosto do mesmo
anno.

Paraná ......•.•.•... Vicente i\Iachado da Silva Lima... ...•• 1 99 Eleito em 6 de janeiro de 1 05, por ter as umido o
cargo de Juiz do Suprp.mo Tribunall"ederal o r.
Ubaldino do Amaral Fontoura, foi reconhecido e
\omou assento em 1-1 de maio do mesmo anno.

"

.............. Joaquim Rezende Corrêa dI' Lacerda ....

"

Alberto José GonçalveR

1902 Eleito em 25 de julho de 1 97 por ter renunciado o
mandato, em 11 de maio do mesmo anno o r. Arthur Ferreira de Abreu, foi reconhecido e tomou
assento em 23 eb spt~mbro aiuda do mesmo anno.
1905 ReelelLo em 30 de dezembro de 1896. por haver terminado o s u mandato. foi reconhecido em 2 de maio
e tomou assen to em '12 de jlmho do mesmo anno.

Santa Catbarina ...... Raulino Julio Adolpho Horn...........

,.........

18\=19. Eleito em 15 de setembro de 1890, foi reconhecido
em li e tomou ass nto em 15 de novembl'o do
mesmo anno.

"

"

..... Gustavo Richard

1902 E!eito em9 de setemhro de 1894, por haver terminado
o mandato do SI'. Luiz Delfino dos antos. foi reconhecido e tomou assento em 23 de outubro do
mesmo anno .

"

"

.•••. Antonio Justiniano Este,·es Junior...... 1905 Reeleito em 30 de dezembro de 1896 por haver -terminado o seu mandato, foi reconhecido em 2 e \o.
mou assento em .j, de maio de 1 97.

Rio Grande do Sul. .. Ramiro Fortes de Barcellos.............

1899 Eleito em 15 de setembro de 1890, foi reconhecido
em 11 e tomou a sento em 15 de novembro do
mesmo anno .

"

. ' Julio Anacleto Falcão da Frota..........

1902 Reeleito em 10 de outubro de 1894, foi reconhecido
em 17 e temou asseu to em 18 de maio de 1895 .

"

•. José Gomes Pinheiro Machado.. . . . • •• . . 1905 Reeleito em 30 de dezembro de 1 96.foi reconhecido
em 2 e tomou assento em U de maio de 1 '97.
José Joaquim de Souza.................

1899 Eleito em 15 de setembro de 1 90, foi reconhecido
em 14 e tomou a sento em 15 de novembro do
mesmo anno.

lO

José Leopoldo de Bulhões Jardim,......

1902 Eleito em 1 de março de 1894. por haver terminad~
o mandato do r. Antoilio da ill'a Paranhos, fOl
reconhecido e tomou assento em 3 de maio do
mc'mC' '1nno.

lO

Antonio José Caiado ..

Goyaz

lO....

1905 ReeleiLo em 30 de dezembro de 1 96 por ha\'er terminado o seu mandato, foi reconhecido e tomou
assento em 4 de maio de 1897.

Iat-to Grosso ........ Aquilino Leite do Amaral Coutinho...... 1899 Eleito em 15 de setembro de 1890 foi reconhecido
em 12 e tomou assento em 15 de novembro do
mesmo anno.
........ Generoso Paes Leme de Souza Ponce...

"

"

1902 Eleito ('fi 1 de março de 1891 por haver terminado
o mandato do r. Anlonio Pinheiro Guedes, foi
reconhecido em 18 e tomou assento em 3i de maio
do mesmo anno.

••.... ,. Antonio Francisco de Azeredo.......... 1905 Eleito em 30 de dezembro de 1896 por haver terminado o mandato do . r. Joaquim Duarte :1Iturtin1t?,
foi reconhecido e tomou assento em 2 de malO
de 1897.

ecretaria do enado Federal, 12 de fevereiro de 1898.- O 10 ofiiciltl, }ll'istides dos Passos Costa.- Conforme - O
director, José B. da SC)'ra Beirort.

QUADRO N. 2
Proposições iniciadas na, Camm aos Deputaaos, que foram appl'ovadas e airigidas pelo Senado á sancção ao Presidente da Republica na sessão
ordioaria ao 189'7

ANNOS

I--

DATAS

EMENTA.8

DATAS
DOS DECRETOS E
RESOLUÇÕES

DA'rAS
DA SANCçio

DATAS DA
NÃO SANCÇÃO

NlJMEROS E DATAS DA
PROMULOAÇÃO

-----1·-1----------·1-----·1-----1-----1--------11

1895 U de outubro.

9l Concede a pensão annual de 4 de dezemb, 10 de dezemb.
2:-100$ a cada uma das cinco
filhas do Marechal Floriano
Peixoto.

N. 484 - de 10 de
dezembro.

1896 31 de outubro.

59 Autorisa a abertura do credito 26 de agosto .. 28' de agosto ..
upplementar de 14: 125'100
para pagamento aos emprega·
dos das obras do porto do
Recife.

N. ~O - de 30 de
agosto.

"

1 de seOOmb.

N. 4~ - de 3 de
setemuro.

1 Fixa a força naval para o exer- 10 dá junho.•. 12 de junho..•

N. 433 - de 12 de
junho.

,1 de dezemb. 82 Determina que os alumnos do 24 de agosto.,
cw'so superior das faculdades
de Direito, matriculados antes
da lei n. 3l4, de outubro de
1 95, gozarão das regalias da
legislação an terior.

18 7 27 de maio ... ,

cicio do 1898.

43~ - de 17 de
agosto.

10 de junho...

3 Autorisa o Governo a reformar 2 de agosto,.
o tenente honol'ario do exercito Arcilio de Freitas_

"

19 de junho ...

6 Autorisa o Governo a conceder 8 de julbo .•. 12 de julbo .. ,
ao bacharel Octaviano de i.
queira Ca1lalcanti juiz substituto seccional do Estado
do Amazonas, oito mezes de
ilcença sem vencimentos,

lN.

"

1 de julho ...

7 Autorisa o Governo a pagar ao 9 de ;etemb. 14 de setemb.
DI'. TibUl'cio Valeriano Pecegueir do Amaral, preparador da Faculdade de :Medicina do Rio de Janeiro, OS
vencimentos que deixou de
receber,

J\f. 446 -- de 17 de
setembl'o,

"

8 de julho •• ,

9 Autorisa a abertura de um cre· 20 de agosto .• 23 de agosto ..
dito especial de 111 :095S·00
para pagamenLD dos venci"
mentos dos omciaes que re·
verteram ao serviço etrectivo
do exercito e armada.

N. 4:]9 - de 24 de •
agosto.

"

13 do julho. ..

10 Autodsa a abel'tura do credito 10 de agosto,. 16 de agosto,.
especial de 21 :50
para pagamen to dos vencimen tos dos
empregados da eXlincta Agen·
cia de ColollÍsação, no exel'cicio de 1897,

24 de jliÍhO... 11 Autorisa o Governo' a conceder 28 de agosto ..
11m anno de licença com 01"
denado ao telegl'aphista chefe da Repartição Geral
dos Telegraphos, Alfredo de
Lima AI buq uerq ue Mello.

"

24 de julho.,.

12 Auiorisa o Gov l'UO a conceder 28 de agosto •• 30 de agosto ..
um anno 'de licença com ordenado ao director das Rendas Publicas do Tbellouro
Federal, Luiz Rodolpho Ca·
valcanti d Albuquerque.

(Vide quadro
n. 6, )

lN.

"

436 julho.

N. ·137 agoslo,

de 12 de

de 16 de

quadro N. 445 - de 15 de
n. 6. )
setembro.

(I ide

N. 443 - de 2 de
setembro.
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ANNOS

DATAS

EMENTAS

DATAS
DOS DECRETOS E
RESOLUÇÕES

DATAS
DA SANCÇÃO

DATAS DA
NÃO SANcçÃO

NUMEROS B DATAS DA
PROMULGAÇÃO

-----------1------1------1------1-------'--1897 24 de julho ...

H

Autorisao Governo a conceder 24 de agosto ..
um anno de licença com ordenado ao medico auxiliar
da OirecLoria Geral de Saude
Publica Dr. Candido Barroso
do Amaral.

1 de setemb.

N. 44t - de 1 de
sl\tembro.

N. 460 - de 22 de
novembro.

"

14 de agosto..

16 Autorisa o Governo a nomear 18 de novemb. 22 de novemb.
uma commissão de profissionaes para esLudar a eflicacia
do serum anti-varioloso descoberto palo Dr. FeUppe Pereira Caldas.

"

30 de agosto..

20 Fua as forças de terra para o 30 de setemb.
exercicio de 1898.

6 de outubro.

N. 448 -

outubro.

de 6 de

30 de agosto..

21 Determina que será levada em 5 de outubro. 10 de outubro.
conta, no cumprimento da
pena a que fór condemnado
um official ou praça de pret,
a prisão preventiva que tiver
soiliido.

N. 449 - de ii de
outubro.

4 de setemb.

22 Autorisa o Governo a conceder 18 de novemb. 22 de novemb.
um anno de licença com ordenado a José Joaquim de
r egreiros Sayão Lobato, chefe
de secção da Secretaria da
Industria, Viação e Obras
Publicas.

N. 462 - de 22 de
novembro.

4 de setemb.

23 Autorisa o Governo a conceder 26 de outubro. 7 de novemb.
um anno de licença com 01'':
denado ao conferente da Alfandega do Pará Raymundo
Paiva Sodré e Silva.

N. 454 - de 9 de
novembro.

4 de setemb.

25 Autorisa o Governo a conceder 26 de outubro. 7 de novemb.
um anno de licença com ordenado ao confet'ente da
Alfandega de Santos José
Joaquim de Miranda.

N. 455 - de 9 de
novembro.

1.7 de setemb. 28 Fixa

a

despeza do Ministerio 15 de dezemb. 16 de dezemb.
das Relações Eneriores para
o exercicio de 1898.

N. 490 - de 16 de
dezembro.

18 de setemb. 29 Isenta da contribuição de um 6 de dezemb. 9 de dezemb.
dia de soldo, mensalmen~e,
para o Asylo de Invalidos da
Patria, as praças do Batalhão
de Infantaria de Marinha, do
Corpo de Olliciaes Marinheiros
e do de Marinheiros Naoionaes.

N. 477 - de 9 de
dezembro.

30 Manda computar para a apo- 26 de outubro. 1 de novemb.
sentadoria do engenheIro
civil Miguel Teive e Argollo
todo o tempo em que servio
em diversas commissõee do
antigo Ministerio da Agricultura. Commercio e Obras
Publicas.

N. 453 - de 3 de
nOlembro.

5 de outubro. 32 Autorisa o Governo a conceder 12 de novemb. 18 de novemb.
seis mezes de licença com ordenado ao juiz seccional do
Estado do Espirito Santo,
Dr. Joaquim Pires de Amorim.

N. 458 -de 18 de
no,·embro.

23 de setemb.

-9UI

o

UI>

o~

.

DATAS

ANNOS
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EMEII'TAS

DATAS
DOS DECRETOS E
RESOLUÇÕES

DATAS
DA SANCÇÃO

DATAS DA
NÃO SANCÇÃO

NUMEROS E DATAS DA
PROMULOAÇÃO

z~
A

--

--

1897

8 de outubro. 33 Autoris:l o Governo a conceder i8 de novemb. 22 de novemb.
um anno de licença com
ordenad(1 ao amanuense da
ecreLaria da Faculdade de
Medicina e de Pharmacia da
Bahia, João Antonio Ferreira.

-

N. 461 - de 22 de
novembro.

"

16 de outubro. 35 Autorisa a abert'll'a do credito 9 de novemb. 19 de no,emb.
especial de 380: 000$ para pagamento de ordenados a magistrados que Coram apOSE'ntados pelo decre to n. 2056 de
25 de julho de 1 95 e obtiveram senteDça aDnullatoria
daquelle decreto.

-

N. 459 - de 19 de
novembro.

"

18 de outubro.

1 de novemb.

-

N. 452 - de 3 de
no,embro.

18 de outubro. 37 Autorisa o Governo a conceder 26 de novemb. 6 de dezemb.
u 10 anno de licença ao telegraphista de 4n classe da
Repartição Geral dos Telegraphos, Ernesto Lanoel da
ill'a Filho.

-

N. 471 - de 6 de
dezembro.

lO

36 Prohibe a importação e Cabri- 26 de olltuoro.
caçâo de 1'0 tulos qlIe se prestem á falsificacâo de bebidas
e quaesquer oútros productos
nacionaes e dá outras provideDcias.

"

5 de novemb.

40 Pro\'idencia sobre o preenchi- 7 de dezemb. 9 de dezemb.
menta dos claros existen Les
na força oaval.

-

N. 478 - de 9 de
dezembro.

"

12 de novemb.

43 Autori a as operações de credito 6 de dezemb. 7 de dezemb.
nece sarias ao pagamento dos
vencimentos dos empregados
do Pedall'0gium Arthor Herculano de Almeida e a D. Carlota de Menezes Vieira, viuva
do Dr. J oaq uim José de Menezes Vieira. os que este
deixou de receber como director do mesmo estabelecimento, desde 1 de maio a i3
de agosto de 1 97.

-

N. 485 - de 11 de
dezembro.

"

12 de novemb.

44 Aulol'isa o Govel'l1o a abrir ao 2 de dezemb.
i\linisterio da Justiça e egocios Interiores os creditos de
9:750~ supplementar ~, verba
9 - Ajudas de custo, e de
5:40:';;ável'ba29-Despezas
impresciDdivei~ com os exames geraes d pl'eparatorios,
do art. 2 0 da lei o. 429 de 10
de dezem bro de 1896.

2 de dezemb.

-

N. 466 - de 2 de
dezembro.

lO

16 de novemb.

45 Aulorisa a abertura do credito 2 de dezemb.
extraordinario de 25():982.;i930
pal'a 'occorrer ás obras necessarias na fabrica de polvora
da Estrella.

4 de dezemb.

-

N. 472 - de 6 de
dezembro.

»

20 de novemb.

.J7 Fixa a despeza do i\linisterio da 15 de dezemb. 16 de dezemb.
Fazenda para o exercício de
1 98.

-

N. -190 - de 16 de
dezembro.

lO

22 de novemb.

48 Alltorisa a abertura do cl'edito 2 de dezemb. 3 de dezemb.
de 30:000 ,ao cambio de 27,
supplemental' á rubl'Íca 4n do
art. 30 Cla lei D. 429 d 10
de dezem bl'O de 1896 .•

-

N. 468 - de 3 de
dezembro.

A.

2
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1897 22 de novemb. 49 Autorisa a abertura do credito 2 de dezemb, 3 de dezemb.
de 200:000~ supplementar á
verba - Hos~ilaes - n. 16
do art. 40 da ei n. 429 de 10
de dezembro de 1896.

--

N. 467 - de 3 de
dezembro.

-

N. 469 - de 6 de
dezembro.

-

lN. 473 - de 6 de
dezembro.

»

22 de novemb. 50 Autürisa a abertura do credito 2 de dezemb. 6 de dezemb.
de 9-1:000 , supplemental' á
verba - Diligencias Policiaes
- n. 14 do art. 20 da lei
n. -129 de 10 de dezembro de
1896.

»

22 de novemb.

»

22 de novemb. 52 Autorisa a. abertura do cr8- 2 de dezemb. 6 de dezemb.
dito de 255:757$lHJ, supplemental' a diversas rubricas
do art. 20 da lei n. 429 de 10
de dezembro de 1896.

--

lN.

»

25 de novemb.

53 Fixa a despeza do IIlinisterio 15 de dezem b . 16 de dezemb.
da Marinha para o exercicio
de 1898.

--

N. 490 -- de 16 de
dezembro.

»

26 de novemb.

55 Autorisa a abertura do credito 6 de dezemb. 9 de dezemb.
de '1.447:715· '168, supplemental' a diversas verbas da
lei n. 429 de 10 de dezembro
de 1896.

-

N. 476 -- de 9 de
dezembro.

1>

29 de novemb. 55 Approva o tratado de arbitra- 6 de dezemb. 8 de dezemb.
mento, de 10 de abril de
1897, entre o Brazil e a Guyana
Franceza, relativo ao territorio contestado.

-

N. 474 - de 8 de
dezembro.

»

29 de novemb.

59 Alrtorisa o Governo a mandar 6 de dezemb. 11 de dezemb.
trancar às con·tas do ex-almoxarife do Arsenal de Guerra
do Estado de Matto Grosso,
Theopbilo Antunes de Miranda.

--

N. 487 -- de 11 de
dezembro.

"

29 de novemb. 60 Autorisa o Governo a relevar 6 de dezemb. 13 de dezem b.
ao collectol' de rendas do Juiz
de F6ra, major Antonio Caetano Rodrigues Horta, o pa~amento
da quantia de
:531$900. valor de estampilhas federaes que se achavam sob sua guarda e que
foram roubadas, na noite de
16 para 17 de maio de 1897,
do edifício do «Forum» daquella cidade.

--

N. 48B - de 13 de
dezembro.

»

29 de novemb.

-

N.46-dei1de
dezembro.

"

29 de Dovemb. 63 Autorisa o Governo a aposentar 7 de dezemb.
o engenheiro ci\'il Adolpbo
Dilermando de Aguiar no
emprego immediato ao de
director da Estrada de Ferro
de Por lO Alegre a Uruguayana, com os vencimentos
que lhe competirem.

<

51

Approva os creditos extraor- 2 de dezemb. 4 de dezem b.
dinal'io na importancia total
de 4.000:000$, abertos ao lIlini tet'io da Guerra para despeZ3S urgentes com as operações de guerra no interior do
Estado da Babia.

62 Aulorisa o Governo a pagar ao 7 de dezemb.
tenente reforma.do do exel'cito José Severo Fialho o
soldo da sua reforma, desde
a data em '.lue deixou de
recebei-o, abrJUdo para issu
o credito necessario.

a

de dezemb.

-

470 -- de 6 de
dezembro.

(Vide quadro N. 491 - de 23 de
dezembro.
n.6).

-11-

AN)/OS

DATAS

EMENTAS

DATAS
DOS DEORETOS E
RESOLUÇÕES

DATA.S
DA. SANOÇÃO

DATAS DA
NÃO SANCÇÃO

NUMEROS E DATAS DA
PROMULGAÇÃO

1897 30 de novemb. 66 Autorisa a abertura do credito 7 de dezemb. 8 de dezemb.
de 450:000\ supplementar á
verba -- Reposições e restituições-n. 29 do art. 70 da
lei n. 429 de 10 de dezembro de 1896.

N. 475 -- de 8 de
dezembro.

30 de novemb. 67 Autorisa a abertura dos cre· 7 de dezemb. 10 de dezemb.
ditos de 1.38:5:70.2$498, supplementar a diversas verbas
do art. 50 da lei n. 429 de 10
de dezembro de 1896; e de
72:000.;; para acquisição de
duas lanchas para o serviço
da Alfandega desta CapiLal,
ficando annullado o de 80:000$
concedido pelo art. 7 0 n. 11
da lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895.

N. 482 -- de 10 de
dezembro.

»

,.

i de deEemb.

70 Autorisa a aberlura de diver- 7 de dezemb. 9 de dezemb.
sos creditas extraordinarios
o supplementares, na impor.
tancia total de 27.346:149$!45,
ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas.

N. 480 -- de 9 de
dezembro.

»

2 de dezemb. 72 Orça a receita geral da Repu- ii de dezemb. 12 de dezemb.
blica para o exercicio de 1898.

N. 489 -- de 15 de

»

4 de dezemb. 75 Fixa a despeza do Ministerio 15 de dezemb. 16 de dezemb.
da Justiça e Negocios Iuteriores para o êxercicio de
189d.
\

~.

»

4 de dezemb. 76 Fixa a despeza do Ministerio 15 de dezemb. 16 de dezemb.
da Industria, Viação e Obras
Publicas para o exercicio de

N. 490 -- de 16 de
dezembro.

dezembro.

490 -- de 16 de
dezembro.

189B.

Secretaria do Senado Federal, 22 de janei.l'o de 1898.- O i O omcial, Franoisco José Ca,lmon da. Ga,ma..- Conforme - O
dJirector, José B. da, !Serra, Belfort.

·,

"

QUADRO
Proposi~õcs

."

'J

iuiciadas mt OaUJam dos Dcputados, quc, adoptadas pclo Scnado, Coram por estc cnl'ial1as ao Pl'csil1wtc da Republica pnra a
Cormalidade da publicação ou dll proUJlIl~aç:lo, U,L scs~iio Qrllinal'i,t dc 1897

,

DATAS OAS
ltESOI.UÇÕES

EMENTAS

NUMEROS E DA'rAS

DA PunLICAçÃO ou
PROMULGAÇÃO

DA

ANi\OS

DATAS

1 97

27 ele agos to .....

19

Prorop-a a se,sào legislativa até o dia 5 de 1 c'e setembro ... Publir.nda com o decreto
outubro.
o, 422 rle 1 de setembro.

»

29 de setembl·o.

31

Prol'oga a sessão legislativa até o dia 4 de nO-12 de outubro ... Publicadn com o decreto
n. 447 de 2 outubro.
vembro.
I

»

27 de outubro ...

38

Prorog-:l a sessão legislath'a até o dia -1 de de-:29 de outubro ... Publicada com o decreto
n, 451 de 30 de ou tubro.
zem bro.
I

li de nOYembro.

42

Declara em estado de Rilio por 30 dias o terri-j'12 de novembro. Promulgada com o decreto
n. 456 de 12 de outubro.
torio do Districto Federal e da comarca de
Nictheroy.

I

Secretaria do Senado Federal, 22 de janeiro de 1898.- O 10 oficial, F,'ancisco José Calmon da Gama.- ConformeO director, JosJ B. da Sen'a Bel{OI-t.

QUADRO N.
Proposi~õl\S

ANNOS

4

iniciauas na Cilmara tios Deputados e a ella reenviauas pelo Senado com emendas ou addiçõl\S na sessão ordinaria de 1897

nATAs

DATAS EM QUE
FORAM nEvoLVIDAS
Á CAMARA
DOS DEPUTADOS

EMENTAS

1896 4 de dezembro 80 Autorisa a abertura do credito de 132:8098998, supplementar á rubrica 21 de julho.
n, 33 do art. 7° da lei n. 360 de 30 de dezem bro de 1895. para pagamento do nickel e cobre importados no anno de 189ô para cunhagem
dlls respectivas moedas.
~

4 de dezembro 82 Determina que os alumnos do curso superior das Faculdades de Direito, 23 de junho.
matricu I~dos ao tes da lei n. 314 de 30 de outubro de 1895, gozarão
das regalias da legislação anterio!'.

1897 6 de setembro 27 Permitte que os alumnos da Escola Polytechnica, que se matricularem de 18 de setembro.
accordo com as erigencias preparatorias do regulamento de 1814, concluam os respectivos cursos pelo dilo regulamento.
~

L7 de setembro 28 Fixa a despeza do Ministerio das Relações Exteriores para o exercicio 3 de novembro.
de 1898.

~

li de novemb,

41 Fixa a despeza do Ministerio dos Negocios da Guerra para o exercicio 24 de novembro.
de 1898.

~

16 de novernb.

46 Concede desde já, sem prejuizo do meio soldo e monte-pio. a pensão 4 de dezembro.
mensal de 500 á viuva do marechaL Carlos Machado de BiLtencourt e
a de 10 ,tambem mensal. a cada uma das IUbas solteiras e a carla um
do filhos menorcs do mesmo marechal.

l

Secretaria do enado Federal, 8 de março de 1 98.- O 20
O director, José B, da Serl'a Belfol't.

official, LuiJ Olyrnpio Guillon Ribeú·o.-Conforme-

QUADRO N.5
Proposi~ões iniciadas

na Camara dos Deputados epelo Senado devolvidas por nãu poder dar-lhes seu assentimonto, na sessão ordinaria de 1897
<J1

o

<J1>

D.-I.TAS EM QUE
FORAM DEVOI. VIDAS
,\. CAMARA
DOS DEPUTADOS

o~

0:"

D.I.TAS

ANNOS

'" <:

:d~

EMENTAS

:> ...
Zm

'"
A

-

--30 de novembro..

1896

79 Concede autorisação a José Marcos Inglez de Souza e a Sam uel José 31 de julho.
Pereira das Neves para fundarem um banco denominado «Banco
Auxiliar dos Servidol'es da Nação»,

Autorisa a concessão de um anno de licença ao Secretario do Tribunal 6 de agosto,
de Contas, Manoel Augusto Gal vão.

»

4 de dezem bro, , 81

»

ã de dezembro .. 8-1 Autorisa a abertura do credito extranrdinario de 120:000$ para res- 6 de setembro,
tituir o imposto de 2 % , descou"tado dos vencimentos dos omciaes
da armada e classes annexas. durante o periodo de 6 de setembro
de i 93 a 31 de outubro de 189-,

i 97

3 de julho .....

Estende aos officiaes das classes annexas da armada a reforma volun- 20 de agosto.
t~rja ou compulsoria

»

4 de 8el'3mbl'O •.

24 Autorisa o Governo a conceder um anno d licença, sem vencimentos, 25 de novembro,
ao telegraphista de 2a classe Sylesio de Oliveira,

»

i de dezembro ..

Gó Autorisa o Goveroo:t (azer as necessarias operações de credito para 6 de dezembro.
pagamento da quantia de 956', valur das etapas que deixou de
receber o DI', João José Duarte Guimarães em 1890 a 1891, quando
em serviço da commissão de linhas telegraphicas de Uberaba a Araguaya, na qualidade de medico adjunto do exercito.

SecI'etaria lia enado Federal, 8 de março de 189 . - O 2
O director, José B. da el',-a Bcl(ort.

A.

3

omcial, Lui:: Olympio (fuillon Ribeiro.- Conforme-

QUADRO N. 6
Proposi~ões

iniciadas na Camara dos Deputados e pelo Senado enviadas á sancção e que, não tendo sido sa.nccionadas, foram pl'omalgadas
pelo Prosidente do Senado, de accordo com o art. 38 da Constituição Federal, na sessão ordinaria de 1897
'"

o
'" ....
:>
o

ANNOS

DATAS

~~
f;lz

EMENTAS

"'0
o ....

z'"
l'1

DATAS EM QUE
NUlILl3ROS I:
DATAS
PORAM
DATAS
DA REMESSA Á
ENVIADAS AO
SANCÇÃO
DA PROMULGÂÇÃO
SENADO

A

--

---

de i7 de

1897

10 de junho..•.

"

24 de julho .....

11

A'ltorisa o GOTerno a conceder um anno 26 de julho... 28 de agosto .• N. 445 - de 15 de
de licença com ordenado ao telegrasetembro.
phista chefe da Repartição Geral dos
Telegraphos, Alfredo de Lima Albuquerque Mello.

»

29 de novembro.

63

Autorisa o Governo a aposentar o enge- 30 de novemb.
nheiro civil Adolpbo Dilermando de
Aguiar no emprego immediato ao de
directo.r da Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Uruguayana, com os vencimentos que lhe competirem.

3

Autorisa o Governo a reformar o tenente 12 de junho ..
honorario do exercito Arcilio de
Freitas.

2 de agosto.• N. 438 agosto.

7 de dezemb. N. 491 - de 23 de
dezembro.

I

Secretaria do Senado Federal, 24 de janeiro de 1898.- O 10 official, Francisco José Calmon da. Gama.-

O directo.I, José B. da Serra Be!fol't.

Conform~

QUADRO N. 7
Projectos iniciados no Senado e por elle approvados e remettidos á Camara dos Deputados na sessão ordinaria de 1897
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DATAS
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EMENTAS
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"' "

E~[

QUE FOR.AM

REMETTlDOS

D~

- "'

Cl

II

I
I

--- -----------------------------1------- !
i 96

j

22 de agosto ......

21 de outubro.

II

28

Abole as loterias

li

I

»

17 de novem bro ...

60

Permitte aos oJlicia s da armada reformados antes de instituido o 19 de agosto.
meio-soldo contribuir para o monte-pio com a joia e a quota correspondentes á patente em que se acharem reformados.

97

20 de maio ........

3

Autorisa o Governo II contractar a execução de um husto em bronze 6 de agosto.
do fallecido almirante Joaquim Marques Lisboa, marquez d" 1'amand:J.,·é.

»

4 de junho........

4

Substitutivo do de n.2 de 1897, que regula os vélos do Prefeito do 13 de agosto.
Districto Federal.

»

23 de junho .......

6

Autorisa o Governo a despender até á quantia de 50:000 com a com. 13 de outubro.
missão encarregada de verificar o trabalho do Dr. Domin<>os Freü'e
sobre a febre amarella.

»

14 de agost" ......

13

Substitutivo dos de ns. 5 e 7 de 1897, que modificam respecti vamente 9 de setembro.
os quadros do pessoal das alfandegas de Paranaguá, Estado do
Paraná, e de Manáos, Estado do Amazonas.

»

4 de setembro.....

19

Autorisa o Governo a pagar ao major medico de 3a classe Dr.Aflonso 2 de outubro.
Lopes Machado os vencimentos de professor do curso preparatorio
da Escola Militar que deixou de perceber desde janeiro de 1895.

»

29 de setem bro ....

20

Autol'isa o Governo a conceder 10 mezes de licença com ordenado 13 de outubro.
ao conferente da Alfandega do Estado da Bahia, Candido Guedes
Chagas.

»

7 de outubro ......

24

Isenta da prova de habililação exigida pelo regulamento das escolas 26 de outubro.
militares os ex-alumnos das referidas escolas readmitlidos á matricula antes do anno lectivo vindouro.

"

20 de outubro .....

2

,Substitutivo do de n. 22 de 1 97, que regula as férias forenses ...••. 26 de novembro.

»

28 de outubro .....

29

Autorisa a abertura do credito supplementar de 6:000' no covrente 23 de novembro.
exercicio ao Ministerio da Industria, Viaçii.o e Obras PubHca par'l.
completar o pagamento dos voncimentos dos 10 bilheteiros da
estação central da Estrada de Ferro Central do Brazil.

»

26 de novem bro ...

30

Proroga a sessão legislativa até 10 de dezembro

.!

I

I

I

I
i

i

I

26 de novembro.

I
Secretaria do enado Federal, 25 de janeÍl'o do 1898. - O i" official, Jilrancisco José Call1lon da Gama.-ConformeO director, José B. da erra Belfol't,

QUADRO N. 8
Projectos iuiciad08 no Senado, que foram rejeitailos ou prejudicados na sessão ordinaria de 1897

OBSEB.V A.ÇÕES

4NNOS

DATA.S

1895

7 de outubro ....

46

Regula os vencimentos dos minis tros do Supremo Tri bunal Militar.. Rejeitado.

»

16 de dezembro ...

70

Autorisa o Governo a arrendar a Estrada de Ferro
Brazil s gundo as bases que estabelece.

do

»

1896

1 de outubro •...

4,1

Aulorisa o Governo a reformar no posto de 20 tenente o pharmaceutico
cOIl"traciado, 20 tenente honorario Antonio Candido da Silva
Pimentel.

»

"

17 de novem bro...

59

Autorisa o Governo a abrir concUl'rencia para o arrendamento das
estradas de ferro da União.

"

1 97

18 de maio

ElIENTAS

.

Cen~ral

2

Estende a faculdade de vJto, co nferida ao Prefeito, á~ resoluções do Prejudicad~ pela
Conselho Municipal que se oppuzerem a leis ou regulamentos approvaçao do
mllnicipaes.
de n. 4 de 1897.

»

9 de junho ...•..

4 A

Substitutivo dos de ns. 2 e 4 de 1897, que regulam os vetos do Prefeito Prejudicado pelo
mesmo motivo.
do Districto Federal.

"

21 de junho ......

5

Regula o numero, classe e vencimentos dos empregados da Alfandega Prejudicado pela
de ParanaO'uá.
approvação d(\
"
de n. 13 de 1897.

»

28 de junho

.

7

Iguala o quadro do pessoal da Alfandega de Manáos ao do pessoal Prejudicado pelo
da Alfandega do Pará.
mesmo motivo.

»

6 de julho .......

9

Autorisa a abertura do credito necessario para a montagem de um Rejeitado.
guindaste a vapor que enste na Alfandega de Macei6.

»

21 de julho .......

10

Autorisa o Governo a incluir no quadro de pharmaceuticos da
armada, no posto de 2 0 tenente, o pharmaceutico contractado
Antonio Candido da Silva Pimentel.

19 de agosto•..•..

17

Regula a contagem de tempo de serviço dos lentes c professores do
Gym.nasio Nacional.

»

2 de ou·tubro.....

22

Regula as ferias forenses

»

28 de outubro ..•.

28 A

,

»

Prejudicado pela
approvação do
de n. 28 de 1897.

Regula as ferias forenses... . • . • . . • . . . . • . • . . . .. . .. . .. • • . . .. • . . .. .. •• Prejudicado pelo
mesmo motivo.

dir Secretal'ia do Senado Federal, 25 de janeiro de 1898.-- O 10 oflicial, Francisoo Josd Calmon da Gama,- Conforme - O
ector, José B. da Serra Belfort.

QUADRO N. 9
Demtos não sanccionados pelo Presidente da Republica, enjos «vetos ~ foram approva1os na sessão ordinaria de 1897
tl
ANNOS DATAS

DOS

DECRETOS

DATAS DO RECEBIMENTO
NO SENADO

EMENTAS

DATAS EM QUE
FORAM APPROVADOS
OS «VETOS"

1895 18 de outubro .•.•..•. l'rlln fere para o dominio do Eshdo de Matto i de novembro de 1895. 8 de junho de 1897
Grosso di versos proprios nacionaes situados no
mesmo Estado.
1896 28 de novemhro ...•

0.

Dispõe sobre a locação de

S

rviço agricola ..

o •••••

9 de dezembro de 1896. 5 de junho de 1897.

Secretaria do Senado Fedel"al, 25 de janeiro de 189 .- O 10 oflicial, Fnz,rwisGO José Calmon da Gama. - Conforme,- O
directo\", José B. da erra BelrOl·t.

A.

4

QUADRG N. 10
Pareceres apresentados na sessão ardinaria de 1897

DATAS

....NNOS

COK'lIISSÕES

EMENTAS

OBSER V AÇÕES

1897 lO de abril. ..

1

Constituição e Poderes .. Sobre a eleição realizada no Estado do Rio de Ja- Approvado.
neiro no dia 30 de de7embro de 1896, reconhecendo
Renador pelo mesmo Estado o D\·. José Thomaz da
Porciuncula.

"

19 de abril. ..

2

Constituição e Poderes.a Sohre a eleição realizada no Estado de Matto Grosso Idem.
no dia 30 de dezembro de 1896. reconhecendo senador pelo mesmo Estado o Dr. An \onio Francisco de Azeredo.

"

20 de abril. ..

3

Constituição e Poderes .. ISobre a eleição realizada no Estado de Pernambuco Idem.
no dia 30 de dezembro de t 96. reconhecendo senador pelo mesmo Estado o Dr. Antonio Gonçalves Ferreira.

..

20 de abril. ..

4

Constituição l' Poderes .. Sobre a eleição realizada no Eslado do Paraná no Idem.
dia 30 de dezembro de 1896, reconhecendo senador
pelo mesmo Estado o padre Alberto José Gonçahes.

"

23 de abril. ..

5

Constituição e Poderes .• Sobre a eleição realizada no Esiado da Babia no Idem.
dia 30 de dezembro de 1896 reconhccendo senador pelo mesmo Estado o Dr. Ruy Barboza.

"

28 de abril ...

6

Constituição e Poderes .. Sohre a eleição realizada no Estado de S. Paulo no Idem.
dia 30 de dezembro de t8~6, reconhecendo senador
pelo mesmo Estado o Dr. José Alves de Cerqueira Cesar.

»

23 de abriL .•

7

Constituição e Poderes .. Sobre a eleição realizada no Estado de Santa Catha· [demo
rina no dia 30 de dezembro de 1:;96, reconhecendo
senador pelo mesmo Estado o Sr. Antonio Justiniano Esteve Junior.

"

23 d

abril ...

8

Constituição e Pod"res .. Sobre a eleição realizada no E~lado de finas Geraes Idem.
no dia 30 de dez'mbro de 1896, reconh ceudo senador pelo mesmo Estado o Dr. Feliciant. Augusto de Oliveira Penna.

"

23 de abril ...

o

Constituição e Poderes .. Sobre a eleição realizada nn E tado do Rio Grande Idem.
do • uI no dia 30 dp dezpmbrn de 1 96, rpconbecendo senador pele mesmo Estado o Dr. Josó
Gomes Pinheiro i\lachado.

"

23 de abl'il...

10

Constituição e podarM .. ISobre a eleição realizada no Estado da Parahyba no Idem.
dia 30 de dezembro de 1 96, reconhecendo senador
pelo mesmo Estado o Dr. Alvaro Lopes Machado.

»

26 de abri I. . •

11

Constituição e Podere- .. ISobre a eleição realizada no Estado do Ceará no Idem.
dia 3U de dezembro de 189ô. reconhecendo senador
pelro mesmo Estado o Sr. João Cordeiro.

..

27 de abril...

12

Constituição e Poderes .• Sobre a eleição realizada no Estad,. do Pará no Idem.
dia 3 de dezembro d 1 96, reconhecendo Renador
pelo me~mo Estado o Dr. Manoel de l.\ll'llo Cardoso
Barata.

"

2 ue maio ...

»

2 de luaio ...

Constituição e Poderes .. Sobre a eleição re~lizada no Estado do ÀIaranhão no Idem.
(lia 30 de dezembro de i 96, reconh 'endo ~ enador
pelo m smo E tado I) Dt·. Benedicto Pereira Lei te.
14

Constituição e Poder~s .. Sobre ti eleiçao realizada no Estado de Goya? no Idem.
dia 30 de dezembro de 1896, reconhe{:endo senador
pelo mesmo Estado o Sr. Antonio Jos6 Caiado.

-
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ANNOS

DATAS

i897

2 de maio ...

i5

Consti tuição e Podores .. Sobre a eleição realizada ntl E. tado do Rio Grande Approvado.
do Norte no dia 30 de dezembro de i8DO, reconhecen"o senador pelo mesmo J~stado o Dr. Ped,'o
Velho de Albuquerque Maranhão.

lt

10 de maio .••

16

Constituição e Poderes •. 1Sobre o "C to opposto pelo PreCeito á resolução do Con- Idem.
selho Municipal, creaudo o lmlJo -to de 10 % sobre
as mercadorias exportadas do Districto Federal.

lt

i2 de maio •..

i7

Constituição e Podere8 •. Sobre a eleição realizada no Estado de Alagôas no Idem.
dia 30 de dezembro ele 1836, reoonhecendo senador
pelo mesmo Estado o DI'. Bernardo Antonio de
~lenelonça Sobrinbo.

»

12 de maio ...

18

Constituição e Poderes .• Sobre a eleição realizada no Eatado do Piauby no dia Idem.
30 de dezembro de 1896, reconhecendo senador pelo
mesmo Estado o Dr. Joaquim Noguei,'a Paranaguá.

»

12 de maio ..•

i9

Constituição e Poderes .. Sobre o "cto opposto pelo Prefeito á resolução rIo Con- Idem.
selho Uunicipal que concede a Bernbard Wlteny
permissão para estabelecer uma grande usina de
electricidade.

»

18 de maio •••

20

Constituição e Poderes •. Sohre a eleição realizada no b,stado elo Amazonas no Rejeitado.
dia 30 de dezembro de 1896, reconhecendo seoador
pelo mesmo Estado o Dr. Eduardo Gonçalves
ltibeiro.

»

19 de maio...

21

Constituição e Poderes .. Sobre a eleição realizada no Districto Federal no dia Approvado.
30 de dezembro de l8D6. reconhecendo aenador pelo
mesmo Distri'clO o Dr. Tbomaz Delfino dos Santos.

lO

24 de maio...

22

Marinha e Guerra...••• Sobre o requerimento n. 5 de i897 do machinista de Idem.
ia clasile da marinha mercante, contractado para o
serviço da Armada em 1893, Antonio Joaquim
Lizardo

"

26 de maio...

23

Constituição e Poderes .• Sobre o requerimento n. 3 de i897 em qUE' o senlldor Idem.
Antonio José Caiado pede dous mezes de licenca.

»

26 de maio...

24

Marinha e Guerra ..•••. ISobre o projecLo do Senado n. 40 de 1895, que regula Idem.
ns venciUlentos dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal.

"

26 de maio...

25

Madnha e Guerra

lt

28 de maio...

26

Uarinha e Guerra ...... Sobre o Projecto do Senado, n. 6 de 1806, que autorisa Pendente.
o Governo a despender a quantia de 25:000$, com
o estabelecimento de um rharol de 5' classe 110 cabo
de Maguary, da ilha i\larajó, no Estado do Pará.

»

31 de maio...

27

Constituição e Poderes•• Sobre o veto opposto pelo Pre;idente da Republica á Approvado.
resolução do Congresso Nacional que regula a lo·
cação do s~rviço agrícola. (Projecto n. 33 de 18;}5.)

"

2 de junho..

28

Justiça e Legislação •... Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
selho Municipal, que estabelece a liberdade de
Matadouros.

»

2 de junho..

2:>

JusLi~a

2 de junho•.

30

Justiça e Legislaçiio .... Sobre o veto opposto pelo P"eCeito ó. resolução do Approvado.
Cunselho Municipal, c1ue reinLeg,·ou 110 logar de
pI'ofessor de musica nas escolas do 2 0 gráo o maestro
Henrique Alves de Me~quiLa.

2 de junho ..

31

Justiça e Legislação .•.. Sobre o veto orposto pelo PreCúLo á resolução do Idem.
Conselho Municipal que coucede ao engenhei 1'0 Fl'ancisco Clevenot permissã.o para construir, usar e gozar
um porto de desembarque na babill. ele Sepetiba.

"

COMMISSÕES

EMENTAS

OBSERVAÇÕES

I

Sobre o projecto do ~enado n. 5 de 1896, que Mtorisa Idem.
a abertura do credito de 50: 000$ para o balisamento do canal que corre ao longo do cabo Maguary
da ilha Maraj6, uo Estado do Pará.

e. Legislação .... Sobre o vcto opposto pelo Prefeito á re801ução do RejeiLado.
Conselho Municipal, que não cnnsidera negocio ambulante a venda de pão em ces to.

-
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1897

2 de junho...

32

Marinha e Guerra

"

4 de junho..

33

Justiça e Legislação..... Sobre o 1'eto cpposto pelo Presidente da Republica á Idem.
resolução do Congresso tranferindo para o dominio
dos Rstados do Ceará e Matto Grosso di ver os propI'ias naci,maes.

4 de junho ..

Justiça e Legislação ..

Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 1 de Approvado.
1897, que iix a a força na vaI para o exercieio de
1898.

Sobre o veto OppOSIO pelo Prefeito á resolução do Idem.
Conselho Municipal. que dá conces~ii.n aos engen1leiros Antonio de Carvalho Paes de Andrade e
Francisco Si mões Corrêa para estab21ecerem estações
de 10rça hytlraulica de alta pressão.

"

5 de junho ..

35

Justiça e Legislação ..... Sobre o projecto do Senado o. 2 de 1897, que regula rdem.
o:; 1'Ct05 do Prefeito do Districto Federal.

"

7 de junho ..

35

Justiça e Legislação.•... Sobre o projecto do Senndo n. 20 de 1896 que revoga Pendente.
a lei n. 463 de 2 de setembro de 18+7 e restabelece a ol'tlenacão do liv. 40, tit. 92, menos quanto
á distincção entre nobres e plebeus.

"

7 de junho ..

37

Justiça e Legislação ••.. Sobre o projecto do Si'nado n. 68 de 1895, determi- Idem.
nando o que con titue infracção do art. 61 da lei
n. 35 de 1802, sobt'e eleições de senadores e deputados para preenchimento de vagas.

"

9 de junho ..

38

CODstituição e Poderes .. Sobra a. eleição realizatLl no Estado de Sergipe, no Rejeitado.
dia 30 de dezembro de 1896, reconhecendo senador
Jl~lo mesmo I'lstado o coronel lIanoel Presciliano de
Oli,eira Valladão.

"

12 de junho ..

39

Instrucção Publica ..... , Sobrõ a proposição do. Camara dos Deputados n. 82 Approvado.
de 1806, que concede aos alumnos do curso superior
das Faculdades de Dil'eito, matriculados antes da
lei n. 314 de 30 de outubro de 1805 as reg-dolias da
legislação anterior.

"

15 de junho..

40

Justiça e Legislação •... Sobre o 1:eto opposto pelo Pt'efeito á resoluç!io tio Con- Idem.
salho Municipal, que adopta medidas relativas a
licenças para inicio de negocio, industria ou profis ão e para con~trucção e repara ão de pt·adios.

"

15 tle junho •.

41

Justiça e

15 de junho ..

42

Justiça e Legislação ..•• Sohre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
selho Municipal. que permitt-e a edificação e reconstrucção tia predios em logares aterrados ha menos
de 10 annos.

15 de junho..•

43

Justiça e Legislação ...• Sobre o 1:eto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- rdem.
selho ;,\Iulllcipal, que manda acceitar no estado em
que se acham as ruas Frederico Meyer, Teixeira de
Uarvalho e D. \.delaide.

15 de junho..•

44

Justiça e Legislação •.. , Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resoluçào do Con- Idem.
selho i\luniciJ..laL que au10risa o prolon~amento da
rua Agra, no dislricto do Espirito San toO.

15 de junho ..

45

Justiça e Legislação •.•. Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
selho )Iuniclpal, que concede aposentadoria a Emiliano Sobral de Carvalho no logar de guarda municipal.

16 de junho...

46

Constituição e Poderes •. Sobre a eleição realizada, DO Estado do Espirito Santo, Idem.
no dia 30 de dezembro de 1896, reconhecendo
seno.dol' pelo mesmo J!]stado o Sr. Heol'iq ue da
Silvo. Coutinho.

18 do jUllbo .,

47

Finanças .•.••....•.•..• Sobre o projecto do aoado n. 4-1 de 1806, que auto- Idem.
risa o Governo a l'eforroar no posto de 2" tenente o
rharmaceutico contraciado, 2° tenente bonorario,
AnloDIO Candido da Silva.

"

Legl~lacllo ..•.

S01lre o t'eto opposto pelo Prefeito á. resolução do Con- Idem.
sel1l0 Municipal, que fixa regras para con 'trucção e
recollstrucção de predios e plano de alinhamento
das ruas.
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OBSERVAÇÕES

1891 19 de junho ...

48

Redacção ..•.•........ " Sobre a emenda do enado á proposição da. Camara Approvado.
dos Depu tados, n. 82 de 1896. d terminando que os
alumnos do curso superior das Faculdacles de Direito matriculados antes da lei n. 314 de 30 de
outubro de 1895, gozarão das regalias da legislação
anterior.

:>

21 de junho ...

49

Justiça e Legislação .•• - Sobre o t'eto opposto pelo Pt'efeito á resolução do Con- Idem.
selbo Municipal que manda pagar aos professores
primarios que passaram para a Municipalidade,
tendo mais de 10 annos de serviço, a gratificação da
5a parte dos seus vencimentos.

:>

21 de junho .••

50

Finanças

21 de Junho ...

51

Finanças ......•..•.... , . Sobre o requerimento n. 9 de 1891, em que os bilhei- Idem.
teiros d:1 Estrada de Ferro Central do Brazil pedem
seja desfeito o engano que ha n:1 lei de orçamento
reduzindo os seus vencimentos.

:>

22 de junho ..•

52

Jus liça e Legislação ..... Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
selho Municipal que probibo a cOllstrucção de prediol! terreos em zona que determina.

:>

22 de junho ..•

53

Finanças

"

25 dejunho ...

54

,.

Justiça e Legislação..... Sobre o 'l:eto oppo,to pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
selho Municipal que regula a demolição de precllos
ruinosos.

28 dejunho ...

55

,.

Conetituição e Poderes .. Sobre a eleiçi.io realizada no Esta.do do Espirito anto Idem.
em 30 de dezembro de 1896. reconhecelldo Senador
pelo mesmo estado o Sr. Henrique d:1 Silva Coutinho (Emenda do Sr. Domingos Vicente).

28 de junho •..

56

Justiça e Legislação ..... Sobl'e o projecto do Senado n. 4 A, substitutivo do de Idem.
n. 4 de 1891, relativo li. vetos do Prefeito.

"

28 de junbo .•.

51

Justiça e Legislação ..... Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 6 de rdem.
1891, que autorisa o Governo a conceder ao bachat'el
Octaviano do iqueira Cavalcanti, juiz substituto
seccional do Estado do Amazonas, oito mezes de
licenç.!1.

"

2 de julho. ..•

58

Constituição e Poderes .. Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
selho Municipal que autorisa o mesmo Prefeito a
contractal' com J. Sampaio & Comp. a extracção de
loterias municipaes.

:>

5 de julho...

59

Justiça e Legislação..... Sobre as emendas do Senado, rejeitadas pela Camara Idem.
dos Deputados, á proposição da mesma Camara,
n. 25 de 189.J-, que define e garante os direitos autoraes.

"

6 de julho...

60

[?inanças

"

10 dejulhu....

61

Finanças

10 de julllO ....

62

Marinha e Guerra ....•• Sobre o re']uerimento n. G de 1 '91. em que o tenente· Idem.
coronel volunLario da Patria Francisco Gonç:11vcs
da Costa ourinho pede que á vist:1 dos documentos
lJue apresen tou posteriormente seja o seu requerimento de n. 40 de 1896, sujeito á apreciação do
Senaclo.

' ..... •_. Sobl'e o projecto do Senado n. 2 de 1 9t, que autorisa Idem.
o Governo.a rever e cousolidar todos as disposições
legislativas em vigor concernentes ao orçamento
geral da .H.epublica.

. Sobre o projecto do Senado n. 30 de 1896, que Iran- Idem.
sfere ao dom.inio dos I'e~ pecti vos Estados os predios
que ser.via!ll de residencia aos antigos presidentes
de prOVlnClas.

Sobre a proposiçi.io d:1 C:1m:1ra dos Dep'l ados n. 80 rdem.
de 1890, que autorisa. a auertur:1 do cl'edito supple·
mental' de 132:llÜ9$99.3 destinado ao pagamento do
nickel e cobl'e importados no anno de 1896, para
cunhagem de moedas.
-"

Sobre :1 proposição da Camara dos Deputados n. 79 Idem.
de 1896, qu concede a José Marcos Inglez de Souza
e Samuel José Pereira das i eves, autorisação para
fundarem um banco denominado-Banco Auxiliar
dos Sel'vidores da Nação.

-
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1897 iO de julho...

COMMISSÕES

31-

EMENTAS

OBSERVAÇÕES

63

Marinba e Guerra ..•... Sobre o requerimento n. 4 de i897, em que o tenente- Approvado.
coronel honorario Dr. José Lino Pereira Junior,
pede lhe seja concedido o soldo de cirurgião-mór
de brigada, por serviços prestados na guerra com o
Paraguay.

"

i3 de julbo...

6.J-

Policia

"

16 de julbo ...

65

1Ilari nha e Guerra e de SobL'e a proposição da Camara dos Deputados n. 3 de Idem.
i897, autorisando o Governo a reformar no posto
Finanças.
de alferes o tenente honorario do exercito Arcilio
de Freitas.

"

i7 de julho...

66

Constituição e Poderes •. Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Idem.
Conselho Municipal. concedendo permissão á Empreza Fluminense de Annuncios para fazer uso de
placas-annuncio nos muros das praças e ruas do
Districto Federal.

"

i9 de julho...

67

Redacção .....•....•.... ISobre as emendas do Senado á proposição da Camara Idem.
dos Deputados n. 80 de i896, que autorisa a abertura do credito de i32:809$998 supplementar á rubrica n. 33 do art. 70 da lei n. 360 de 30 de dezembro de i895.

»

22 de julbo ...

58

Justiça e Legislação ..... Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
5elho Municipal, que concede permissão a José de
Azevedo Doria para orgaui~ar um estabelecimento
de credito sob a denominação de "Banco Municipal ».

"

22 de julho ...

69

Finanças ...••........•• Sobre o projecto do Senado u. 3 de i897. que auto- Idem.
l'isa o Governo a contratar a execução de um busto
em bronze do fallecido almirante Joaquim Marques
Lisbôa, marquez de Tamandaré.

"

23 de julho ..•

70

Marinba e Guerra

"

23 de julho...

71

Marinha e Guerra .... ' .. ISo bre o requerimento n. 13 de i 97, em que o i o te- Idem.
nen te da armada reformado Athanagildo Barata
Ri beiro pede lbe seja abonado uma ditrerença de
soldo a que se julga com direito.

"

29 de julho ...

72

Finanças ..•.•......•... ISobre a proposição da Camara dos Deputados n. ia de Idem.
1 97. que au torisa a abertura do credito especial
de 2i :500$, para pagamento dos vencimentos da
extinr.ta agencia de colonisação.

"

3 de agosto..

73

JLlstiça e Legislação..... Sobre o projecto do Senado n. 8 de i897 que manda Idem.
passar para o dominio do Estado de Alagõas, o
proprio nncional que serVÜI de quartel de linha na
cidade de 1Ilaceió.

4 de agosto ..

74

Marinha e Guerra ..•... Sobre o requerimento n. i5 de 1897, em que Antonio Idem.
Alves de Almeida e outros volunlarios da Patria
pedem o cumprimento do § 12 do decreto n. 337i
de 7 de janeiro de 1865.

4 de agosto ..

75

Redacção ........••..... Sobre o projecto do Senado n. 3 de 1897. que au to- Idem.
risa o Governo a contratar a execução de um busto
em bronze, do fallecido almirante Joaquim J\larques Lisbôa, marquez de Tamandaré.

76

Obras Publicas •. .•.••.. Sobre o requerimento n. 26 de i 97, em que Antonio Idem.
Carneiro Brandão e M. L. Tellier pedem concessão para estabelecerem na bllhia do Rio de Janeiro uma empreza de docas e armazens para carga,
descarga, guarda e consel'vaç.ão do café.

"

Sobre a consulta feita pelo Presidente do Senado Idem.
acerca da concessão de pensões (Indicação n. 2
de 96).

.

ISobL'e o requerimento n. 14 de i897, em que o phar- Idem.
maceutico pratico Antonio Candido da Silva Pimentel, pede a sua inclusão no quadro elfectivo
dos pharmaceuticos da armada.
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1897

7 de agosto ..

77

Constituição

"

7 de agosto ..

78

Finanças

. Sohre o requerimento n. 8 do 1897, em que o in~pector Id m.
de saude do porto do Estado do Espirito Santo Manoel Ooulart de Souza., pode que para eua aposentadoria ~ela cumpulado o tempo em que es:erceu o
cargo úe Iospe~tor de Saude Publica.

"

7 de agosto ..

70

Fioa:lças

. Sohr> o requerimento n. 7 de 1897, em que o ex- Idem.
porteiro do Pedagogium Joaquim da Silva Gal'cez
pede o pagamento do :JugueI fia cas::\ em que re6idia
emquanto aqllella repartição dependia do l\linisterio
do Interior.

"

9 de agosto ..

80

Finanças

. Sobr a pr'lposição da Gamara dos Deputados n. 9 Idem.
de f8'.J7 que autorisa a abertura do credito especial
de '11;095:S500, para pagamento dns v ncimentos
dos officiaes que reverteram á elfecti\'idade do serviço do exercito e da armada.

"

9 de agosto ..

8:1.

Finanças .•............. Sobre o projecto do Senado, n. 12 de 1896 qne manda Idem.
passar para a administração da Santa Casa de
Misericordia do Rio d' Janeiro o serviço do Hospiclo Nacional de Alienados e o das Colonias de
Alienados.

9 de agosto ..

82

Finanças .....•...•..... Sobre o requerimento n. 25 de i897, em que D. Julia Idem.
Milana de Castro, empregada da Reparticão Geral
dos Telegraphos, pede lhe seja applicada a disposição da rubrica n. 6 do n. i do 3rt. 6° da lei 0.429
de iO de dezem bro de i896.

"

9 do agosto •.

83

Finan as ............•.. Sobre a proposição da Gamara dos Deputados n. :1.2 Idem.
de 1897, alltorisando o Governo a conceder um anno
de liceoça com ordenado ao director das Rendas
Publicas do l'hesouro Federal, Luiz Rodolpho
Cavalcauti de Albuquerque.

"

9 de agosto •.

84

Finanças .......•...•... Sobre a proposição da Gamara dos Deputados n. i i de Rojeilado.
1897, que concede um anno de licença ao telegraphis.a·cht'fe da Repartição Geral dos Telegraphos
Alfredo de Lima Albuquerque ~lello.

fi

Poderes .. Sobre a eleição realizada 00 Estado de S. Paulo, no Approvado.
dia 26 de juoho de :1.897, reconhecendo SI oador
pelo mesmo Estado, o Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves.

"

iO de

agos~o ••

8:>

Redacção ......•.••..... Sobre o projecto do S;nado, n. 4 de 1897, que regula Approvado.
os vetos do Prefeito.

"

14 de agosto ..

86

Finanças ...•.......•.•. Sobre a proposição da Gamara dos Deputados n. 59 Idem.
de i896, que auoorisa a abertura do credito de
i4;i.2;)$100, supplementar:í. verba «b:xercicios Findos".
para pagamento dos empregados das obr.ls do porto
do Recife ••

"

14 de agosto •.

87

Finaoças .. ,

"

:1.6 de agosto..

88

Marinha e Guerra ....... Sobre os projectos do Senado ns. 5 e 7 de 1897,:que Approvado.
regulam o 10 o numero, classe e vencimento. dos
empregados da alfandega de Paranaguá, e o 20 igualando o quadro do pessoal da alfandega de !lIaoáos
ao do pessoa.l da alfandega do Pará.

"

16 de agosto..

89

Iostrucção Publica ..... , Sobre uma das emendas do Senado á proposição da Idem.
CamJ.ra dos Deputados n. 46 de 1896, que reconhece
como olliciaes os exame. feitos no Lyceu de Agro
nomia e Veterlllaria de Pelotas, Academia de Commercio de Juiz de Fóra e estabelecimentos congeneres, emenda que foi rejeitada pela Camara.

"

16 de agosto..

90

Finanças

, . Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 8 Rejeitado.
de i807, que esteolle aos officiaes das classes annexas da Armada a reforma voluntaria ou compulsoria.

Sobre a proposição da C'l.mara dos Deputados n. i2 Idem.
de 1.897, que concede um auno de licença ao Director das Rendas Publicas do Thesouro Federal
Luiz Rodolpho Cavalcante de Albuquerque.

-
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1897 16 de agosto ..

()1

Finanças .•...• , ..•.....• Sobre a. proposição da Cam ara dos Deputados n. 14 Approvado.
de 1897, que autorisa. o Governo a conceder um
anno de licença. ao Dr. Candido Barroso do Amaral,
medico auxiliar da Directoria Federal de Saude
Publica.

"

16 de agosto ..

92

Redacção ...........••. , Sobre o projecto do Senado, n. 60 de .1896, que per- Idem.
mitte aos officiaes da Armada, reformados antes
de instituido o meio-soldo, contribuir para o
monte-pio com a joia e quota correspondentes ás
patentes em que se acharem refol·mados.

"

17 de agosto..

93

Justiça e Legislação..... Sobre o projecto do Senado n. 2 de 1896, que restitue Idem.
ao Estado de Pernambuco o lerritorio da antiga
comarca do lUo de S. Francisco.

"

18 de agosto •.

94

Constituição e Poderes .. !Sobre a representação n. 24 de 1897 que a Associação Pendente.
Commercial do Rio de Janeiro faz conlra o abuso
que e está dando por parte dos Congressos lEstadoaes em decretar impostos inconstitucionaes.

19 de agosto .•

95

rnstrucçào Publica ...... Sobre os requerimentos ns. 41 de 1896 e 27 de 1895 Rejeitado.

"

'19 de agosto .•

9G

Instrucção Publica •..... Sobre a emenda do Senado á proposição da Gamara: Approvado.
dos Deputados n. 82 de 1896, que concede aos
alumnos do curso superior das Faculdades de Direito, matriculados antes da. Lei n. 314 de 30 de
outubro de 1895, o gozo das regalias da legislação
anterior.

"

19 de agosto ..

97

Justiça e Legislação .... Sobre o projecto elo Senado, n. 5 de 1895, que Idem.
manda passar para o dominio do Estado de Pernambuco diversos proprios nacionaes.

"

23 de agosto ..

98

Redacção

"

23 de agosto ..

99

Constituição e Poderes.. Sobre a eleição realizada no Estado do Pará, no dia Idem.
23 de junho de 1897, reconhecendo senador pelo
mesmo Estado o Dl'. Lauro SOdl·é.

"

26 de aliosto..

100

Finanças

Sobre o requerimento n. 10 de i897, em que Cyriaco Idem.
Antonio dos Santos e Silva, 10 escriptarario da
Alfandega de S. Paulo, pede lhe seja contado como
de serviço o tempo em que esteve fóra do exercicio
do seu cargo por força de demissões.

"

27 de agosto..

101

Finanças

Sobre a proposição da Camara dos Deputado. n. 7 de Idem.
1897. que autoriza o Governo a pagar ao Dr. Tihurcio Valeriano Pecegueiro do Amaral, prepitrador
de medicina legal da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, os vencimentos que deixou de receber.

"

31 de agosto .•

102

Finanças

. Sobre a proposição da Cam ara dos Dsputados n. 84 Idem.
de 1896, que autorisa a abertura do credi to extraordinario de i20:000~000, para restituir o imposto
de 2% descontado dos vencimentos de officiaes da armada e classe annexas e outros que perceberam
vantagens de campanha no periodo de 6 de setemuro
de 1893 ~t 31 de outubro de 1895.

31 de agosto ..

103

Finanças e de Justiça elSobre o projecto do Senado, n. 10 de 1 97 que auto- Idem.
risa o Governo a incluir no quadro de pharmaLegislação.
ceuticos da armada, no posto de 2° tenente, o
pharmaceutico contratado Antonio Candido da
Si! va Pimentel.

3'1 de agosto..

104

Finanças

"

A.

5

em que o Dr. Manoel de Magalhães Cout e outros
lentes do Intel'llato do Gymnasio Nacional pedem
lhes seja contado para todos os etreitos legaes, o
tempo elfectivo de serviço de accôrdo com a Lei
n. 230 de 7 de dezem bro de 1894.

. Sobre a proposição Camara dos Deputados, n. 46 de Idem.
1897, que reconhece como officiaes os exames feitos
no Lyceu de Agronomia e Veterinal'ia de Pelotas,
na Academia de Commercio de Jniz de Fóra e
outros estabelecimentos congeneres.

Sobre o projecto do Senado n. 13 de 1897, que regula Idem.
o numero, classe e vencimentos dos empregados da
Alfandega de Paranaguá.

-
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1897

4 de setemb.

105 Marinha e Guerra .•...• Sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 20 de Approvado.
1897, que fixa as forças de terra para o exeroicio
de i89ci.

»

6 de setemb.

108 Redacção

»

H de setemb.

107 Instrucção Publica .•.... Sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 27 Idem.
de 1897, que permitt,. aos alumnos d,~ Escola Polytechnica que se matricularam de accordo com o
regulamento de 1874, concluir os respectivos cm'sos
por este regulamento.

»

18 de setemb.

108 Redacção

»

20 de setemb.

109 Justiça e Legislação e de Sobre o requerimento n. 30 de 1897, em que o major Idem.
Finanças.
medico de 3a classe do exercito Alfonso Lopes Machado pede um pagamento a que se julga com direito
como professo" da 4. aula do 20 anno do curso preparatorio da Escola Militar.

"

21 de setemb.

110 Constituição e Poderes .. Sobre a eleição realizada no estado do Paraná, a 25 Idem.
de julho de 1897, reconhecendo senador palo mesmo
estado o coronel Joaquim Rezendl COl'rl\a de
Lacerda.

"

24 de setemb.

ili

28 de iletemb.

112 Saude Publica e de Fi- Sobre o projecto do Senado n. 6 de 1897, que autorisa Idem.
nanças.
o Governo a despender alé 50 :OO~, com a commissão
encarregada de verificar o trabalho do Dr. Domingos l,'reire sobre a febre amarella.

29 de setemb.

113 Finanças

»

30 de setemb.

114 Finanças .....•....•..•. Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 28 de Idem.
1897, que fixa as despezas do Ministerio do Exterior
pa ra o exercicio de 1898.

lO

30 de setemb.

115 Redacção

»

2 de flutubro.

116 ConstiLuição e Poderes .. Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.

6 de outubro.

117 Constituição e Poderes e Sobre o regulamento expedido pelo Decreto n. 2.579 Rejeitado.

"

9 de ou tubro.

ii8 Redacção

»

9 de outubro.

119 Redacção

. Sobre o projecto do Senado n. 20 de 1.897, que auto- Idem.
risa a concesssão de 10 mezes de licença com ordenado ao conferente da Alfandega da Bahia,
Candido Guedes Chagas.

"

li de outubro.

120 Finanças

. Sobre a proposição da Cam ara dos Deputa.dos n. 30 Idem.
de 1897, que manda computar ao engenheiro civil
Miguel de Teive Argollo, para sua aposen tadoria,
todo o lempo em que servio em diverse.s commissões
do antigo Ministerio da Agricultura, Com~erciQ e
Obras Publicas.

"
"

"

Sobre o projecto do enado, n. 13 de 1897 que regula Idem.
o numero, classe e vencimentos do pessoal das Alfan.
degas de Corumbá, Paranaguá e Manáos.

.. Sobre a emenda do Senado á proposição da Camara Idem.
dos Deputados n. 27 de i897 , que faz concessões
aos alumnos da Escola Polytechnica relativamente
11 terminação de estudos.

Marinh e Guerra ...... Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 21 Idem.
de 1897, que dispõe sobre a contagem de tempo da
prisão preventiva dt) official ou praça do exercito
antes de ser condemnado.

Sobre o requerimento n. 35 de 1897, em que o con- Idem.
ferente da Alfandega da Bahia, Candido Guedes
Chagas, pede 10 mezes de licença com ordenado.

. Sobre o projecto do Senado n. i9 de 1897, que auto- Idem.
risa a Governo a pagar ao major medico de 3 a classe
do exercito Dr. Alfonso Lopes Machado vencimentos atrazadol a que tem direito como professor
da EJaDola Militar desta Capital.
sllho Municipal qlle modifica clausulas do contracto celebrado com Manoel Gomes de Olil"eira
para o fornecimento de carnes verdes.

de Justiça e Legislação.

de 1897 para execução da Lei n. 1.030 de 1890.

.. Sobre o projecto do Senado n. 6 de 1897 que autorisa ApproV'ado.
a despeza de 50:000$. com a commissâo encarregada
de estudar oe trabalhos do Dr. Domingos J!'reire
sobre a febre amarella.

-
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121 Finanças

35-

EMENTAS

OBSERVAçõES

Sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 23 Approvado.
de 1897, que autorisa a concessão de um anno de
licença com ordenado ao conferente da Alfandega
do Pará Raymundo Paiva Sodré e Silva.

"

ii de outubro.

122 Finanças ...•••.••..••.• Sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 25 Idem.
de 1 97, que autoris<l. a conces"ào de um anno de
licença com ordenado ao conferente da Alfandega
de Santos José Joaquim de Miranda.

"

16 de outubro.

123 Marinba e Guerra •.•... Sobre o projecto do Senado, n. 24 de 1897. que isenta da Idam
prova de habilitação exigida pelo regulamento das
.!!Jscolas Militares os ex-alumno~ das referidas escolas readmittidos á matricula antes do anno
lecti.o vindouro.

"

16 de outubro.

124 Marinha e Guerra ..•.•.. Sobre o requerimento, n. 31 de 1896, em que o ex· iIdem.
alumno da Escola Militar do Ceará Antonio Ro'drigues de Loureiro Fraga Junior, pede para ser comprehendido nos decretos ns. 220 de 14 de novembro
e 263 de 20 de dezembro de 1894.

" 2a

de outubro.

125 Justiça e Legislação..... Sobre a propoeição da Camara dos Deputados, n. 36 Idem.
de 1897, que prohibe a importação e fabricação de
rotulos que se prestam Íl. falsificação de bebidas e
quaesquer outros productos e di outras providencias.

"

20 de outubro.

126 Finançae

. Sobre o requerimento n. 33 de i 97, em que o continuo Idem.
aposentado do Archivo Publico Nacional Manoel
José Vieira, pede que seja melborada sua aposentadoria.

"

20 de outubro.

127 Justiça e Legislação .... Sobre o projecto do Senado n. 22 de 1897, que regula Idem.
as ferias forenees.

"

21 de outubro.

128 Finanças

Sobre as emendas offerecidas á proposição da Cam ara Idem.
dos Deputados, n. 28 de 1897, que fixa as despezus
do Ministerio do Ederior para o exercicio de 1898.

"

22 de outubro.

129 Redacção

Sobre o projecto do Senado, n. 24 de 197, que isenta Idem.
da pro.a de habilitação exigida pelo regulamento
das Escolas Militares os ex-alumnos readmittidos á
matricula antes do anno lectivo vindouro nas ditas
Escolas.

"

22 de outuuro.

130 R~dacção

ISobre o projecto do Senado, n. 28 de 1896, abolindo IdeDJ..
as loterIas.

li

27 de outubro.

131 Constituioão e Poderes.•. Sobre a eleição realizada do Estado do Maranhão, no Idem.
dia 4 de julho de 1897, reconbecendo senador pelo
mesmo Estado o Sr. Manoel Ignacio Belfort Vieira.

"

30 de outubro.' 132 Justiça e Legislação e de Sobre a proposição da Camara dos Deputado, n. 35 de Idem.
Finanças.
1897, que autorisa a abertura do credito de 380:000$,
para pagamento de ordenados a Magistrados que foram aposentado pelo decreto n. 2056 de 25 de julho
de 1 95 e obtiveram sentença annullatoria d'aquelle
decreto.

»

1 de novembro.

»

4 de novembro. 133 A Saude Publica e da Fi- Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 16 de Idem.
nanças................ 1897 que autorisa o Governo a nomear uma.commissão de profissionaes para estudar a eflicacIll: do
scrum anti -varioloso descoberto pelo Dr, Felippe
Pereira Caldas.

li

4 de novem bro.

133 Redacção •••...... : •...• Sobre as emendas do enado á proposição da Cam ara Idem.
dos Deputados n'28 de 1897, que fixa as despezas
do Ministerio das Relações Exteriores para o exercicio de 1 97.

134 Finanças .•••..•.•••••.• Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 22 de Idem.
1897, que concede um anno de licença com ordenado
ao chefe de secção da Secretaria da Industria,Viação
e Obras Publicas José Joaquim de Negreiros ayão
Lobato.

-
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1 97

4 de novemb.

135 Finanças ....•.......... ISobre a propo ição da Gamara dos Deputados, n. 32 de Approvado.
1891, que concede 6 mezes de licença ao Dr. Joaquim
Pire- ae Amorim, Juiz eccional do Estado do Espirito anto.

»

4 de novemb.

136 Finanças

COMMISSÕllS

EMENT.o.S

OBSERVAÇÕES

. Sobre a proposição da Gamara dos Depulados, n. 33 Idem.
de 1897, que concede um anno de licença com ordenado. ao amanuense da Secretaria da Faculdade
de Medicina e de Pharmacia da Bahia, João Antonio
Ferreira.

13 de novem b.

137 lIIarinha e Guerra •.•. ,. Sobre o requerimento, n. 22 de 1897,i em que Lina Idem.
Maria da Silva, mãe do Bub-ajurlante de machinista
Alfredo Gorrêa de Oliveira, fallecido no naufragio
do encouraçado Solimões, pede se lhe conceda o
montepio a que se julga com direito.

13 de novemb.

138 Finanças ..... , .. , ...... Sobre o requerimento, n. 9 de i897, em que os bilheteiros Idem.
da estação central da Estrada de Ferro Central do
Brazil pedem seja desfeito o engano que ha na lei
do orçamento relativamente a seUd vencimentos.

17 de novemb.

13(J Finanças

,.

19 de novemb.

140 Finanças .•.....•.•..... Sobre a Pl'oposição da Gamara dos Deputados. n. 41 Idem.
de 1 7, que fixa as desp~zas d" liIinisterio da Guerra
para, o exereicio de 1898.

"

20 de novemb.

141 Policia •.....•...•...... Sobre a indicação, n. 7 de 1897; do Sr. Moraes e Idem.

,.

,., Sobre a proposição da Gamara do~ Deputados, n. 2;} Idem.
de 1897, que isenb da contribuição de um dia de
solelo mensalmente, para o Asylo de Invalidos da
Patria, as praças do b1l.talhão de infantaria de maTinha, do COI'PO de officiaes marinheil'os e do de
marinheiros nacionaes.

Barros, relativa a diversas alterações no regimento
interno do Senado.
20 de novemb.

,.

U2 Finanças •......•....•.. Sobre a proposição da. Gamara dos Deputados, n. 24 Idem.
de 1 97, que auLori a a concessão de um a.nno de
licenr.a, sem v~ncill)enLos, ao telegraphista de 2a
classe da Repartição Geral elos 'l'elegraphos, Sylesio
de OIiyeira.

20 de novem b.

143 Fina nças •.•... , . , ••... , Sobre a proposi~ão da Garnal'a dos Deputnelos, n. 37 Idem.
de '/897, qll 1111torisa a eoncessã,., de um anno de
lic~nça com ordenado. ao telegraphisLa de 4a classe,
Ernesto Manoel da Silva Filho.

"

22 ds nov13mb.

i·!'l Redacção ...• , .. ,

"

23 de novemb.

145 Finanças....•....•..... Sobre a proposição da Gamara dos Deputados, n. 47 Idem.
de 1 97. urçando as despeza, do Ministerio da Fazenda para o exercício de 1898.

"

24 de novemh.

146 Redacção ..•.•.•••.•...• Sobre a emen la do Senado ó. proposição da Camara Idem.
dos Depntados. n. 41 de 1897, orçando as despezas
Jo IIlinisterlo da Guel'l'a para o exercicio de 1898.

. Sobre o projecto do Senado, n. 29 de 1891, qne auto- Idem.
rlsa a '\ bertura do credito s'lpplementa~ de 6:000$,
para completar o pagamen'to dos venCImentos de
tO bilheteiros da estação cenLral da Estrada de
Ferro Gentral do Brazil.

I

»

24 de novemb.

147 Redacção ...........•... Sobl'e o pro,iedo do Senado, n. 22 de 1897, que regula Ielem.

as férias forenses.
"

24 de novemb.

148 Finanças

Sobre a proposição ela Gamara dos Deputados, n. 44 Idem.
de 1897, que autol'Ísa. a abertura do cred ito de
15 :230$, supplementar ás verbas 9 e 29 do art. 2"
da lei n. 429 de 10 ele novembro de 1896.

»

24 de novemb.

iJ(J I·inanças

Sobre a proposição da Gamara dos Deputados, n. 51 Idem.
ele 1897, qlle approva os Cl'editos ex'traordinarios na
importancia 'total de 4.000:000:), abertos ao Ministerio da Guena para despezas mgentes com as
operações militares no intel'ior do Estado da Bah ia.
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150 Finanças........••..•..• Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 49 Approvado.
de 1897, que autorisa a abertura do credito de
200: OOO~, supplementar á verba "Hospitaes", n. 16
do art. 40 da lei n. 429 de ia de dezembro de 1896.

lO

25 de novemb.

15~

lO

25 de novemb.

152 ConstiLuição e Poderes .• Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Con- Idem.
selho Municipal n. 66 do 1897, que revoga a clausula
13a, do contracto celebrado entre a Municipalidade e
a companhia Ferro-Carril Carioca.

lO

26 de novemb.

153 Finanças.....•....•....• Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 45 Idem.
de 1897. que autorisa a abertura do credito extraordinario de 259:982 930, para occorrer ás despezas necessarias na fabrica de pohora da Estrella.

26 de novemb.

154 Finanças

lO

26 de novemb.

155 Finanças..•••........•.. Sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 52 Idem.
de 1897, que autorisa a abertura do credito de
255:757 li9. supplementar a diversas verbas do
art. 2 0 da lei n. 429 de ia dezembro de 1896.

"

26 de novemb.

156 Finanças....•.•....•...• Sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 53 Idem.
de 1897, que fixa as despezas do Ministerio da Marinha, para o exercicio de 1898.

lO

26 de novemb.

157 Finanças ..•.....••....•• Sobre o requerimento n. 43 de 1897, em que Antonio Idem.
Marques Pereira de Abreu pede uma gratificação
de 400$ por serviços que allega ter prestado no
Estado de Goyaz.

"

.26 de novemb.

158 Finanças

,.

27 de novemb.

159 Constituição e foderes .• Sobre o veto opposto pelo PreCeito, á resolução do Idem.
Conselho Municipal relativa á inclusão de D. Paulina Ferreira Coutinho no quadro das professoras
primarias.

"

27 de novemb.

160 Constituição e Poderes •. ISobre o veto opposto pelo Prefeito, á resolução do Idem.
Conselho Municipal que concede permissão á normalista adjunta etrectiva D. Adelia Elnnes Bandeira para completar o curso normal de accordo
com o regulamento de 1881-

"

27 de novemb.

161 Marinha. e Guerra ...... Sobre o pl'ojecto do enado n. 29 de 1896 que trata Pendente.
da reforma doa ofliciaes do exercito e da armadêL.

lO

27 de novemb.

162 Marinha e Guerra ...... Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 40 Approvado.
de 1897, que pNvidellcia sobre o preenchimento dos
claros existenles na força naval.

»

30 de novemb.

163 Finanças

~

30 de novemb.

1G4 Finanças .............•. Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 46 Idem.
..
de 1 97. concedendo pensão à viuva e ll.lhos do marechal Cados Machado le Bittencourt.

"

Finanças

,' .. Sobre a proposição da Cam ara dos Deputados n. 48 Idem.
de 1 97, que autorisa a abertura do credito de
50:000$. supplementar á rubrica 4" do art. 30 da lei
n. 429 de 10 de dezembro de 1896.

Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 50 Idem.
de 1897, que autori a a abertura do credito de
94:000$, supplementar á verba o: Diligencias Policiaes,. n. 14 do art. 20 da lei n. 429 de 10 de dezembro de 1896.

Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 43 Idem.
de 1897, que autorisa o Governo a fazer as operações de cL'edito necessarias para pagar os vencimentos que comretem ao empregado do Pedagogium
Arthur Herculano de Almeida; e a D. Carlota Menezes Vieira os que deixou de receber eu finado
marido Dr. Joaqlúm José Menezes Vieira, quando
director do mesmo estabelecimento.

Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 91 Idem.
de 1895, concedendo a pen ão annual de 2:400$, á
cada uma das filhas do marechal Floriano Peixoto.
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2 de dez •.•..

165 Finanças •••........•... 1Sobre as emendas do Senado, rejeitadas pela Camara Approvac1o.
dos Deputaàos á proposição da mesma Camara, n . 28
de 1897, que fixa a despeza do l\finisterio das Relações Exteriores para o exerci cio de 189 .

"

2 de dez .....

166 Finanças

"

2 de dez .....

167 Finanças

"

2 de dez .....

168 Finanças .. _,;,

2 de dez .....

169 Finanças .•......•...... Sobre a proposição n. 43 de 1897, da Camara dos Idem.
Deputados autorisando as necessarias operações ,'e
credito para pagar a Arthur Herculano de Almeida
os vencimentos que lhe competirem como empregado do Pedagol<'ium e á D. Carlota de Menezes
Vieira, viuva do Dr. Joaquim José de Menezes
Vieira, os que este deixou de receber como director
do mesmo estabelecimento desde 1 de março até 31
de agosto de 1897.

"

3 de dez.....

170 Finanças

"

3 de dez .....

171 Constituição, Poderes e Sobre a proposição da Camarados D.epulados n. 56 de Idem.
Diplomacia.
1897, '1ue approva o tratado de arbitramento de 10
de abl'll de 1897, entre o l3l'llzil e a Guyanna Franceza, l'elati vo !lO terri torio contestado.

"

3 de dez.....

172 Finanças .....••....•... Sobre a proposição da Camal'll. dos D~putados a. 60 Idem.
de 1897, que autorisa o Governo a relevar ao coilector de "enda de Juiz de Fóra, Antonio Caetano
Rodrigues Horta, o pagamento da quantia de
6:531$900, valor de estampilhas que se achavam sob
a sua guarda e que foram roubadas na noite de 16
para 17 de maio do edmcio do Forum d'e.quella
cidade.

"

3 ele dez.....

173 Finanças .••......•...•. Sobre a proposição da Cam ara dos Deputados n. 62 mem.
de 1897, que autorisa O Governo a pa~ar ao tenente
reformado do exercito José Severo Fialho o soldo da
sua reforma, desde a data em que deixou de recebel.o, abrindo para isso o credito nec~ssario.

"

3 de dez. .•••

i74 Finanças .•...•..•...•... Sobre a propo~ição da Camara dos Deputados n. 63 Idem.
de 1897, que 'iutorisa o Governo a aposentar o engenheiro civil Adolpho Dilermando de Aguiar·no emprego immedinto ao de Director da Estrada de Ferro
de Porto Alegre a Uruguayana, com os vencimentos
que lhe competirem.

"

3 de dez.....

175 Finanças

. Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 55 de Idem.
1897, que autorisa a abertura do credito de
1.447:715$168, supplementar Il diversas verbas do
art. 4 0 da lei n. 429 de ia de dezembro de '1896.
,

. Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 70 Idem.
de 1897, que autorisa o Governo a abrir ao ~finisterio da lndultria, Viação e Obras Publicas diversos
creditos na importancia total de 27.346:149' 45.

.

Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 59 Idem.
1897, que autorisa o Governo a mandar trancar as
contas do ú-almoxarife do ~'senal de Guerra de
Aiatto Grosso, Theophilo Antunes de Miranda.

Sobre a Jl1'O[Josição da Camara dos Deputados n. 40 Idem.
de 1897, que providencia sobre o prehenchimento
dos claros existentes na força naval.

Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 65 Rejeitado.
de 1897, que autorisa as necessarias operações de
creditó para pagamento da quantia de 956$, valor
de etapas que deixou de receber o Dr. João José
Duarte Gnimarães em 1890 e 1891, quando em serviço da commissão de linhas telegraphicas de Uberaba a Ara,guaya, na qualidade de medico.

-

39-

'"O
",p-

O ....

ANNOS

DATAS

o:

E-<

-

Z

"1 <

00 AIMISSÕES

"'O
O
....

EMEHTA.S

OBSERVAÇÕES

II

Z'"
r'l
A

- - 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - I I
1897

3 de dezemb.

176 Finanças .•....••.•...•. Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 66 Approvado.
de 1897, que autorisa a abertura do credito de
450:000~, suppleI;llentar á verba Reposições e Restituições, n. 29 do art. 7 0 da ldi n. 429 de 10 de
dezembro de 1896.

"

3 de dezemb.

177 Finanças ........•....•. Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 67 Idem.
de 1897, que autorisa a abertura dos creditos de
:1.388:702$498, supplementar a diversas verbas do
art. 50 da lei n. 429 de 10 de dezembro de 1896;
Q de 72:000' para acquisição de duas lanchas para
o serviço da Alfandega desta capital ficando annul·
lado o de 80:000 , concedido pelo art. 7 0 n. 11 da
lei n. 36 de 30 de dezembro de 1895.

"

3 de dezem b.

178 Finança:s .•..•......•••• 1Sobre a proposição da Cam ara dos Deputados n. 72 de Idem.
1897, que orça a receita geral da Republica para
o exercicio de 1898.

"

4 de dezemb.

179 Conetituição e Poderes .. Sobre o veto opposto pelo Prefeito â. resolução Idem.
do Conselho Municipal que manda incluir no
quadro das adjuntas eO"ectivas ás escolas publicas municipaes a ex-professora adjunta da escola
mina da Quinta da Bôa Vista D. Anna Maigre da
Gama Nunes.

"

4 de dezemb . . 180

"

6 de dezemb.

181 ~larinha e Guerra

Sobre o requerimento n. 13 d 1897 do capitão-tenente Pendente.
honorario Athanagildo Barata Ribeiro, em que
pede o pagamento de uma d.ifferença de soldo a que
se julga com direito.

"

6 de dezemb.

182 Finanças

Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 75 Approvado.
de 1897, qne fixa a despeza do Ministerio da Justiça
e Negocios Interiores para o exercicio de 1898.

"

6 de dezemb.

183 Finanças •.••.......••.• Sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 76 Idem.
de 1897, que lixa a despeza do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas para o exercicio
de 1898.

"

7 de dezemb.

184 Finanças

II

7 de dezemb.

185 Constituição e Poderes .. Sobre a eleição realizada no Estado do Ceara, no Idem'.
dia i6 de agosto de 1897, reconhecendo senador pelo
meemo Estado o Sr. Dr. Bezerril Fontenelle.

"

7 de dezemb.

186 Constituição e Poderes .. Sobre o veto opposto pelo Prefeito á resolução do Idem.
Conselho Municipal que concede um anno de licença
com todos os vencimentos ao 2 0 official do Arcuivo
Municipal bacharel João. epomuceno Bezerra Cavalcante.

"

8 de dezemb.

187 Redacção

Redacção

Sobre a emenda do Senado á proposição da Camara Idem.
dos Deputados n. 46 de 1897, que concede pensão
á viuva e filhos do marechal Carlos Machado
Bittenconrt.

Sobre a proposição n. 78 de 1897, da Camara dos Pendente.
Deputados que approva o credito de 13:570$400, para
as despezas com os funeraes do Marechal Carlos
:Machado Bittencourt.

Sobre as proposições da Camara dos Deputados ns. 2 , Approvado.
41, 47, 53, 75 e 76 de 1897, que fixam as despezas
dos diversos ministerios para o exercicio de 1898.

Secretaria do Senado Federal, 26 de janeiro de 1898.- O 1 0 omcial, João CMlos de Oliveira.- Conforme. O director,
José 13. da Serra 13elfort.

QUADRO N. 11
Rcquerimenlos approvailos m\ sessão

ile 1897

AUTORES

DATAS

ANNOS

ordillal'i~

E:UE~TAS

i897 'lO de junho.....

2

Vicente !lIachado ......• Pede ao Governo c6pia de todos os papeis relativos â aposentação
rio Ministro do Supremo Tri bunal Feueral Dr. José Hygino Duarte
T-'ereira.

»

5 de julho ...•.

3

Leite e Oiticica

lO

5 de julho .....

4

Vicente Machado .•...•. Perle ao Governo informações ác rca Je
Buenos Ayres para S. Paulo e Babia.

lO

17 de julho .....

5

Ramiro Barcellos ....... Pede ao Governo informa ões
do Thesouro.

lO

19 de julho.

...

6

Vicente Machado .....•. Pede ao Goverllo inf:>l'mações ácerca de um contl'acto feito com o
Dr. José Hygino Duarte T-'ereira pal'a consolidação das leis fedel'aes.

»

2i de ju:ho .....

7

Vicente Machado .•..... Pede ao Governo informa ões âcerca ria mobili ação uo 5° batalhão
de infantaria da GuarJa Nacio:JaI da capi tal do I!:stado da l3ahja.

lO

23 de julho .....

8

Almeida Barreto •.•...• T-'ede ao Governo que envie o original dos conselho de investi7ação
e de guerra a flue re.,pondeu o general de brigada Joté ;\Iaria
Pego Junior.

»

23 de julho.....

9

Alberto Gonçalves .•.... Pede ao Governo informações á::erca da creação do emprego de
substituto do commissario-fiscal de exames de preparatorios no
Es tado do Paraná.

..

26 de julho ...•.

iO

Lopes Trovão

lO

14 de agosto ....

ii

Vicente Machado .•..•.. Pede ao Governo informa ões ,irerca de pngament'J a officiaes do
exercito e da armada que refe;·teram â eU'eclividade do serviço.

..

16 de agos lo ....

i2

Leite e Oit:cica .....••.. Pede ao Governo informações
de Invalidos da Patria.

»

i de setembro..

i4

Ramiro Barcellos ••....• Substitutivo do de n. i'l. pede que o decret:> n. 25,9 do Porler
!!lxecutivo seja remelLido ás Commissões reunidas de Justiça, Legislação e de Constituição e Poderes.

»

6 de setembro..

i5

Francisco Machado .•.•. Pede ao Governo informações àcerca da, fo 'ças findas do Amazonas
para Canudos.

»

10 de setembro..

i6

Antonio Azeredo •.•....• Pede ao Governo informaçõt>3 ácerca do 7° regimento de
estacionado em Nioac, Estado de Malto Grosso.

»

22 de setembro ..

17

Leite e Oiticic:l.

Pede ao Covemo informações âceL'ca da venda da prat;\ feita ultimamente pelo Governo.

»

25 de setembro..

i

Leite e Oiticica

Pede ao Governo informações ácerca da nomeação do inspeclor da
AlIandega de Penedo, Estado das A lagõas.

»

25 de setembro ..

i9

Leite e Oiticica

Pede ao Governo informações ácerca do commissario mandado pelo
Ministerio da Fazenda paL'a examinar a Alfandega. de Penedo.

»

28 de setembro ..

21.

Gomes de Castro ....•..• Pede ao Governo informações diversas ácerca do fornecimento de
artilharia de campanba feito pela. casa IÚ'upp em virtude do contracto celebrado em 23 de maio de i894.

»

7 de outubro...

22

Thomaz Delfino e An- Pedem que se consigne na acta um "oto le congra.tulaQdo á
tonio Azeredo.
e ao exercito pela victoria de Canudos.

II

i9 de o:.ltubro ...

23

:Severino Vieira ........ Pede que se convide a Camara dos Deputados a nomear tres
da seus membros para reunidos a tres do enado formarem uma
rommissão mixta com o fim de dar parec-.r sobre o projecto do
Senad,) n. 11, de 1 97, que dispõe sobre approvação de tratados
e convenções com paizes estrangeiros.

i9 de novembro

T-'ede ao Govuno inl'ormações ácerca da lei de orçamento ultimamente decretada no !!lstado de Alagõas.

ác~rca

r~messas

de

arma~

de

d,l dil'ida t1uctuante por bilhetes

Pede M Governo informações ácerea do recrutamento que se está
fazendo na Capital Federal.

ác~rca

de juros de apolices do :\.sylo

caval1ari~

~ação

Se"erino Vieira ••..•... Pede que as contestações olferecidas ás eleições do Estados do
Ceari\ e Amazona., asúm como as l'espectivas r 'plica, sej;l.m
impressas e uistL'ilmidas pelos L·S. senadore antes da discuslão
dos pareceres sobre es,as eleições.

. Secretaria do Senado Federal, 26 de janeiro de i898.- O iO omcial, Caetano T. N. de Say-o Lobato.- ConformeO diectol', J&sé B. da Se,'ra Beirol't.
A.
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1897 29 de maio .•..•

1

B. de Mendonça Sobrinho Pede a nomeação de uma commissão para, em nr,me do enado,
con~ratular-se com o Presidente da Republica pelas medidas toma as na questão da Escola Militar.

»

27 de agosto ....

13

Vicen te Machado .•..•.. Pede ao Governo informações ácerca da expedição do decreto n. 2.579
de 16 de agosto de 1897.

"

27 de setembro..

20

Lauro SOdré ............ Pede ao Governo informações ácerca do desperclicio de 6.000:000$
empregados em compra de armamentos para o exercito e acerca
da compra tambem para o exercito de 100.000 carabinas Mauser,
inserviveis, e 60,0000.000 de cartuchos imprestaveis.

Secretaria do enado Federal, 26 de janeiro de 1898. O director, Jose B. da Sen'a Be1rOI't.

O 10 oflicial, Caetano T. de N.

Sayão Lobato. Conforme -

QUADRO N. 13
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1897

6 de maio .....

1

Leite e Oiticica......... Para que sejam ouvidas as commissões de Constituição e Poderes
e de Justiça e Legislação sobre o officio em que o Sr. No~ueira
Accioly renuncia ú cargo de senador pelo Estado do eará,
tendo-se em vista o que dispõe o arl. 25 da Constituição.

"

10 de novembro.

6

Q. Bocayuva............ Para: que o Senado manifeste o seu pezar pelo attenbado contra a

"

17 de novembro.

7

Moraes Barros ..•.•.•... Para que sejam feiLas diversas modificações no regimento interno
do Senado.

Vlda do Presidente da Republica.

Secretaria do Smado FeJeral, 26 de janeiro de 1898.- O 10 official, Caetano T. de N. Sayão .ú>bato. - Obnforme O director, José B. da Sen'a Bel(oJ't.

QUADRO N. 14
lDllica~õcs

ANNOS

que não foram julga.las objecto de Ilelibemção ou ro"am retira!l'ls, rejeitadas ou preju!lieadas na sessão ordinariil !le 1897

AUTORES

DATA~

1897 29 de maio.•.•

EME:-ITAS

3

B. de Mendonça Sobri- Para que o Senado se congratule com o Presidente da Republica pelas
nho.
medidas tomadas para a manutenção da ordem publica. (Não foi
julgado abjecto de deli bcração.)

"

6 de novem b.

5

Severil!o Vieira .•..• _..• Para que se consigne na acta um voto de gratidão á memoria do marechal Carlos Machado de Bitlencourt e se nomeie uma commiseão
para acnmpanhar o enterro do mesmo marechal e se suspenda a
sessão. (Retirado.)

"

24 de novemb.

8

Antonio Azeredo .•.....• Para que o Senado solicite diversas informações sobre a detenção do
senador João Cordeiro. (Rejeitado).

Secretaria do Senado Federal, 28 de janeiro de i898. - O ia official, Caetano T. de N. Sayiio Lobato.- Conforme Odirector, José B. da Se,-ra Belra,-t.

Actos do Poder LBRislativo em 1897

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO EM 1897

DECRETO N. 432 - DE 24 DE MAIO DE 1897
Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado á sancção.

§ 4.° De 1.500 aprendizes marinheiros.
§ 5.° De 400 praças do corpo de infantaria de marinha.
§ 6.° Em tempo de guerra, do dobro do pess0al dos §§ 2°, 3°,

4° e 5° do art. l°.

Art. 2.° Fica. o Poder Executivo autorisado a considera'!' na
reserva os navios que nece~sitarem de concerto por mais de

Autorisa o Governo a abrir ao Mi nisterio da Guerl'a um credito de 90 dias.
88:215~ 06 para saldar as despezas feitas com a constl'ucção de quatro
Cada um de ~es navios tera a bordo o seguinte pessoal militar:
paióes de polvora, na ilha do Boqueir:io, e mais obras accessorias,
commaodante, immediato, commissario, mestre, fiel e um terço

da lotação percebendo os vencimentos de navio armado.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrario.
O Presidente da Republica dos E tados Unidos do Brazil:
Capital Federal, 12 de junho de 1897, 90 da Republica.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
PRUDE,'TE J. DE MORAES BARROS.
Art, 1.0 E' o Governo au tOI'isado a abrir ao Ministerio da
Guerra um credito de oitenta e oito contos duzentos e quinze
Manoel Jose Alves Barbosa.
mil quinhentos e seis r6is (88:215$506) para saldar as despezas
feitas com a construcção de quatro paióes de polvol'a, na ilha do
Boqueirão, e mais obras accessorias, fazendo para isso as neces-sarias operações de credito.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 24 de maio de 1897, go da Republica.
PRUDE:"TE J. DE MORAE BARROS.
Cm'los Machado de Bittencourt.

LEI N.

433 -

DE 12 DE JUNHO DE 1897

DECRETO N. 434 -

DE 21 DE JUNHO DE 1897

Iniciado no Senado e pela Cam ara dos Deputados enviado á sancção.
Autorisa o Poder Executivo ::t mandar pagar ao carteiro de ia cla83e
da Repartição Geral dos Correios, Philomeno Jocelyn Ribeiro, os ven~
cimentos que deixou de perceber.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte :
Fixa a Força Naval para o exercicio de 189
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a Jllandar
pagar ao carteiro de I a classe da Repartição Geral dos Correios,
Philomeno Jocelyn Ribeiro, os vencimentos que deixou de pero Pl'csidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
ceber durante o tempo que decorre de 7 de fevereiro de 1894 a28
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a de junho de 1895.
seguinte lei :
.
Capital Federal, 21 de junho de 1897, 9° da Republica.
Art. 1.0 A Força Naval no anno de 1898 constará:
§ 1. ° Dos officiaes da Armada e das classes annexas, conforme
PR DENTE J. DE MORAES BARROS.
os respectivos quadros.
§ 2,0 De 4.000 praças do corpo ele mariuheiros nacionaes, inJoaquim D. Murtinho.
clusive 300 praças para as tres companhias de foguistas e 100
para a companhia do Estado de Matto Grosso.
§ 3.° De 700 foguistas contractados, de conformidade com
o regulamento promulgado para os foguistas extranumerarios.

Iniciada na Gamara dos Dep ltados e pelo

enado enviado i sancção.

4dos empregados da extincta Agencia Official de Colonização, addidos ,á Secretaria do Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas, nos termos da actual lei de orçamento.
Iniciado no Senado) e pela Camara dos Deputados enviado :í. sancção.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 16 de agosto de 1897, 90 da Republica.
DECRETO N. 435 -

DE 21 DE JUNHO DE 1897

Autorisa o Governo a mandar pagar pela verba - Exercicios findos,
ao 30 omcial da Repartição Geral dos Correios, JoséFrancisco Ro
drigues, os vencimentos que deixou de perceber de 29 de agosto
de 1894 a 28 de junho de 1895.

PRUDENTE 3. DE MORAES BARIWS.
Joaquim D. MUl"l'inho.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
ArL l. o E' o Poder Execulivo autori ado a mandar pagar
pela verba - Exercicios findos. ao 30 omcial da Repartição
DECRETO N. 438 - DE 17 DE AGOSTO DE 1897
Geral dos Correios, José Fmncisco Rodrigues, os vencimentos
que deixou de perceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de junho de
Iniciado na- Camara do Depu'tados e promulgado pelo PresidentlJc
1895.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
do Senado e.v-vi do arL. 3' <.la Consti tuição Federa!.
Capital Federal, 21 de junho de 1897, 90 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Autorisa o P der Executivo a reformar, no posto de alferes, o tenente.
bonorario do Exercito e sargento-ajudante aggregado do batalhão
Academico, Arcilio de Freitas.

Joaquim D. Murtinho.
1anoel Victorino Pereira, Presidente do Senado:
Faço saber aos que o presente virem que o Congresso Nacional
decreta e promulga a seguinte resolução;
O Congresso Nacional resolve:
UEC RETO N·. 436 - DE 12 DE JULHO DE 1897
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a reCormar, no
posto de alCeres, com o RoIdo por inteiro, o tenente honorario do
Iniciado na Camam dos Deputados e pelo Senado em"iado :í. sancção. Exercito e sargento-ajudante aggreg-ado do batalhão Academico.
Arcilio de Freitas; revogadas a~ dis]Josiçõe~ em contrario.
Concede oito mezes de licença, sem vencimentos, ao bacharel OctaSenado Federal, 17 de agosto de 1897.
viano de Siqueira Cavalcanti, substituto do juiz
do Amazonas.

f~deral

na secção

MANOEL VICTORINO PEREffiA.

O Presiden te da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacion!1l decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a conceder ao
bacharel Octaviano de Siqueira Cavalcanti, juiz substitutu secDECRETO N. 439 - DE 24 DE AGOSTO DE 1897
cionai do Estado do Amazonas oito mezes de licença, sem vencimentos, a contar de 17 de fevereiro do corrente anno, para
Iniciado na Cam ara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.
tratar de sua saude onde lhe convier.
0
Capital Federal, ,12 de julho de 1897, 9 da Republica.
PRUDENTE J" DE MORAES BARROS.

Autorisa o Governo a abrir o cradilo especial de 111:095$500 'para
pagamento dos "encimentos dos omciaes que re"erteram ao serviço
do Exercito e da Al·lllada.

Amaro Ca1Jalcanti.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguiute :
Art. I. o E' o Governo autorisado a abrir o credito especial
Iniciado na Camara dos Depu"tados e pelo enado enviado á sancção de 111:095 500, para pagamento dos vencimentos dos officiaes
que reverteram a. etrectividade do .serviço do Exercito e da
Armada, pela revogação dos decretos de 7 e 12 de abril de 1892,
DECRETO N. 437 - DE ]6 DE AGOSTO DE 1897
fazendo para isso as necessarias operações de credito.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Autorisa o Governo a abril' o credito especial de 2.1 :500$ para pagaCapital Federal, 24 de agosto de ]897, 90 da Republica.
mento dos vencimen"tos, no exercicio vigente, dos empregados da
erlincta Agencia OmciaI de Colonização, addidos á Secretaria do
l\Iinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Arl. 1.0 E' autorisado o Governo a abrir o credito especial de
21 :500 , para pagamento dos vencimentos, no exercicio vigente,

"PRUDENTE J. D:E MORAES BARROS.
João Thomaz de Cantuaria.
llIanoel Jose Alves Barbosa.

-5DECRETO N. 440 -

DE 30 DE AGOSTO DE 1897

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo

DECRETO N. 443 - DE 2 DE SETEAilllW DE 1897

enado endado á sancção. Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado li sáncção.

Autorisa o Governo a abril' ao Ministerio da Fazenda o credito de
Autorisa o Governo a conceder ao cidadão Luiz Rodolpbo Cavalcanti
14:125$100, supplemen"tar á verba - Exercicios findos, do orçade Albuquerque, director das Rendas Publicas do Tbesouro Femento em vigor, para pagamento aos empregados das obras do porto
deral, um anno d3 licença para tratar de sua saude onde lhe condo Recife.
vier.

o Presidente

do. Republica dos Estados Unidos de Brazil :
Faço saher que o Congresso acional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. 0 E' o Governo autorisado a. abril' ao Ministerio da. Fa.-\
zenda o credito de 14: 125$100, supplemen tal' á verba. - Exercicios findos, cio orçamento em vig-o~: para pa(;amenlo aos
empregados das obra,; do porto do ReCite, d03 sa.lal'lOs C01'1'espondentes aos mezes de novembr? e dezembro de !89Z.
Art. 2. o Revogam-se as CliSposlções em contrurlO.·
Capital Federal, 30 de agosto de 1897, 90 da Republica.

O Presidente da R'3publica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu SilOcciono
a. resolução seguinte:
Art. I. o E' o Governo autorisado a conceder ao cidadão Luiz
Rodul pho Cavalcanti de Albuquerque, Director das Rendas Publi3as do Thesouro Federal, um auno de licença, com ordenado,
para tratar de sua saule onde lhe cr)J)vier.
.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrarlO.
Capital Federal, 2 de setembro de 1897, 90 da Republica.

PRUDENTE J. DE MORâES BARROS.

PRUDENTE J. D"E MORAES BA.RROS.

Bernardino de Campos.

DECRETO N. 441 - DE 1 DE SETEAillRO DE 1897
Iniciado na Cam ara dos Deputad:>s e pelo

Bernardino de Campos.

DECRETO N. 444 -

DE

3 DE SETE:llBRO DE 1 97

enado enviado á sancção.

Iniciado na Call1arll. dos Deputados e pclo Senado enviado á €ancção.
Autorisa o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado ao
medico auxiliar da Directoria Geral de Saude Publica, DI'. Candido
Concede aos alumnos do CID' o uperior das Faculdades de Direito,
Barroso do Amaral.
matl'iculados antes da lei n. 314 de 30 de outubro de .1895, as.rega.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
lias da legislação anterior.

Faço sab:3r que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte :
Art. 1. o E' o Governo autorisado a conceder ao DI'. Candido
Barroso do Amaral, medico auxiliar da Directoria Geral de Saude
Publica, um anno de liccnça, com ordenado, para, tratar de sua
sande onde lhe convier.
J\rt. 2. 0 Revogam- e as disposições em contrario.
Capital Feleral, 1 de setembro de 1 97, 9~ da Republica.
PRUDENTE J. DE tIlORAES BARROS.

Amat·o Cavalcanti.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu ~ancciono
a. resolução seguinte:
Art. 1. 0 Os alumnos do curso uperior das Faculdades de
Direito, malI'icuJados unte:; da lei n. 314 de 30 de outubro de
1895, gosarão da regalia da legislação anterior, tanto em relação às época para u_ inscripções e exames, como em relação.
<'<0:> exames e a fraquencia.
Al't. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Fed~ral, 3 de setembro de 1897, 90 da Republica.
PRUDE 'TE J. DE MORAES BaRos.

DECRETO N. 442 -DE 1 DE

SETE~BRO

Amaro Cavalcanti.
DE 1 97

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado para a
formalidade da publicação.

DECRETO

445 - DE 15 DR SETE:UBRO DE 1897

Publica a resolução do Congresso Nacional prorogando a actual ses ão
legislativa até ao dia 5 de outubro do corrente anno.
Iniciado na Camal'a dos Deputados e pelo

.-

enado enviado á sancçào.

o Presidente da Republica dos Estad03 Unidos do Brazil :
Autorisa o Poder Executh'o a conceder um anno de licença, com o
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do disrespectivo ordenado, ao telegrapbista chefe da Repartição Geral Ma
posto no § IOdo art. 17 da Con "tituição Federal, resolveu proTelegraphos, Alfredo de Lima Albuquerque }leUo.
rogar a actual sessão legi lativa até ao dia 5 de outubro do
Corrente anno.
~ Capital Fedel'al, 1 de setembro de 1 97, 90 da Repa blica.
Manoel "\ ictorino Pereira, Presidente do Sanado:
Faço saber aos que a pre ente virem que o Congresso Nacional
PRUDEl'\TE J. DE MORaES BARROS.
decreta e promulga a seguinte resolução:
O Congresso Nacional resolve:
Amm'o Cat:alcanti.
Artigo uuico. E' o Poder Executivo autorisado a conceder um
anno de licença, com o respectivo ordenado, ao telegrapbista
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chefe <la Repartição Geral dos Telegraphos, Alfredo de Lima
LEI N. 448 - DE fi DE OUTUBRO DE 1897
Albuquerque Melto, para tratar de sua saude onde lhe convier;
revogadas as disposições em contrario.
Iniciada n:J. Cam ara dos Deputados e pelo Senado enviada á sanc ão.
Senado Federal, 15 de setembro de 1897, 90 da Republica.
Fixa as Forças de terra para o exercicio de 1898.

MANOEL VrCTORl1'10 PEREIRA.

DECRETO N. 446 -DE 17 DE SETEMBRO DE 1897
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â sancção.
Autorisa o Poder Executivo a pagar ao Dr. Tiburcio Valcriano Pecegueiro do Amaral, preparador de medicina legal da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, os "encimentos que deiXou de perceLer
desde 28 de outubro de 1892 atê 26 de m:J.io de 1893, do logar de
preparador da cadeira de cbimica inorganica medica da mesma
Faculdade.

O Presidente da R&publica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução Eeguinte :
Art. I. o E' autorisado o Poder Executivo a pagar ao Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral, preparado!' de medicina
legal da Faculdade de Medicina do Rio de ,Janeiro, os vencimentos que deixou de perceber desde 28 de outubro de 1892 ate
26 de maio de 1893, do logar de preparador da cc1.Lleil'a de chimica inorganica medica da mesma Fa.culllade.
Art. 2.° E' igualmente autorisado o Poder Executivo a abrir
o necessario credito.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 17 de seteqlbro de 1897,9 0 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Al1Wl'O

Cavalcanti.

DECRETO N. 447 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1897

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a lei eguinte:
Art. I. o As Forças de terra para. o exercicio de 1898 constarão:
§ 1. o Dos offlciaes de ditrerentes classes do quadro do Exercito'
S 2. 0 Dos alumn08 das Escolas Militares até 1.200 praças ~
de 200 para a Escola de sargen tos;
§ 3." De 28.160 praças de pret distribuidas proporcionalmente
de accordo com os quadros em vigOl', as quaes poderão se;
elevadas ao dobro ou mais em cit'cumstancias extraordinarias.
Art. 2.° Estas praças sel'ão completadas pela rÓI'ma expressa
no art. 87, § 4°, d,t Constituição e na lei n. 2556, de 26 de
setembro de 1874, com &8 modificações estabeleciúas nos arts.
3~ e 4° da lei n. 39 A'. de ~O de janeiro de 1892, tlcando em
vigor o paragrapho unlco do art. ~o e art. 30 da lei n. 394, de
9 de outubro de ]896.
Art. 3.° Emf]uanto não for executado o sorteio militar o
tempo de serviço para os voluntarios seril. de tres a cidco
annos, pouendo o engajamento dos que tivel'em concluido esse
erviço tel' logar por mai ele uma vez e por tempo nUDca
maior de cinco annos de catht vez.
Art .. 4. o As pl'aças. e ns ex-praças que se engajarem por mais
tres anno;; e em segUida pOI' dous, peJo meno;;, terão direito em
cada engnjamento ao valor, recebido em dinheiro, das peças de
f<.lrdamento, gratuitamente di:,tI'ibuidas, dos recrutas.
Art. 5. 0 Os voluntul'ios e as pl'aças que findo o seu tempo
de serviço continuarem nas tlleiras, com ou sem engajamento,
pel'ceberão as gratificações e ti puladas na lei n. 247, de 15 de
dezembro de 1894, e quando forem escusas do serviço se lhes
concedera, nas colonias úa União, um prazo de terras de 1.089
ares.
ParagraplJo unico. A grntificação de voluntarios, estipulada
na lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894, sera abonada ás praças
recrutadas no antigo regimen e às provindas dos diversos estabelecimentos militares de ensino pl'atico ou profissional, não
tendo perdido o direito a es a vantagem, ex·vi de sentença formulada de accordo com a legislação vigente.
Art. 6. o A contar de I de janeiro de 1898 não sera mais
admittida no Exercito brazileiro nenhuma praça com a qualifi·
cação de cadete .
.-\1't. 7. ° Ficam revogadas as disposições em contt'ario.
Capital Federal, 6 de outubro de 1897, 9° d<1 Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARRO•.

Iniciado no "enado e pela Camara d03 Deputados endado para a
formalidade da publicação.
Publica a resolução do CongreEso Nacional prorog,tndo novamente a
actual sessão legislativa até ao dia .J. de no\'embro do corrente
anno.

JOio Thoma;; de Cantuaria.

LEI N. 449 -

DE II DE OUTUBRO DE 1897

O Presidente tia Republica dos Estados Uoiuos do Brazil
IlÚciada na Cam ara dos Depalados e pelo enado enviada á san~ção.
Faço Eabel' que o Congresso Nacional, em conformidade do
disposto no § lo do art. 17 ela Constituição Federal resolveu Dispõe sobre ~ contagem d<l. prisão preventiva do omcial, ou praça
proro"'ar novamente a actual se_são legislativa até ao dia 4 de
de pret do Exercito, antes de ser cOlldemnado.
novembro do corrente anno.
0
Capital Federal, 2 de outubro de 1897, 9 da Republica.
O Presidente da. Uepuhlict dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanc~
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
ciono a lei seguinte:
1\rt. L,; A pl'isã.o 11l'eyenliva ql1e o omcial, ou praça de, pret
elo Exercito, tiver sotrl'ielo antes de sei' condemnado, sera leA.maro Cacalcanti.
vada em conta no cump,'imento di\. pena, illtegl'almente,. ~u
com o desconto da 6" parte, quando a dita pena for de pl'lsao
coaI trabalho.
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Paragrapho unico. r;ão se considera prisão preventiva, para
DECRETO N. 452 - DE 3 DE NOVEMBRO DE 1897
os efIeitos deste artigo., a menagem concedida nas cidades e
acampamentos.
Iniciado na Cam ara dos Deputados e pelo 'enado enviado á sancção.
Art. 2.° Revogam-se as c\isposições em contrario.
Capital Federal, 11 tIe o~tubro de 1897, 9° da Republica.
Probibe impDrtar e fAbricll.r rotulos que se i'restem á rabrlcacão de bebidas
PRupm~TE

J. DE MORAES BARROS.

e quaesquer outros productos nacionaes, com o fim de vender eetes comI)
si fossem estrangeiros, e di outr3.9 providencias.

locTo Thoma:: de Cantuaria.

13 DE OUTUBRO IJE

DECRETO N. 450 - DE
!lliciado na Comara dos Dep1ilado'l

II

1897

por ella envi:ldo ii. sane ãl).

Permitle aos alumnos da Escola Polyte(lbnica que se matricularam de
accordo com as exigencias prepuratol'ias dos e tatu tos approvados
pelo deoreto n. 5000, de 25 de abril de 181-1 e aos alumnos das Escolas de Minas e ?lIilitar. que requel'eram até esta data a tran;:ferencia para aquella escol:t, concluirem os respecti\' s cursos pelos
ditos estatutos.

a Presidente da Republica tIos E5t~tI93 Unirlos do Brazil:
Faço sn,ber que o Congresso Nacion;ll l~ecretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
ArL 1.° Aos nlumno.· da E"cola P(llytechnica. que se matricularam tle nccordo com as exin-encias prepamtorias dos estatutos que baixaram com o decreto n. 5600, rle 25 de abri I
de 1874, e aos alumnos das E cola de Minas e Militar que re·
quereram até e ta data a transfel'encia para aqu ,lia escola,
tlca em lodo tempo permittido concluil'em os respecti\'os cursos
pelos di tos estatu tos.
Art. 2. ° Re~ogam-se as dI posições em con lrario.
Capital Federal, 13 le outubro de 1897, 9° ela Republica.
PRUDEKTE J. DE MORAES BARROS.
Amaro Ca'l)alcanti.

DECI ETa N. 451 -

DE 30 DE OUTUBRO DE 1897

Iniciado na Camara dos De!lutados e pelo 'enado endado para a
fOl'maHdade da pubEcação.
Publica a resolução do Congres o Nacional prorogando nOI'amente
a actual sessão Jegislati va até 4 de dezembro elo corren te anno.

a Presidente da Republica. dos E'tactos Unidos do Bl'azil :
.Faço saber quo o Congl'es o Nacional, em conlol'midade do
di poslo no § l0 do art. 17 Lb Constituição Federal, resolveu
prorogar novamente a actual sessã.:l logi$lati~a alo o dia 4 de
dezembro do corrente anno.
.
Capital Feder:ll. 30 de oulubro de 1897, 9Q da Republica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1.° E' probibido:
o) imporlar e fabricar rotulos que se prestem á fabricação
de bebidas e quaesquel' outros productos nacionaes, com o fim
de vender estes como si fossem estrangeiros;
b) expor á venda preparados pharmaceuticos sem a declaração
do nome do fabricante. do proriucto e do Iogar de procedencia;
c) expor á venda mercadorias ou productos fabris nacionaes
com rotulo em lingua eürangeira.
§ 1. ° Os infractores do disposto na lettra a serão sujeitos, além
das penfls do Codigo Criminal, á multa de 1:000$ a 5:000$; e os
que infringirem a prohibição das lettras b e c serão punidos
c('m a apprehensão cos proLluctos rotulados e mais a multa de
20$ a 500$000.
§ 2. u Na prohibição de expor á venda productos nacionaes
com rotulos em língua estrangeira, lettra c, não se comprehendem os rotulos que, não constituindo contrafacção de marcas
de fabricas estrangeiras, contenham os nomes dos fabricantes, da
fabrica e da localidade em que ella estiver situada ou a declaração - Industria Nacional - em caracteres bem visiveis, não
sendo permittida esta simples indicação quando os rotulos se
destinarem a generos alimenticios.
§ 3. ° Na proLJibição de importar rotulos, capsulas ou involucros exarada na lettl'a a do art. l°, não se comprehendem
aquelles que forem importados por fabricas ou casas commerciaes
que sejam filiaes ou séde de outras estabelecidas na Europa.
§ 4.° O::; importadores dessas mercadorias serão obrigados a
provar por contractos co:nmerciaes, devidamente registrados nas
Juntas Commerciaes, que estão nos caeos do paragrapho ante·
cedente.
§ 5.° Os despachos nas Alfandegas da Republica serão acom·
panhados de attestados das autoridades consulares brazileiras,
nas respectivas localidades exportadoras, de que taes casas são
sMes ou tiliaes de outras estabelecidas na Republica.
§ 6.° Para o caso do § 3° os rotulos deverão conter a designação
das localidades em que estiverem estabelecidas as respectivas
sédes e casas filiaes.
Art. 2.° Serão despacharios nas Alfandegas e utilisados pelos
fn,bricantes os rotulos em lingua estrangeira que, encommendados
antes da. expedição do regulamento approvado pelo decreto
n. 2548, de 17 de julho de 1897, forem recebidos até 31 de
dezem b1'o do mesmo anno.
Pal'agrapho unico. Não poderão, porém, ser appostos aos
produetos sem que delles conste, por meio de UI1l carimbo de
borracha, ou de ferro ou por outro qualquer modo, a declaração
-Industria Nacional- em caracteres bem visiveis. sendo indispen.avel a indicação do nome do fabricante e da localidade onde
t'unccionar a fabrica, quando se tratar de generos alímeuticios,
sob a commina.ção da ~a p ,rte do § l°, do art. 10.
'
Art. 3.° O Governo expedirá regulamento para a execução da
presente lei .
Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 3 tIe novembro de 1897, 9' da Republic:l,
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

PRUDENTE J. DE MORAES. BARROS.
Amal'o Càvalcanti.

Bel'nal'dillo de Campos.

-8DECRETO N. 453 - DE 3 DE
Iniciado na CaJ;Dara dos Deputados e pelo

OVEMBRO DE 1897

DECRETO N. 456 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1897

enado emiado :í sancção. Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.

Resolva sobre o computo do tempo para o effeito da aposentadoria do enge- Declal:a em estado de sitio, por trinta dias, o territorio do Districto
Federal e da comarca de Nilheroy.
nbeiro Miguel de Teive e ArgoJlo.

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil :
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccioDo a
Faço saber que o Congl'csso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
seguinte resolução:
Artigo unico. Para o effeito da aposentadoria será computado
Art. l.' Fica declarado em estado ue sitio, por trinta dias, o
ao eng.enhelro civil Miguel de Teive e A.rgollo todo o tempo em territorio do Di tricto Federal e da comarca de Nilheroy, no
que serviu em diversas commissões do antigo Ministerio da Estado uo Rio de Jalleiro.
Agricultura, Commercio e Obras Publicas; revogadas as dispoArt. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
sições em contrario.
Capital Federal, 12 de novembro de 1897, 90 da Republica.
Capital Federal, 3 de novembro de 1897, 90 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
PRUDENrE J. DE MORAES BARROS.

Dionisio E. de Castl'o Cel·queim.

Amal'o Ca'Valcanti.

DECRETO N. 457 - DE 18 DE

NOVE~BRO

DE 1897

DECRETO N. 454 -DE 9 DE NOV"EMBRO DE 1897
Iniciado na Camara. dos Deputados e pelo

enado enviado á sancção.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.
Autorisa o Governo a conceder ao conferente da Alfandega do Parâ
Raymundo Paiva Sodré e Silva, um anno de licença com o respecti\'o
ordenado.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br~lzil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
II resolução seguinte:
Art. l.0 Fica o Governo autorisado a conceder um anno de licença com o respectivo ordenado ao conferente da Alfandega do
Pará, Ra-ymundo Paiva Sodré e Silva, para tratar de sua saude
onde lhe convier.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
.
Cagital Federa.I, 9 de novembro de 1897, 90 da Republica.

Autorisa o Governo a abrir o credito de i32:809$998 sob a rubl'ica.Exercicios findos, destinado ao pagamento do nic!;:el e cobre importados no: exel'cicio de i896.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazü:
Faço saber que o Congre5so Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguiu te:
Art. 1. 0 E' o Governo autorisado a abrir ao Minist<Jrio da,
F,Lzeuda o credito de 132:809$998 sob a rubrica - Exercicios
findos, de'tinado ao pagameuto do niekel e cobl'e importados
no exercicio de 1896 pa.ra cunhagem das respectivas moedas.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 18 de novembro de 1897, 90 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Bernal'dino de Campos.
Berna1'dino de Campos.

DECRETO N. 458 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1S97
DECRETO N. 455- DE 9 DE NOVEMBRO DE 1897
Iniciado na Camara dos Beputados e pelo Senado euviado

a sancçâo.

A.utorisa o Governo a conceder um anno de licença com ordenado
ao conferente da Alfandega de Santos, José Joaquim de :Iiranda;

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.
Autol'isa o Governo a con~eder seis meze- de licença, com ordenado,
ao Dr. Joaqnim Pü'es de Amorim, juiz federal na secção do Espirita
Santo, para tL:aLar d<l sua saude onde lhe convier.

O Presidente da Republ!ca dos Estados Unidos do Brazil :
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
3J I:esolução seguinte:
~ seguinte resolução:
Art. l. o E' o Governo autorisado a conceder ao cidadão José
Art. I. o E' o Governo autorisado a conceder ao Dr. Joaquim
Joaquim de Miranda, conferente da Alf,mdega ue Sillltos, um Pires de Amorim, juiz seccional do Estado do Espirito Santo,
anno de licença, com ordenado, para tratar de sua saude onde seis mezes de licença, com ordenado, para tratar de sua saude
lhe convier.
onde lhe convier.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 9 de novembro de 1897,9' da Republica.
Capital Federal, IS de novembro de 1897, 9' da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Bernal'dino de Campos.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Amaro Cavalcanti.

9DECRETO N, 459 -

DE 19 DE NOVEMBRO DE 1897

Bahia, João Antonio Ferreira, um anno de licença com ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier; revogadas
lniciado na Camal'a dos DepuLados e pelo enado enviado á sancçãv, as disposições em contrario.
Capital Federal, 22 de novembro de 1897, 9° da Republica.
Auloriqa o Governo a abril' o credito de 380:0uO) para pagamen·to
dos ordenados, vencidos e por vencer, dos ma~istrados aposentados
pelo decreto n, 20515 de 25 de julho ele 1805 e readmiltidos á
disponibilidade por decisão da Justiça F~deral.

PRUDENTE J. DE l\1oRAES BARROS.

Amaro Oavalcanti.

o Presidente ua Republic:J. dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
ao resolução eguinte:
DECRETv N. 462 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1897
AJ't. 1.° E' o Governo autorisado a abrir (j cretlito de tresentos
e oitenti\ contos tle réis (380:000;") para pagamento dos ordenados, Iniciado na Camara elos Deputael'>s e pelo Senado enviado á s~neção.
vencidos e por vencer, até 31 de uezembro de 1897, dos mag-istrado~ aposentados pelo decl'eto n. 2056 tle 25 tle,julho de 1895 Autorisa o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado, a
e readmitlidos i1 disponibilidade por decUio da Justiç,"\, Federal.
José Joaquim de Kegreiros Sayão Lobato, chefe de secção da SecreAI't. 2.° Revogam-s9 as disposições em contrario.
taria d<l. Industria, Viação e Obras Publicas, para tratai' de sua
Capital Faderal, 19 ue novembro de 1897, 9° da Republica.
saude onde lhe convier.

PRUDENTE J. DE MORA.E3 BARROS.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
Amal'O Oavalcanti.
a resolução seguinte:.
Art. 1.0 E' o Governo autorisado a conceder a José Joaquim
de Negreiros Sayão Lobato, chefe de secção da Secretaria da
Industl'ia, Viação e Obras Publicas, um anno de licença, com orde·
nado, para tratar de sua saude onde lhe convier.
DECRETO N. 460 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1897
Arl. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Iniciado na Camara dos Deputados 'l pelo Sdnado enviado á sancção.
Capital Federal, 22 de novembro de 1897, 9° da Republica.
Autorisa. o GO\'e1'no a nomear uma commissão de membros da Directoria Geral de Saude Publica, para verificar a emcacia do serum
anli-varioloso, descoberto pelo Dr. Felippe Pereira Caldas e a entregar a este um premio no "alor de 50:000$000.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Sebastião Eurico Gonçalves de Lace,·da.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil :
Faço snber que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução eguinte:
LEI N. 463 - DE 25 DE NOVEMBRO DE 1897
Arl. l.0 E' o Goveeno autorisado a nomear uma commissão
ue membros (b Directoria Geeal de Saude Publica, para. veri- Iniciada no Senado e pela Camara dos Deputados enviada á sancção.
ficar a emcacia do serum anti-varioloso, descoberto pelo Dr. Fe·
Autorisa a reorganis1ção dos estabdlecimentos militares de ensino.
Uppe Pereira C;lldas.
Mt. 2.° Verificaria e ta pela commiss'i.o, fica o Governo autorisado a en treg-a!' ao Dr. Felippe Pereira Caldas um premio
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil:
no valor do 50: 000, 000.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
Art. 3. ° Revogam· e as disposições em cuntrario.
a lei seguinte:
C:lpital Federal, 22 de novembro de 1897,9° da ReplLlica.
Arl. 1.° Fica o Governo autorisado a reorganisar os diversos
estabelecimentos militares de ensino, devendo reduzir os estudos
theoricos e ampliar os praticos, tomando por base o regulaPRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
mento approvado pelo decreto n. 5529, de 17 de janeiro de 1874, .
e as indicações contidas na presente lei.
Amaro Oavalcanti.
Art. 2.° A instrucçã,o militar comprehende:
a) o en-ino elementar, ou primario ;
b) o ensino secundario, ou preparatorio ;
c) o ensino superior technico e profissional.
DECRETO N. 461 - DE 22 DE 'OVEMBRO DE 1897
O primeiro sera, para os orphãos, filhos de militares, mio istrado nos collegios militares, e para as praras de .pret, nas escol~s
Iniciado Da Camara dos Deputa los e pelo enado enviado á saocção. reg-imentaes; o segundo, nas escolas peeparatorlas e no CollcglO
Militar da Capital Federal, e o terceiro na E cola Militar do
Autoris!L o Governo a cone der ao amanuense da Secretaria da FaBI'azil, com séde em localidade a escolha. do Governo.
cultlad de Iedicina e de Pharmacia da Bahia, João Antonio FerParagrapho unico. O ensino techni o se comporá de dous
reira, um anDO de licença com ordenarlo, para' tratar de sua saude cursos, sendo um geral, cOlupl'ehendendo O estudo completo,
lheorico e pratico das tres armas com\>atentes; outro especial,
onde lhe convier.
de"tinado aos officiaes qne, tendo obtido approvações plenas em
todas as materias do peimeÍl'o curso, pretenderem ser classio Pl'esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
ficados nos corpos de estado-maior de 10 clas e e de engenheiros;
Faço sabee que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono curso que compl'ehendera o estudo dos erviços peoprios destes
are olução seguinte:
corpos. O primeit'o sera de tres annos e o segundo de dous.
Art. 3. ° A approvação plena em dous anuos do curso geral
Artigo unico. Fica o Governo autol'is,ul0 a conceder ao amanuense da Secretaria da Faculdade de Medicina e Pharmacia da dá direito a nomeação para o posto de alferes-alumno.
B, I:l

AN. 4.° Na retorlila, ó ÓLlverfio, consulUHldo o intel'esse publico, aproveitará o pessoal docente e tidmlnistratlvo, segundo
suas aptidões e d·reitos adquiridos, e obedecendo ao seguinte:
1. ° Os lentes e proFessores, rjuer ci vis, quer militares, com
dirdto á vitaliciedade, que excederem :i.~ novas neccssidades do
ensino militar, serão aproveitad03, os militare3 em commissões
militares e os civis em outras funcções pulilicas, ou postos em
disponibilidade. percebendo, neste caso, seus ordenados, até que
stjam contemplados nas vagas que ,e derem no futuro;
2.° Os Jentes e professores militares, qlle n[o forem vitalícios,
serão distribuidcs pelos COl'pOS a que pel'tencerem; e os ci vis dispensados das comlllissõss em que ::;e acham 00 magisterio.
Art. 5. ° Os Jentes e proft'ssores ora ausentes de suas cadeiras,
que não se a pre,en tarem dentro de sais mezes da data da presen te lei para rea,sumirem o exelcicio, consideram-se como
tendo renunciado seus direitos, sal vo os que e.!ercerem cargos
de eleiç,i.o popular, mi::;sões diplomlllicas ou commi,sões scienlificas.
Arl. 6.° As funcções do magisterio dos e~t;lbelecimentos militares serão de ora em deante exercidns pOl' commis~ão, que
durará, no maximo, cinco annos, podendo, entretllnto, o serventua rio ser reconduzido, medh,nte proposta da. Congregação, por
igual periodo; sal VI) os direitos á VI taliciedade dos actuaes
leu tes e professores.
Art. 7.° Fic.lm reunidas as escolas preparatorias desta Ca.pit:JI á Pmtica do Realengo e a de Po:·to Alegre á do Rio Pardo,
com a denominnção de Escolas p,.eparato1"ias e de tactica, nas
quaes serão miuistl'ados o ensino secunuario e o pratico das
tl'es armas, indispensaveis á matricula na Escola Militar do
BJ'llzil. A primeir;\ te rã sua séde no Realengo·, Districto Federai, e a segunda no Rio Pa.I do, Estado cio Rio Grande do Sul.
Ar-l. 8.° São supprimiuas as f:scolas Superior de Guerra,
Preparatoria do Ceai á, de Sargentos da Ct\pital FetleraL e o
curso ger,ll dé). Escola. Mili tal' de Porto Alegro, vai tando o
curso daquel:a primeira escola, convenientemente alterado, a
ser professado na Escola Militar do Brazi I.
Art. Q. ° Os alumnos das escolas supprimidas sel'ão admi Ui·
dos nas reorganisadas, proseguindo nas materias que lhes faltarem para completar os cursos novamente creados, satisfeitas
as exigencias regu lamen tares.
Os menores da Escola de S·'rgcntos, que não forem reclamados por seus paes ou tutores, ~erão dlstribuidos palas companhias de artifices e operarios dos Arsenaes de Guerra, conforme
::mas idades e aptidões, ou por outros estabelecimentos de ensino
profissional.
Art. LO. Para tornar eft'ectiva a autorisação conferidl\ pela
presente lei, fica o Governo autorisado a abrir os creditas necessarios.
Art. 11. São revogadas as disposições em contrario.
Cai'ital Federal, 2-5 de novembro de 1897, 9° da Republica.
PnUDEr-iTE J. DE MORAES BARROS.

lO meies de I!cel1Ql1, com orJenado, para. trllitar de sua. sauda
onde lhe convier; revogadas as disposiçõe3 em contrario I
Capital FOlleral, 27 de novembro de 1897, 90 da Republi~a.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
BernÁrdino de Campos.

DECi{ETO N. 405 -

DE 29 DE NOVEMBRO DE 1807

Iniciado no Senado e pela Camara dos Depulados enviado para a
formalidade da pu1.>licação.
Publica a resoluçiio do Congl'esõo ('lacional prorogando novamente a
actual sessão legislatil'a até o dia 10 de dezembl'o do corrente
anno.

O Presidente da Republica dos Estados Uoidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nnciooal, em conformidat.le do
disposto no § l° do art. 17 da Constituiçã.o Feuer,d, resolven
prorogoar novamente a actual sessão legislatiya ató o dia 10 lle
dezembro do corrente anno.
Capital Federal, 29 de novembro de 1897, 0° da RepuLlica.
PnUDE-"<TE J. DE MORAEi; BARROS.
Amaro Cat'alcallli.

DECRETO N. 466 - DE 2 DE DEZE:MBRO DE 1897
Iniciado na Camara. do~ Deputados e pelo Seno.do.enviado á sancçud,
Aulorisa o Governo a. abrir ao MiniBlerio da Justiça. e Negocias Interiores OB creditoB de 9:750$, supplementar á ,.erua 9 - Ajudas de
custo, e de 5:480$ á. verba 29 - Deapezas imprescindivcis com os
exames geraes de prepal'atorio~.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1.0 1':' o Governo autorisado a. abrir ao Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores os creditas de nove contos sr.tecentos e cincoenta mil réis (9;750$), upplementar á verba.9
- Ajudas de custo, e do cinco contos quatrucentos e oitenta mil
DECRETO N. 464 - DE 27 DE NOY1t~IBRO DE 1897
réis (5:480$) á verba 29 - Despezas imprescindiveis com os
éxames geraes de preparll.torios », do art. 20 da. lei n. 429, de 10
tniciado no Senado e pela. Camara dos Deputados enviado á sancçào. de dezembr.o de 181Jô, fazendo pu,t'a. isso as necessarias operações
de credito.
Arl. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Autorisa o Governo a conceder 110 conrer~nle da Alfandega da Bahia,
Capital Feleral, 2 de dezembro de 1897, 9° da Republica.
Candido Guedes Chagas, 10 mezes de licença, cem ordenado, paro.
Joifo Tho'l1la::; de Canttt'X)·ía.

tratar de sua

~aude

onde lhe convier.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
O Presidento da Republica dos Estaelos Unidos do Brazill
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo. unico. E' o Poder Exccutivo autorisado a conceder ao
conferente da Alfandega, da Ballia Candido Guedes Chagas,

Amm'o Cavalcanti.

DECRETO N. 467 - DE 3 DE DElE~IBRO DE 1897

á verba - DUig'éueias policiaes, n. 14 do

[tl'L 2 - da lei n. 429,
de 10 de dezembro de 1896, effectuando-,e para isso as necessarias operações de credito.
Inl~iado na C::II11~ra <.los Depu'ado~ o pJlo Senado enviado ;l sancçito.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contralÍo.
Capital Federal, 6 de dezembro, ele 1897, 9' da Republica,
Autorisa o Governo a alll'ir ao lIIinislerio ela Mal'inha o credito de
20~:OOO$, supplementar li verba - Hospilaos, n. i6 do art. 4" da lei
n. 429 de iO do dezemul'u de 1893.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS,

o Presidente

da. Republica dos Estados Unidos do BI'azil :
Faç1 saber que o Cougrosso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinle :
Art. ),0 E' o Governo autorisado a abrir ao Ministcrio da
Marinha o C1'edito de duzenlos cootos de réis (200:000$), supple·
mental' á verba - HO<l'itaes, n. 16 do al'L. 4° da lei n.429
de lO de dezembro de 1896, fazendo para isso as necessarias
operações de credito.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capilal Federal, 3 de dezembro de 1897, 9° da Republica.

Amaro Cava!canti,

DECRETO N. 470 -

DE fi DE DEZEMBRO DE 1891

Iniciado nll Camara dos Depulados e pelo l:'enado enviado li sllccçno.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Manoel Jose Alves Bal·bosa.

Au[or:5a o Governo a abrir ao ~Iiniste:'io da Justiça o Ne"ocios Interiores o credito do 255:757$1H), supplement:\l' a dil"el'sas verbas do
arl. 2° tia. lei n. 429, de iO de dezembro de i on.

DECRETO N. '168 - DE 3 DE DEZEMBRO DE 1897
Iniciado na C'lmara dcs

Deputlldo~ II

pelo onado envia<.lo á s:tuc.;ão.

o Governo a abrir ao ~finisterio das Relações Exleriores um
credito de 30:000~, ao cambio do 27, supplementar ti. rubricn 4a do
art. 3° rla loi n. 429 de 10 de dezembro de 18()o.

Autori~a

O Presideüle da Republica dos Estados nidos do Brazil :
Faço saber que o Congres,o Nacional decretou e eu sanceiono
ll. resolução se o ui n te :
Art. 1. ° E' o Governo auloris:\llo a abrir no Min!sterio das
Relações Exteriox:es o credito de 30:000$, ao c;\mbio rle 27, supplementar á rubrica 4' do ar1. 3-' da lei n. 429, de 10 de dozembro de 1890, fazendo para isso a.s neeess·,rias operaçõ9s de
cronito.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contt'ario.
Capilal Federal, 3 de dezembro de 18D7, 9" da Repuulic.1.
PRUDENTE J. I-E 1\10RAES B.UtROS.
Dionisio E. de Castro Córqueira.

DECRETO N. 4.69 - DE fi DE DEZEàlD"O DE 18'J7
Iniciado na Camam dos D 'pulaclos e pelo Senado endado á

sa~cção.

Autoris:\ o Governo a lIb"il' lIO Ministerio d.L Ju'tka e Kegocios Interio"es o credito cle 91:000S, sllpplementar á verua - Diligencias'
policiaes, n. t4 do arl. 2- da lci n. 429, de iO de dezemb:'o de 1896.
1

o Prm:idente d,\

llepuWica dos Esta ~os Unidos do 13r'azil :
Faço saber lJue o Congresso N.\cional decretou e ou sJncciono
II resolução soguinte :
Mi. 1.° E' o Llovel'no autoriSI\llo fi ahrir ao Ministerio da
JuStiç:t e Negocios Intel'joros o credito de 9·1:00J$, supplemenlar

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decI'etou e eu sancciono
a. resoluçi'ío seguinte:
Art. 1.° R' o Governo nutorisado a abril' no Ministerio da
Justiça e egocios Interiores o credito de 255:i5i$II\), suprlemental' ús verbas segnin les do art. 20 da lei n. 429, (10 10 de
dezembro de 18\)6, elré.:luando para isso as neccssarias oper;1ções
de credilo:
N. 11. Ju,tiça Feder"l - para pagament0 dos
venci meu los do escri vão do Juizo secciona I de
PernrlmbUC1, João Baplista da Silva Mangu:·
nho, de I de fevereil'o de 18\)6 a 31 de li.:zembro de 1897, de accordo com o decreto
TI. 848, de 1890, art. 32 § I ° e lei n. 205 de
10 çle setemuro de 1895
..
2:87~00J
N. 14. Policia do Districlo Federal - para este
serviço e mais para o da conducção de cadaveres, en fermos e alienados
.
48:400:"000
N. 17. Guarda. Nacional - para pessoal e material. . .
. .. .
- ..
18:0\)6$872
N. 24. Faculdade de Direito do Recife - para
premio ao Dr. Clo\'is Bevilacqua, pela ob]',.
Dil"l:itos de {am ilia nos terITlos dos ar·ts. 38
4:000:"000
e 3D do decreto n. 1159 de 1892
.
N. 29. Gymnasio Nacional (Externato)
..
8:751$100
N. 3'2. Instituto Benjamin Consl<1nt - para.
alimentaçã.o dos ai U01n03 ••..•........•....
10:000$000
N. 38. Obras ............•.....•............
12:G3o·775
. 39. Co rpo de B0:11 bei ros - pa ra etn pa e
reeng"jamen to ............•...............
82:225:'372
Para remonta de animaes
.
14 :08('$'100
Pal'a alugueis de pI'edios
.
4: ,00'1000
Pal'a a reconstrucção dos circui tos electricos
dos aviEadorcs de incemlios - finleria1 a
50:00(40:10
adquirir ....•........ , ..... , .......•......
Ar1. 2. ° Revogam·se as disposições em conlrario.
Capital Federal, 6 de dezembro do 18D7, 90 da Repuulica..
PRUDE

''1'1'

J. DE MORAES BARROS.
A.1l1al·o Ct(1)alcullli.

-12 DECRETO N. 471 -

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1897

Iniciado na Gamara dos Depulados e pelo

DECRETO N. 474 - DE 8 DE DEZEM:BRO DE 1897

enado enviado li. sancçâo. Iniciado na eamara dos Depulados e pelo 'enado enviado á ~ancçãQ.

Aulori~a

o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado, ao
Approva o tratado de arbitramento para a fixação das fronteiras do
telegraphista de 4a clas~e, Erneslo Manoel da Silva Filho, para
Brazil e da Guyana Fruncezu, celebrado em 10 de abril de 1897
tratar de sua saude onde lhe convier.
entre a Republica dos l~stados Uuidos do Brazil e a Republica
Franceza.
O Presidente dr. Republica dos Estll.dos Unidos do Brazil :

Faço saber que o Congresso Nacional uecretou e elt saocciono
O Presidente dR Republica, dos Estados Unidos do Bl'azil :
a resolução seguinte:
Art. 1.· E' o Governo autorisado a conceder ao telegraphisla.
Faço saber que o Coogre::130 Nacional decretou e eu sancciono
de 4" classe, Ernesto Manoel da. Silva Filho, um aono de licença, a resolução seguinte:
com ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier.
Artigo unico. E' approvado o tratado de arbitramento que
Art. 2.· Revogam-se as disposições em contrario.
para a fixação das fronteiras do Brazil e da Guyana FI'anceza
0
Capital Federal, 6 de dezembro de 1897, 9 da Republica.
foi celebra.do nesta cidade, em \O de abril do an no corrente, entr~
os plenipotenciarios da Republica dos Estados Unidos do Brazil
e da Republica Franceza; revogadas as disposições em contrario.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Capital Federal, 8 de dezembro de 1897, 9· da Republica.
Seb astiCío Eurico Gonçalves de Lacerda.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Dionísio E. de Castro Cerquei1'a.

DECRETO N. 472 -DE 6 DE DEZEMBRO DE 1897
Iniciado na Co.mara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.
Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da. Guerra o credito extraordinario de 259:982$930, para oocorrer às obras necessarias na
Fabrica de Polvora da Estrella.

DECRETO N. 475 -

DE 8 DE DEZEMBRO DE 1897

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviad á sancção.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
a resolução seguinte:
450:000$, supplemenlar á vel'ba - Reposições e restiLuições.
Art. 1.0 E' o Governo autorisado a abrir ao Ministerio da
Guerra o credito extraordinario de 259 :982$930, para occorrer ás
obras necessarias na Fabrica de Pai vora da Estrella, fazendo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
para isso as necessarias operações de credito.
Faço saber que o Congresso Nacional decI'elou e eu sanccion('
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
a resolução seguinte:
Capital Federal, 6 de dezembro de 1897, 9· da Republica.
Art. I. o E' o Governo autorisado a abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito de 450:000~, supplementar á verba - RepoPRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
sições e restitui~ões, n. 29 do arto 7· da lei n. 429, de 10 de
dezembro de 1896, fazendo para, isso as neces;,;al'ias operações de
Joáo Thoma<: de Cantuaria.
credito.
Art. 2.· Revogam-se as disposições em con traria.
Capital Federal, 8 de dezembro de 1897, 9· da Republica.

DECRETO N. 473 -

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1897

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção.

Bernat'dino de Campos.
Approva os creditos e:draordinarios no. importancia de 4.000:000$,
para occorrer ás despezas com as operações militares no interior do
Estado da Rahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
DECRETO N. 476 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1897
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seg'uinte:
Artigo unico. São apprúvados os creditas extraordinarios, na Iniciado na Camara dos DepuLados e pelo Senado enviado á sancção,
importancia de 4.000:000$, abertos ao Ministerio da GUel'ra
pelos decretos do Poder Executivo ns. 1474, de 13 de março e Aulorisa o Governo a abril' ao Ministerio da. Marinha o credito
2573, de 13 de agosto, tudo do corrente aono, par J. despezas
de 1.447:715$168, supplementar a divel'sas veL'bas do art. 4 0 da lei
ur~en tes com as opel'ações militares no in terior do Estado da
n. 429, de 10 de dezembro de 189õ.
Ba,llia; revogadas as disposições em contro.rio.
Capital Federal, 6 ele dezembro de 1897,9 0 da Ilepublica.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Faço sa bel' que Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
João Tllomaz ele Cafltlolaria.
Art. 1.· E' o Governo autorisado a abrir ao Ministerio dn
Marinha o credito de 1.447:715$168, supplementar às seguintes

°

-13verbasdojlrt. 40 da lei n. 429, de 10 de dezembro de 1890,
fazendo para isso as necessarias operações de credito:
N. I Secretaria de Estac!Q
.
1:000.000
» 2 Conselho Naval.
..
300$000
» 3 QlJartel-Gen::ral.
.
500...000
» 5 Contadoria
.
2:600 '000
» 6 Commissariado Geral da, Armada
.
400"000
li> 7 Auditoria
.
150.~000
» 9 Corpo de inl'antaria de marinha
.
30:000$000
~ 12 Arsenaes.............................•
12:015$650
» 13 Capitanias de pOl'tos
.
7:639 750
» 15 Força NavaL.. . ........•..•.........
2: 1488885
» 18 Escola Naval
.
3:620 l42
» 20 Obl'as
.
50:000$000
» 24 Munições navaes ...........•..........
787:34 735
» 25 Matel'ial de construcção navaL
.
250 : OOO.~OOO
» 26 Combusti vel
,
.
100:000 000
» 28 Eventuaes ...........................•.
200:000 000
Art. 2. ° Revogam-se as ti i po.sições em con tl'ario.
Capital Federal, 9 de dezembro de 1897, 9° da Republica.
PRUDl:~TE

J.

DE MORAES BARROS.

Manoel Jose Alves Barbosa.

DECRETO N. 477 - DE 9 DE DEZE)IBRO DE 1897
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo

enado enviado á sancção.

Isenta, desde já., as praças dos corpos de infan aria de marinha,
officiaesmarinheiros e marinheiros nacionaes eh contribuição mensal
de um dia de soldo para o Asylo de Invalidos da PaLria.

O Presidente da I epublica dos Estados Uniilos do Bi'azil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
are olução seguinte:
Artigo unico. Ficam desde jà isentas de contrilmirem mensalmente com um dia de soldo p,u.t o :\. ylo de Imralid'ls da
Patria as praças dos corpo~ do infantar'ia de mal'inha, officiaes
marinheiros e marinheiros nacionaes; revogadas as disposições
em coo trario.
Capital Federal, 9 de dezembro de 1897, 90 da Republica.
PRUDENTE

J.

DE MORAES BARROS.

1J1arlOel Jose Alves Barbosa.

DECRETO N. 478 - DE 9 DE nEZEMBRO DE 1897
IniCiado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado à sancção.
Dispõe sobre o preenchimento dos claros existentes na Força Naval e
dá ouLras providencias.

o Presidente

éla. Republica dos Estados Uuidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono a
.
resolução seguinte:
Art. 1. ° Fica o Governo au torisado :
l°, a engajar ou reengajar pam o serviço da Armalla o pe soaI
que for necessario para preencher os claro- existentes na Força
Naval, com os vencimento con ignados na instrucções lJue acompanham a lei n. 144 B, de 8 de julho de 1893, menos quanto aos
I'· e 2°' sargentos, que perceberão, aquelles 65 e e~tos 60$000;
2°, a conceder os mesmos vencimento ás pr<1ças que, tendo
comp.letado o tempo legal de serviço, nel1e contiF.1Uarem sem
enga.Jamento ;

3°, a fazer extensiva aos musicos do corpo de marinheiros
nacionaes a gratificação estabelecida no art. 2° do decreto n. 74 A,
de 20 de dezembl'o de 1889 ;
4°, a abol1fl.l' a gmlificação da tabella. n. 28, que acompanhou o
decreto n. 389, de 13 de junho de 1891, aos om iaes inferiores
dos corpos e bl'igadas de mnrinha e aos equiparados, bem assim
a gl'atificação diaria de 300 l'éis aos marinheiros de la classe e
prJças de infantaria Lle marinha, de 200 réis aos de 2' clas~e e
de 180 réis aos grumetes, quando embarcados em navios e tacio nados ou em viagem em aguas estrangeiras j
5°, a conceder aos marinheiros nacionaes, procedentes das escolas de aprendizes, que completarem cinco annos Lle serviço sem
nota que os desabou, uma gratificação mensal correspondente á
metade uo soldo da clas e a que pertencerem;
6°, a expedir regulamento para. a execução do previsto no
art. 87, § 4°, in fine, da Constituição, o qual impõe á marinha
mercante a obrigação de contribuir para o pessoal da Armada,
mediante sOl'teio, observadas as cla.usulas seguintes:
a) O sorteio comprebenrlerá os matriculados para 3. marinha
mercante nas Capitanias de portos, de 16 a 30 annos de id'l.de,
excluidos os macbinistas, os pilotos e os julgados incapazes para
o erviço;
b) cada Capitania contribuirá com um contingente proporcional
ao numero dos seus matriculados;
c) os sorteados servirão dUl'an te tres annos na activa e dous
na reserva j
7°, a reduzil' a 12 as escolas de aprendizes marinheiros;
8°, a equiparar, quanto á taira os corpos de marinha aos
navios de I" classe e as e.colas de aprendizes aos navios de
3a classe, com a consequente suppre são da quota para. criados;
9°, a alterar' o reD'ulal1lento do corpo de infantaria de marinha,
nfim de org-anisal-o do modo mais consentaneo com o intuito de
SU[\ creação, não alter'ando a despeza que actualmente 'e faz;
100, a rever os regulamentos do corpo de officiaes marinheiros
e das brigada de aI tidees, de fieis, de escreventes e de enfermeiros, harmonizando-ns com a prescripções que regulam a
e:;pecie e em augmento de despezas, observadas tambem as
eguintes disposições:
a) os cargo:; ue patrões-móres serão providos sempre pelos
mestres do corpo de officiaes marinheiros, sendo a respectiva
promoção gr'adual e succe- iva LIa 3' á la classe, desde que tenham
sali feito as condições do § 4° do art. 7° e do paragrapho unico
do aet. 10 do decI'eto n. gn, de 24 de outubro de 1890 ;
b) o patrões-mól'es de 3" classe terio a graduação de guardasmarinha, os de 2" cla se a de 2° tenente e o do Arsenal da Capital
Feuar.lI a de lo tenente;
c) os patrões-móres nomeados nos termos desta lei e que tiverem mais de 30 annos de bon serviços contarão, para reforma
no posto da cla se a que pel'tencerem, o tempo de serviço no
corpo de marinheiros nacionaes.
Art. 2.° E' extensiva ao ?llinisterio da Marinha a disposição
da 6' alteraçii.o a que se refere o § l° do art. 7° da lei n. 26, de
30 de dezembro de 1891.
Art. 3.° Torlos- os brasileiros natos ou naturalizados que
exercerem a profissão maritima, ficarão sujeitos ao reai tI'O
ou á matricula nas repartições competentes do Ministerio da
Marinha.
Paragrapho unico. O Governo expedira o preci o regulamento
para a inscr'ipção maritima da Republica e regulamentação da
pesca, que s ril. nacioualisada, estabelecendo as bases e condições de ambos os serviços, vantageos, onus e penas, que consistirão em multa, pri ão, embarque correccional e outras por
delictos militares, previ 'to nos re pectivos codigos.
,
Art. 4." O Governo,no contractos de subvenção ás companhias
de l1avegaç'ão nacionaes, imporà a estas a obri<ração de con truirem Eeus navios, a juizo do Mini terio da Marinha, para serem
armados em cr'uz',dores no caso ele eventualidade de guerra.
Art. 5.° Revogam-se as di 'posições em contrario.
Capital Fedaral, 9 de dezembro de 1897, go da Republica.
PR.UDE~TE

J.

DE l\IORAES BARROS.

llIanoel Jose Alves Ba?-bosa.

-14 LEI

Exot'cic'io de 1898

N. 4i9 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1897

Iniciada na Camar.l. dos Deputados e por <'lia envia la l~ sanc 5,0.
Declara l'eelegiveis os memuros do Conselho "Iunicipal e dá outraS
proTidencias.

Faço saber que o Congresso Nacional docretou e eu saucciono
a reRolucáo seguinte:
Art. 1.0 São rp-el('givei~ os membros do Conselho Municipal,
revogada assim a ri is[ osiçlo do § 8° do art. 4° da lei n. 85, de '20
de setembro de 1892.
AI'L 2.0 ToJo candi·lato tem direito a apresenlação de um
fiscal em cada mesa eleitoral.
Sob moti vo algum a mesa. podcr~ ~ecusar a assist~ncia do fiscal.
Art. 3.° Revogam-se as disposlçoes em contrarIo.
Capital Federal, O de dezembro de 1~97, 9' da Republica.

Lei u. 360 de 30 de dezembro de 1895

Art. 6" verbas numeros :
9 Estrada de Ferro do Sobral ........•......•
10 Estrada de Fel'l'o do B,ltUI'ité.......•.•...•
I L Estradã. de Fel'I'O Slll de PerUftmbuco •.....
12 E trala de FeI'ro C~ntral de Pernambuco
15 r;strada rle FeiTO S. Franci~co •......... ::
IG E~tl'ada. de Fen'o Centl'al do Bl'azil ... '" ..
17 PI'olonga.meoto da Estmda. de Ferro Ceotral
do Brilzil •.....•......•..............•....
20 Prolongamen lo da Estri1da. de Ferro de
Porto Alegre a Uruguayana. .....•........ ,
24 Eveotuaes •.. , •..........•..•...........•

74:786$500
2.571: 405$504
27: 1138.'000
2.238 : O14$'~"i3
40:000$000
8.325: 793$'255
705:622$330
COi: 896$074
5:003$00~

Exel'cicio de 1897

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Amaro Cuvalca'nti.

Lei

D.

4'29 de 10 de dezembro de 1896

Art. 6.°

DECRETO N. 480 - DE

a DE DEZEMBRO DE

1897

Iniciado na Camara. dos Deputados e pelo Senado ellvi::vlo l~ sancção.
Auloris't o Governo a abrir ao linisterio da Industria, Viação e Obras
Publicas Cl'edilos extl'aordinarios, cspeciaes e supplement:ll'es, na
imporLanci.:\ total de 27 .316: 1-19~845, para oecorrer ao pagamento
de despezas pertencentes ao m~6mo àIinisterio.

O Presidente <.la Republica dos Estados UniJos do BI'azi I :
Faço saber quo o Congresw Nacional decretou e eu sancciono a
rewiução seguiu te :
Art. i. ° E' o Governo autorisado a abril' ao l\1inisterio lia lndustl~ia, Viação e Obras Publicas os creditos, em seguiria descriptos, fazeodo as uecessarias operações, no total de 27.346: i49$345,
sendo:
CREDIl'OS EXTRAORDINARIOS
Agencia Centrai de Immigração, para IirJllidação de contas
com a iostallação e outras despezas de 13.000 colonos polacos,
sendo:
263:781$101
Relativa ao exercicio cle 18913 ......•....•..•..
91:420$376
E ao actnal
.
Companhia Estrada de Ferro do Rio Búnito n.
Cabo Frio, indemni 'ação em virtude de accor·
500:000$000
dão do Supremo TI'ibuo:ü Fedel'ul
.
Complllhia de Navegação NorJeutsches Lioyd,
em vif'lude do accórdão do Supremo Tribunal
138:064$180
Federal ..•...............................
Gellatly, Hankey, Sonnel & Comp., fretameuto
38:868$952
do vapor Benley .•.........................
CRED1TO ESPECIAL
E tra'la <.le Fel'ro Cen trai de Pernambuc·, :
P..Ira rcconstrucç'ão de pontes e ou t1'.lS obras
reclamadas pelos damnos causados pelas recentes inundações ...•••................. ,.
CREDrTos Sl'f'PLEMENTA RES
EXeJ'cicio de 1894
L"in. 19i B,de30desetembrode 1893:
4.0 Correios - Para pa~amento de tl'aballJos
executado com a conducç'ão de malas, a Josó
Franci co elas Neves ...........•...........

Verbas numeros:
Para. p:1gamento do:!
vencimentos do engenheiro José lcerreira da.
Si! voa Santt s, ex-deleg-ado de tel·l'a.s, em S,tnta
Catharin<1, addido a Secretaria de Viação,
~ durante o cOl'l'ent'~ exel'cicio
.
6:000$000
v CorreJo .....•.....•....•.•..•............
8:200$000
7 Fisca lisação das estradas .................•
2: 160$000
8 G:ll'antias de juros a estradas de ferro,
ficando estabelecido que 10,000:000$, da
somma de l4_000:000.~, a que lica. elevada
eS3a consignação, é ao ca.muio de 27 d
. 6. 000 : OOO.~OOO
12 Estl'ada de Fe; 1'0 Central de Pernambuco .•.
200:7'20$00,)
16 Estrada de Forro Cent!'al do Brazil.
. 5.000:000 000
l7 Pil!'a pa.gamen to dI'! terrenos comprados no
municipio tle Maxambomba, Estado do Ri0 de
Janeiro, p:tra o abastecimento de agua ao Districto Federal, por escriptul'a publiea. de 31
de març'o de 11597 •.....•...................
47:000$000
Pal'a fornccimento de carvão a. Estrada de
35:000$000
Ferro do Rio do Ouro......................
Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario.
Capilal Federal, 9 de dezembro dd 1897, 9° da Republica.
I SeCl'elal'ia de Estado -

PnUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Sebaslicio Eurico

DECRETO N. 481 -

GOl1çal~es

de Lacerda.

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1897

Iniciado no Senado e pela Camara dos

D~put:ldos

enviado ú sancção.

Autorisa o Governo a abril' ao Ministerio da Industria, Viação e
Ouras PulJlicas o credito supplementar de 6:00n, para com310:911$320
pletaI' o pagamen to dos vencimentos de 10 bilheteiros da Estl'ada
de ferro Centl'(li do Bl'azil.

O Presidente da Republica dos E~tados Un:dos do Brazil :
Faço sab I' quo o Congresso Nacionai decretou e ou sanccioDO
a resoluçeo seguinte:
Ar t. I. ° E' o Govel'no au torisado a abri I', no exercicio cor·
rento, ao I\liuistel'io da II1l1ustl'ia, Viação e Obras publicas, o
8:333$00(1 crJclito supplementar de seis contos de réis (6:000$) pura

completar o pngamenlo dos venclme,n los de 10 bilheteiros tia es.\
bEeRElTO _ . 4.84....:... D~ 10 DE DÉZEMtlitO:DI;: 1801
tncito t1entrál do. Eslrada ue Ferro Ceotral do Brazil, tle accordo
com a tabella 11 uo dilcreto n. 268 tle 26 de tlezembro de 1804.. Iniciado na Cainara d s Deputados e pelo Senado enviado lÍ. 5:J.ncç5.o,
Art. 2.° Revogam-so as di posições em contl'ul'io.
Concede pensão a cada uma das cinco filhas do :,Iarechal Floriano
Capital Feuel'al, 9 de dezembro de 1897,9° da Republica.
Peixoto.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
O Presiuente da Republica dos Estados Uuidos do Bl'azil:
SebasticTo Eurico G011çalves de Lacel·da.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccion:J
a rosolução seguinte:
Art. 1.0 Fica concedida a cada uma das cin~o filhas do Mare.
cllal Floriano Peixoto a pensão anoual de 2:400$000.
DECRETO N. 482 - DE 10 DE DEZEMBRO DE 1897
Ar!. 2.° H.evogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal. 10 de dezembro de 1897,9 0 da Republica.
Ioiciado na Cama:'a dos Depulados c pelo Sella10 enviado li. sanc;;ão
PRODE)/TE J. DE MORAES BARROS.

Autorisa o Governo a abrir o credito de i.3il8:702.~49~ ao lIIinisterio
da Gue1'l'a e de 72:000,$ ao MiniHel'io dn. Fazenda.

Bernardino de Campos.

o Presidente da

Repuulica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sauer que o Congresso N lcional dect'otou e eu sancciono
a resolução'soguinto:
Art. 1.° E' o Govarno autorisado a abrir os seguintes ;::reditos, fazendo as necessarias operações:
Ao Mioisterio da Gu rra, de 1.388:702$498, supplementat' ás
verbas 5", 7°, I I, 18, 20, 24 e 27 do al't. 5° da lei n. 429, de 10
de dezemLro de 1896.
.Ao Ministerio tia, Fazentla. - extraot'dinario, de 72: 000$
plra acquisição de duns l;,nchas communs para o serviço da
Alfandega desta Capital, ficando annullatlo o ue 80:000$, concedido pelv art. 7° n. 1I da lei n. 360. tio 30 de dezembro Je
1895, com o fim de seI' atlquiridll. uma lancha, senuo destinada
ao mesmo serviço.
Art. 2. ° Revogam-so as disposições em con trario.
Capital Fedeml, 10 de dezembro de 1897.9° tla Republica.
PRUDENTE J. DE MORAE, BARROS.

João Thoma;; de Cantuaria.
Bernardino de Campos.
J'V'I:Af'.:fI.:AA/"

DECRETO

1 •

48:5 -

DE 11 DE DEZEMBRO

DE

1897

Iniciado nn. Camara dos Deputados e pelo Senado en\'Íado fi sanc,iio.
AutorÍ!;a o Governo a mandar pagar a Arthur Herculano de AlJneida,
empregado do Pedagogium,os ,'encimenlos que lhe competirem i e ii
...iuva do Dr. Joaquim José de i\Ienezes Viei.....a os que esle deixou de
receiJer como dil"actor do mesmo estaiJelecimento.
O Pl'esiuente da Republica dJS Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Corigresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguiute:
Artigo unico. E' o Governo autorLado a Cazer as neccssari:l.s
operações de creuito para pa.gar a Arthur Herculauo de Almeida
os vencimentos que lhe comp tem, no concute exercido, como
empregatio do PeJagogium; e a D. Carlota Menezes Vieira,
viuva do Dr. Joaquim José de l\1euezes Vieira, os que este deixou
rle receber como director tio me mo estabelecimento, desde 1 do
março a J3 de agosto tieste anno, tudo de accordo com o n. 2.
§ l°, do art. 2° e § 5°, n. 2, do art. 6° da lei n. 429 de 10 de dezembro de 1896; revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 11 de dezembro de 1897, g. da Republica.

bECRETO N. 483 - DE 10 DE DEZEMBRO DE 1897
Iniciado na Cam ara dos Deputados e por eUa enviado á. sancção.
Concede pel!são

Ó.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Amal'o Cavalcemti.

viuva e aos filhos do Marechal Carlos Machado
Dittancoul"t.

o Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Bt'azil :
Faço saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1.0 E' concedida, desdeja, sem prejuizode meio-s:Jldo e
mootepio, uma peosão mensal ue 500$ (l, viuva do Marechal
Carlos Machado Bittencourt. e !lo cada uma de suas filhas e filhos
menores a. de 100,Ji tambem mensaes. pl'evaleceudo este bene5cio
para os ultimos até que attinjam a maioritlade.
Paragrapho uoico. A' pt'oporçfio que forem estes atlingindo a
maioridade, ou pelo fallecimeuto de qualquer uelles antes de
at.tiogil-a. bem como por morte da viuva, reverterão as 1'e pecttvas pensões, repal'tidameute, em favol' das tilllas sobl'evi·
ventes.
Art. 2.° Para a execução des'ta lei. fica o Governo autorizado
a abrir os creditos uecessario;;.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Capital F'ederal, 10 de dezembro de 1897. 9 0 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Bernardino de Campos.

DECRETO N. 486 -

Drn 11 DE DEZEMBRO DE 1897

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado em'iado li. sancção.
Autorisa o Governo a pagar ao tenente reformado do EÁercito, José
Severo Fialho, o soldo de sua reforma desele a dala em que deixou
de recebel~o.
.O Presidente da Republica dos Estados Unitlos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccione
a. resolução Eeguin te :
Artigo uoico. F'ica o Governo autorisadú a pagar ao tenente
reformado do Exercito, José Severo Fialho, o soldo de na reCorma desde a. data em que deixou de recebei-o; abrindo para
esse fim o necessario credi to.
Capital Federal, 11 de dezembro de 1897, 9 0 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORUS BARROS.

Bernardino de Oampos.

-i6DECRETO N. 487 - DE II DE DEZEMBRO DE 1897

RECEl1"A ORDINARIA

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado à. sancçào.

Importação

Ãutorisa o Governo a mandar trancar as contas do ex:-almoxarife
do Arsenal de Guerra de Matto Grosso, Tbeopbilo Antunes de Mi- 1. Direitos de importação para consumo, nos termos da tarifa organisada. pela Commis ão nomeada pelo Governo
randa.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. 0 Fica o Governo autorisado a mandar trancar as contas
do ex-almoxarife do Arsena.l de Guerra do Estado de Matt
Grosso, Theophi.lo Antunes de Miranda.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõéS em contrario.
Capital Federal, II de dezembro de 1897, 90 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Bernardino de Campos.

DECRETO N. 488 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1897
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autorisa o Governo a relevar ao major Antonio Caetano Rodrigues
Horta, collector de rendas do municipio de Juiz de F6ra, o paga_
mento da quantia de 6:531.'900.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. 0 Fica o Governo autorisarlo (I, relevar ao major Antonio
Caetano Rodrigues Horta, collectol' rie rendas do municipio de
Juiz de Fora, o pagamento da quantia de seis contos quinhentos
e trinta e um mil e novecentos réis (6:531$900), valor de estampilhas federaes que sob sua guarda tinha e que da repartição,
no eilificio do Forum daquella cidaele, foram roubados na noite
de 16 para 17 de maio do corrente anno.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 13 de dezembro de 1897, 90 da Republica.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Berna1'dino de Campos.

LEI N. 489 -

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1897

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á sancção.
Orça a receita geral da Republicll. dos E~tados Unidos do Brazil para
o exercício de 1898, e dá outl'as providencias.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1. 0 A receita g ral ela Republica dos E tarlos Unidos do
Brazil para o exercicio de 1898 é orçada em 342.653:000 000, e
será realizada com o producto do que for arrecadado dentro do
mencionado exercicio, sob os titulos abaixo designados:

ex-vi do art. 70 da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896'
remettida ao Congre so por mensagem de 16 de no~
vembro de 1897, com as seguintes modificações:
N. 1 - Animae vivos - gado vaccum, um 15$, 15 D/, ;
N. 53 - Carnes - secca (xarQue), kilo 100 réis ;
Idem - Carnos - d qualquer qualidade, em salmoura ou
fumada, 300 réis. Pelo systema Appert ou outro qualqU~I' de conserva, 1$000 ;
N. 62 - Peixes, etc. - em conserva, de qualquer outro
modo prepamda - quaesquer outros, I 200 ;
N. 69 - Toucinho salgado ou de salmoura" 200 réis; modificaria a raz<\o proporcionalmente;
N. 93 - Arroz - com ou sem casoa, ou pilado, kito 40
réis ; modific:\da proporcionalmente a razão;
.
N. 96 - Farello e restolho de qualquer qualidade - kilo
20 rélS j
N. 97 - Farinha de trigo -kilo 30 réis j
N. 98 - Feijão de qualquer qualidade - kilo 40 réisj modificada proporcionalmente a razã'o;
N. 100 - Milho de qualquer outra qualida,de, kilo 20 réis j
modificada proporcionalmente a razão;
N. 109 - Cebolas solta ou em resteas, etc., kilo 200 réis.
N. 162 - Accroscente-se - 0160 essencial de mostardakilo 20$, 50 %;
N. 154 - Razão 25 0/0- cm vez de 10 '/0 ; .
N. 213 - Chloruretos de sadio, s:l.l commum ou de cozinha,
li tro 35 réis j
N. 405 - Crlapéos enfeitados, um 3.'000.
N. 475 - Onde esta: de 21 alé 40 gl'<\mmas, de 41 até IDO
- seja:-de mais de 20 até 40 grammas. de maisde 40
atá 100 ~rammas ;
N. 521- RemIas, etc. - a tara é: 6xcluidas sÓlIlente as
caixinhas de papelão j
N. 545 - Chapéos de cabeca-enfeitados, ad valorem ;
N. 554 - Lenções - bordados ou de renda ou crivo,
ad 1Jalorem;
N. 559 - M:m teletas - etc., ad valarem;
N. 564 - Roupa feita não especificada - de renda, ad 00lorem;
N. 581 - Chales, etc. - de tecidos não especificados, lisos,
entrançados ou lavrados, kilo 44$, 70 %;
Ao mesmo numero - ChaIes, etc. - Idem, idem, bordados,
ad valorem ;
N. 594 - Rendas - em cártes de vestido, ad valorem ;
N. 572 - Accrescente-se : - Em fio - de borra de sedakilo 500 réis razão 25 % ;
N. 879 - Algalias, etc., etc.- de prata, duzia 15$600.
Disposições preliminares:
Accrescente-se ao urt. 20 :
§ 33. Ao vasilhame de vidro e de barro importado pelas
emprezas Lle aguas naturaes medicinaes da. Republica;
§ 34. Ao gado vaccum 6 cavallar que for introduzido pela
fronteira;
Redija-se o § 29 do :11'1. 20 tlo motlo seguinte:
.
Aos medicamentos, fazendas e mais objectos importados d~·
rectamente pelas mesas administrativas dos estabeleCimentos de caridade que mantiverem serviços funerarios e
de assistencia hospitalar, comtanto que os artigos importados para estes ultimos sejam destinados ao uso e tratamento dos assistidos;
Accrescente-se no § 30 do mesmo art. 20 : - e formicidaS;
Supprima-se do art. 40 o § 30 ;
No art. 49, depois tias palavras - litro de vinho - ~c·
crescente-se:- salvo para os vinhos cujo gráo alcoolico
for supel'ior a 20, para os quaes a toleranciu. será elevada
a 4 grammas de sulfato de potassa pOl' litro;
.'
Accrescente- e á tabella A - Mercadorias livres de direItoS
pela tarifa que ficam tambem isentas _do expetliente de
10 %: o material escolar, os fornecimentos de livros era·
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
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São isentas destas taxas as correspondencias endereçadas as
activoS feitos aos museos da UniãG e dos Estados e ás escolas
superiores, os instrumentos arato1'ios, as sementes e os aniautori la.rJes e repartições redemes, as que tenham por
maes introduzidos para o melhol'amento de raçns indig-enas,
ohjecto o sel'viço elei 01 ai, o scrviço judiciaria, criminal exo pbosphato e superphosphato de cal, quer mineral, quer de
o(ficio, o" impres'o' concernentes aos serviços de instrucção
ossos, nitrato de potas a e de oda, sulphato de ammonia, de
publica, lJygiene e estati~tica.
cobre, de fel'ro ou potas-a, enxofre, guanos artiliciaes, kaiSôm nte as correspondencias trocadas entre as autoridades e
repartições federaes ou dirigidas por estas as autoridades e
nito, cblorureto de patas a, quando destinados a adubos ou
correcti vos na indu tria agrico\l\.
repartições eslado:J.es ou IDunlcipaes, ou vice-versa, ficam
Expediente dos generos livres de direitos de consumo, nos terisentas da franquia po'tal.
mos da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896.
E' autorisarJo o Governo a vender pelos preços dos ca.lalogos
Idem das capatazias.
as formulas de franquias já recolhidas.
Armazenacens.
13. Renda dos telegrapho electricos, iuclusi ve a taxa de fI'. 0,10
ouro por palavra de teleU'ram01a em percurso nos cabos
Taxa de e tatistica:
ua Brasilian Submal'ine Company limited, e modificadas as
Por volume até 100-kilo , um 10 réis, por cada 100 kilos, ou
fraccão que exceder, 5 réis; pai' 100 kilos de sal, carvão,
laxas na forma da seguinte tabella :
guano e em geral mercadorias importadtLs a granel, 10 réi8 j
por animal de raça c, vallal', 200. réis j iJem uino, capriuo e
bovino, 100 réis ; por cada um 40 réis.
Numoro de Estados per·
lamero do R<tados por,
NOTA - Serão considerados, par'a imposição desta taxa, como
corridos pelo tole- TaIa ,or pilal'r I
corridos pelo tolo- Taxa por palavra
mercadorias a granel, os grandes machini mos para qualquer
grumma.
gramma.
fim, a louça de fen'o, panellas, fogareil'os, fogões, grelhas,
etc., etc., bem como as ferramentas gl'ossas, como enxadas.
pás, picaretas, alviões, êtc., fôra de qualquer envoltorio. .
Imposto de pharôes.
800
9
120
I
Idem de docas.
850
10
2
240
8g0
As taxas de pharoes e docas serão pagas em ouro, ao cambio
11
350
3
de 27 d. por 1$, quando recahirem 80bre embarcações es930
12
450
4
trangeiras.
970
540
13
5
1.010
14
620
6
1.040
15
690
7
Addicionaes
1.070
16
750
8
"

8. lO

%
sobre expediente dos generos livres de direitos do con
sumo, pharôes e docas.
Ficam dispen adas do nddicionnl de 10 % sobl'e os impostode pbarôes e docas as embarcações estrangeiras.

Sahida

14.

15.
9. Direitos na fôrma da lei n. 265, de 24 de dezembl'O de 1894. 16.
17.
18.
Interior
Ig.
20.
10. R~nda da Estrada de Ferro Central do Brazil.
21.
11. Id fi das outras e tradas de ferro custeadas pela União.
12. Idem do Correio Geral, alteradas as taxrls internas do modo 2"
~3.
seguinte:
Cartas 200 réis, por 15 gl'ammns cada uma; rartas-bilhetes,
200 réis cado, uma j bllbete po::taes. 50 réis os simples e
80 réis os duplos; manu cl'iptos. amo tras e encommendas,
150 réis por 50 grall1mas j mautidô.s as actuaes taxa para o
jornaes e registI'o .
As cartas com valai' declal'ado, além da taxa de porte e regi tro, pagarão: até IO~, 300 réis, e 150 réis por 5$ ou fr:lcção de 5,'000.
As encommendaR com valor declarado, além do porte e regi tro, pagarão, até 10$,500 reis, e 250 réis por 5$ ou fracção de 5, que excede!' daquella quan tm.
Os tomadores de vale pagarão, al·.n ela taxa tio pnrtf~ e regi tro, um 1reml0 de: até 25$, 400 r lis ; até 50t, 700 réis; até
100$, 1~200 j alé 150." 1"750 j até 200$, 2.$"250, e 500 reis por
100 ou fracçãú de 100$ que exceder a 20U$000.
Pela emis ão de cada rbequ pagar- e-h" o premio de 200 réis
até 5$, 300 réis até 10$,400 réi:; até 20'000.
A a' ignatul'a das caixa do Correio custara, por semestres
aeleantados : na Administração do Districto Federal, 25$; nas
Administrações ele I a classe e nas Agencias de i' classe, 20$ ;
nilS outras Admini traçõe e Sub·administrações, 16$ j nus 24.
25.
demais Agencias, 10$000.
As corl'espondencia officiaas expedidas pelas autoridades e 26.
repartições estadoaes e municipae., quando transitarem 27.
pelos COl'roios federaes. ficam sujeitas as seguintes taxas :
offici03, 100 réis por 25 grammas ou fracção de 25 grammas .
m~ços e manuscriptos, 50 réis por 50 grammas ; impressos, 20
rélS por 100 grammas.

B.a

A imprensa "'osari nm abatimento de 50 % sobre esta tabella.
E' elevada a taxa. fixa a 600 réis.
enhum telegramma poderá conter numero de palavras maior
de 100.
.
Renda da Fazenda de San ta Cruz e outras de propriedade
da União. .
Idem da Casa da Moeda.
Irlem da Impren fi, acional e Diario O(ficial.
Idem da Fabrica de PaI vara.
Uem dos Arsenaes.
Idem da Casa de COI'recção,
Itlem do Gymnasio Nacional, elevadas de 50 % as pensões
dos alumnos.
luem do Instituto dos Surdos-Mudos.
Idem do Instituto Nacional de Mu ica.
lLlem das matl'Ículas nos estabelecimentos officiaes de instrucção supel'ior, nlterada a tabell:t dos emolumentos a que se
refel'e o ar!. 29,1 do Codigo do Ensino Superior, da maneira
seguinte:
Diploma de medico, bacha.rel ou engenheiro, 200$000;
Apo.tilla de medico e~lrangeiro, de 200$ a 250$000 j
Diploma do pharmaceutico ou cirul'gião-deutisla, de 150$ a
200 000 ;
Titulo de parteira brazileirn, de 100$ a 150$000 ;
Idem de [loTimensor, de 40$ a 50'000;
\ postm de pharmaceuti~o estrang'r'it'o, de 150 a 200$000 j
luem LIa parteira e tl'angeira, de 100$ a 150"'000 j
Idem de dentista estl'angeiro de 150 a 200$000;
Cel'lidão de approvação em uma ou em todas a cadeiras de
Cl da serie. de 5$ a 6 '000;
,
Taxa de exame de agrimen ai" rle 80" a 100$000;
Idem ue matricuh, de 40, a 50.'000 j
Idem tle exame para quem tiver pago matricula, de 80$ a
100$000 ;
ln.cl'ipção pwa a defe a de the e fÔi'a da época marcada nos
regulamentos, cI 150,S a 200...000.
Idem da A ssi lencia do :\ lienados.
Iuem rll'recatlada nos Consulados.
Ilem dos pl'oprios nacionaes.
Imposto do sello, in lusive 5 % do valor do premio annuai..
da a poUces de seg-ul'o terre tres e maritimo , emittidas por
companhias que não teul1am séde no paiz.
Estas companhias darão a registro no Tl1esouro Federal ou
nas Alfandegas e Delegacias fiscae;, no pt'azo maximo de oito
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28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

diaS, as apolices que emittirem e as respectivas renovações,
sob pena de lhes ser cassada a autorisação para funcciouarem
no paiz.
As patentes dos omciaes da Guarda Nacional pagarão, além do
seIlo a que ora estão sujei tas, os 'eguintes im postos addicionaes;
Coronel, 60$000 ;
Tenente-coronel, 50$000;
Major, 40$000;
Capitão, 30 000;
Tenente, 20 000;
Alferes, 10$000.
Imposto de 1/20 % sobre as operações de cambio ou de moeda
metal1ica a prazo.
Idem de transporte, elevadas ao dobro as taxas estabelecidas pela lei n. 2940, de 31 de dezembro de 1879, arL 18,
n. 11 e decreto n. 7565, de 13 de dezembro do mesmo an no,
ampliado a todas as companhias de transporte por vapor,
maritimas, f1uviaes ou tel'restl'es, particulal'es ou do Estado,
subvencionadas ou não; mantidas as disposições du lei
n. 3018, de 5 de novembro de ISSO.
Idem sobre o capital das loterias federaes e estadoaes.
Idem sobre vencimentos e subsidias, a saber: 4 %
sobre
os vencimentos de I :200$ ate 5:000 aunu:les, 7 % sobre
sobre o que
o que exceder de 5:000$ até 10;000$, 10 %
exceder de 10.000$, mantida a taxa de 2 % sobre 05 vencimentes ate 1:200 '. O Presidente e Vice-PrEsidente da
Republica, os membros do Cong-resso Nacional e os Ministros
de Estado pagarão a taxa ele 10 % sobre seus subsidias.
Fornecimento de agua, na fÓl'ma do art. 7° desta lei.
Imposto de transmissão tle apolices e embarcações.
Contribuição das companl.ias ou em prezas tle e~tradas de ferro,
subvencionadas ou não, t3 de outras companhias, de accordo
com a lei n. 359, de 30 de dezembro de IS95, e bem assim
os saldos das es tradas de fe no garan tidas com sétl.e no
estrangeiro.
Fôros tle terrenos de marinha.
Juros das acções das estradas de ferro da Bahia e Pl3rnambuco.
Laudemios.
Premias de depositos publ icos.
Cobrança da divida activa.
Imposto de 2 ~ % soLre dividendos dos titulos das companhias ou sociedades anonymns com sede no Di5tricto Federal
e nos Estados, na fórma do art. 4" desta lei.
Idem sobre sociedade~ sporlivas de I"jualquer especie na Ca·
pital Federal, na fôrma do art. 38 da lei n. 428, de lO de
elezembro de lS96.
Contribui~ão dos arrendatarios das estradas de ferro de Sobral
e Porto Alegre a Uruguayana.

Consumo
43. Taxas solre o (umo, na fôrma da lei n. 428, de lO de dezembro
de 1896, elevada a cinco reis a taxa sobl'e cllaruto nacional
e a 50 reis por cento de cuarutC's vendidos a granel ou de
preço de fabrica inferior a SO réis caela um, e modificarlo do
seguinte modo o imposto sobre cigarros: -10 réis por cada
maço contendo até 20 cigarros. A taxa sobre fumo picado
migado e desfiado não será cobrada sobre o fumo manufa~
cturado em cigarros.
44. Taxas sobre bebidas, na fôrma da lei n. 428, de IOde dezembro de lS96.
45. Taxas sobre phosphol'os: 20 réis sobre caixa de phos[Jlloros de
madeira, de Qualquer procedencia, contendo no maximo 60
phosphoros cada caixa.
Porphosphoro de qualquer outra qualidade e na mesma quan·
tidade a taxa será de 30 reis.
Estas taxas serão arrecadadns por meio de estampilhas ou por
outro qualquer processo, dando o Governo as neces arias facilidades e fazendo com as devidas cautelas e g-arantias os precisos adeantamentos em estampilhas aos fabricantes. No regulamen to se determinará o modo pratico de serem realizados
estes adean tamen to!'!.
46. Idem sobre o sal de qualquer procedencia, á razão de 30réis
por kilo.
Estas taxas serão cobradas pelas Alfandegas, Mesas de rendas e
Collectorias dos portos, em que as embarcações des<k'Lrregarem
esse producto, afim de darem-no a consumo.

RECEP!A EXlf:E AORDINARIA
47.
4S.
'19.
50.
51.
52.
53.
54.

Montepio da ML\rinlla.
1.lem militar.
Idem dos em pregados publicas.
lndemnisações.
Venda dos generos e proprios nacionaes.
Juros de capitaes naciooaes.
Remanescentes dos premias de bilhetes de loterias.
Receita eveutual, comprehendidas as multas por contravenções
de leis e regulamentos.
55. Imposto de transmissão de propried.llle no Districto Federal,
elevado a 1/2 % o imposto de transmis_ão a herdeiros neces·
sarios, Quer por titulo successivo ou testamentario, quor por
doação intel- vivos.
50. Idem de industrias e profissões no Districto Federal.

Depositas
57. Saldo ou excesso entL'e os recebimentos e as restituições.
Art. 2. 0 E' o Governo autorisado:
1. A emittir, por antecipação ue receita, no exercicio <lesta lei,
bilhetes do Thesouro até a somma de 25.000:000$, que serão resgatados até o tim do mesmo exercicio.
II. A recebel' e restitui I', na confurmidade do disposto no
nrt. 41 d,t lei n. G3S, de 17 de dezembro de 1851, os dinlJeiros provenien tes do cofl'e dos ol'phãos, dos bens de defuntos e ausentes,
uo evento, dos premias das loterias, dos deposito,; de caixas economicas, montes de soecorro e de ou tras origens.
Os saldos que resultarem do encontro das entradas com as
sahidas poderão SCI' applicados ás des\Jezas publicas e os excessos
das restituições serão levados ao balanço do exel'cicio.
111. A eITectuar as operações de credito que julgar necessarias,
para occorrer ao deficit que porv'3nturll. se der, excluida a emissão
do pupel moeda.
IV. A expedir os precisos regulament03 para a cobrança do
imposto de consumo sobre os phosplioros e o sa.l.
V. A rever as taxas cobradas nos Consulados, elevando-as de
mo<lo a pôl-as de accordo com as percebidas pelos paizes em que
funccionarem os Consulados brazileiros e nas repartições cougeneres.
VI. A rever a tabella. dos preços das analyses feitas no Laboratorio Nacional de Aoalyses, aug-mentando-as razoa.velmente.
Art. 3. o E' revogado o al't. 27 da lei n. 42S, de 10 de dezembro
de 1896.
Art. 4. 0 E' extensivo ás companhias e sociedades anonymas
com séde nos Estados o imposto de 2 l4 % sobre dividendo dos
titulos das companllias e sociedades anonymas com séde na
Capital Federnl.
Art. 5. 0 O Governo se entenderá com as emprezas ou companhias a cargo de quem se achar o serviço de transporte, tanto
terrestre como maritimo e fluvial, afim de estabelecer e regular a
arrecarlação da taxa respectiva..
Art.6. 0 E' elevado a 10:000$ o maximo dos dl3positos com
juros nas caixas economicas.
Al't. 7. o Para o pagamen to do consumo da agua desta Capital
serão os predios urbanos di vididos em duas classes:
Predios de 1" classe são os de aluguel superior a 2:400$ al1nuaes e os de 2"' classe aquelles cujo aluguel não exceda aquella
quantia.
Os predios de 1" classe pagarão a taxa annual de 54$ e os de
2" pagarão a de 36$000.
§ 1.0 Os estabelecimentos de educnção, os de beneficencia e
I'espectivos hospitaes, as congregações civis ou religiosas e casas de
saude que actualmente não gosam de isenção da taxa acima, e bem
assim as estalagens, pagarão, segundo o consumo verificado por
hydrometro, ti, razão de 100 réis por metro cubico; as casas de
banhos, ns cocheiras e quaesquer estabelecimento:> em Que o consumo seja provenien te de uso industrial, pnga.rão, pelo mesmo
modo, á razão de J50 réis pai' metro cubico.
§ 2. o O Governo fica au torisado a ventler por concul'rencia pu·
blica todo o feno fundido inutilizado existente nos depositas da
lnspecç.'io Geral das Obras Publicas da Capital Federal, podendo
empregar o producto Da compra dos materiaes oecessarios ao serviço das aguas,

Art. 8.° donHnuario erlÍ vigür toJas as dlsposições das leis de
orçamento antecedentes, que não versarem particularmente sobre a
fixaÇ<"io da receita e dcspeza, sobre autorisação para marcar ou
auO'mentar vencimentos, reformar repartiçõ3s ou legi~lação Jiscal e
qug não tenham silio expressamente revogndus.
Art. 9. ° O Governo flf.:a autorisado a reorganisar as repartições de Fazenda ob as seguintes bases:
1.0 Modificará o quadro do pessoal do Thesouro, eshbelecendo
uma Directoria incumbida de preparar a correspondencia e mais
expediente do gabinele do Ministro e de superintender o serviço dos
inspectores de Fazenda, encarregados de fiscali5ar a arrecadação
das rendas federaes e o cumprimento da legislação de Fazenda;
2.° Creará nos Estalios, que ainda não a tenham, uma Delegacia fiscal, dando às que jú. funccionom e ás que forem estabelecidas as altribuições das untigas The~ourarius de Fazendn., revogados
o art. 12 leUra c) do decrelo n. 23 d 30 de outubro do 1 91, na
parle que transfere parn. as Alfnndegas o sel'viço da contabilidade
geral, e o art. 15 do decreto IJ. IIG5 rle 17 de dezembro do 1892;
3.° F,u'ú as alterações que entender convenientes parn. que as
mesmas Delegacias tomem conhecimento do:> recuI'sos (le decisões,
não só das Alfandegas como de oulras repartições subordinadas;
4.° Passará para as Delegacias os serviços das caixas eeonomicas, uniformisalldo o reD'ulamento e concedendo aos empregados que reunil'em esse trabalho ao de sua repartição razoa.vel
gratificação;
5.° Converterá a gratificação que ora percebem os empregados
das Alfandegas e da Recebedoria. tla Capital Federal em quotas
calculadas sobre a. lotação da renda das rep::trtiçães respectivas, no
.
tres exercicios de 1894 a 1895;
5. 0 Incumbirá da cobrança das rendas internas, nns localiuades
em que não existirem Alfandega" Detegacias ou tI[e as de rendas,
os aO'entes do Correio, e nos 1<Jgares em que n[o houve!' tJes
agentes pes Oa idonea. e devidamen te afiançada ;
7.° Faráas nomeaçãe dentl'o do quadro elo pessoal da Fazenda,
sendo aproveitados os extinctos e apo'entados que tiverem a pI'ecisa aptidão, fi.'ando suspensa. para este fim a primei!'a. parle do
art. 7° do decreto n. 117, de 4 de novembro de 1892;
8.° Para o pagamento do novo pessoal, disporá o Go,erno dos
saldos das respectivas verbas, abrindo credito supplementar para o
que não tiver recurso sufficiento, comtanlo que a despeza a. efrectuar-se com o pessoal não exceda á que para esse fim é fixa'la nas
verbas do orçamento do Ministerio ela Fazenda;
9.° Os apo~entados que voltarem ô. actividade não poderão ser
de novo aposentados com o ordenado do lc,gar que estiverem
occupando, sinão depois de cinco annos do eITcclivo exercicio ;
10. Nas aposentadorias dos empreg-ados das Alfandegas e Recebedoria. da Capital Federal, que conta.rem mais de 30 a.nnos de
elIectivo serviço, abonar-se-hão, além do o!'denad ,5 % por anoo
que exceder daquelle tempo, calculados ~obre o termo médio das
quotas por elles vencidas nos tres ultimos exel'cicios liquidados.
Emquanto, porém, não houver decorrido o tempo neces.iario p:tra
entrar em execução o~ta djsposi~ão, as arm'entadorias dos sobreditos empregados serão reguladas pelo llrt, 50 do decreto n. 117,
de 4 de novembro de 1892, servindo de b:lse para o calculo de POI'centagem a gratificação que competia aos empregados pelfl. tabella
actual;
II. Nesta reforma é vedado ao Governo modificar qualquer
das attl'ibuições concedilias ao TriLunal de Contas.
Art. lO. Fica o Governo autorisndo a. auxiliar a. lavoura do
trigo nos Estados d,t RJpublica, podendo despender até a quantia
de 200: 000 000.
§ I." O auxilio sahirà do pI'oducto dú imposto que cada Estado
estabelecer sobre os artigos similares e5tran~eiros destillados ao
consumo em seu terri torio.
§ 2.° Esle imposto será arrecadado pela
nião (§ 3° do art. 9°
da Constituição Fedel'al) e applicado exclusi v~~mente á ol'ganisGç'ão
daquella lavoura.
§ 3.° O auxilio se regulará pela arreeadação do imposto no
lo trimestre.
§ 4. o O Governo consultara os Governos estadoaes sobre o
modo pratico de orgaui~ar a mesma. lavoura.
,
Art. II. A commis ão mixta a. que se refere o art. 6" da lei
n. 428, de 10 de dezembro de 1896, sera composta de conferente,
~ommerciantes e industriaes, incumbindo-lhe, além da revisão gural
as ~mostras archivadas (pelo menos uma. vez em cada anno), das
rechôcações que julgar necessarias e do preenchimento das [altas
qd ue .houver no respectivo museo de amostras, decidir sobre as
UVldas que occorrerem nas classiticn.ções de mercadorias.

"--'.
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"

cuja

Nos casos de empate intervira o inspector tia Alfandega,
decisão dependerá de confirmação pelo Conselho de l"azenda.
As dedsões da commissão mixta constituirlo ares tos definitivos
para regularem os despachos futuros de mercadori 1 identicas.
Do JTIllseo de amostras d:l AI fan1('g ~ Ú;t Capital Federal ~e
enviarão ás demais Alf,lOuegas da Republica. cópias authenticadas,
pa.ra. regularem as classificações de mercadorias de modo uniforme.
Ar!. 12. Torlos os pagamentos da despeza. do material rIos
diversos Ministerios serão eentralisados no Thesouro e nas Dele·
gacias.
Qualqllor importancia. relativa a esla especie de de~peza que
ror sa.tisfeil:t por outra repartição, sem ordem expressa do Thesouro
ou de seus deleo-ados, não será attendida na tomada das contas do
respectivo responmvel.
Art. 13. E' o Governo autorisado a rever as actuaes tabellas
de pensões do Hospício de AI i( nauos, pondo-as de accordo com as
aetuaes c()ndiçõ3s de vida, tendo, porém, em attenç[o a natureza
especial dessn. assi lencia.
Art. 14. Fica o Governo autorisado a contractar no estrangeiro o fitbrico e cunhagem de moeda divisiomria de nickel, na
importanei.< de 20. 000 :OOO~, qne serão distl'ibuidos pelos Estados da
União, na. Yigencia. desta lei.
Art. 15. Fica elevadn. a I :000,t a multa de que trata o art. 4.0
da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1895.
Art. 15. Os juizes fedentes perceberão 1 % da arrecadação
que fizerem da divida acUra.
Art. 17. A fi,lnça. dos agentes ele leilões fica elevada. a 40:000$
e elevel'á ser prestada em apolices da divida publica, geraes ou em
dinheiro.
ArL 18. Fica. re,luzirlo a 100'" o limite rle que tra,ta o § l° do
art. 9 I dn, lei n. 428, de 10 de dezembro de 1895.
A1'1. 1g. Revogam-se as disposições em coo trario.
O I\linislro de Estado dos I egocios da Fazenua a faça executar.
Capital Federal, 15 ele dezembro de 1897, 9" da Republica.
PRUDENTE

J.

DE "MORAES BARROS.

Bel'I1a?'d i ~o lle Campos.

LEI N. 490 -

DE

16 DE DEZEMBRO DE 1897

Iniciada na Camal':l dos D pUlados e pelo Senado enviada à s<.1.ncção
l."ixa a c1e-pezJ. g-eral dJ. Republica dos Estados U 11 idos do Brazil para o
exercicio de 1898, e dá outl'as providencias.

O Pl'tridente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nadonal decreta e eu saneciono
a lei seguinte:
Arl. 1.° A despeza geral da Republica dos Estados Unidds
do Bra7i1, para o exercicio de 1898, é fixada. na quantia de
372. 8t2 :424$169, a qual seni. di tl'ibuiLia pelos respecli os !I1inisterios
na. fÓl'ma e pecificada nos artigos seguintes:
AI'!. 2.° O Presidente da Republica, é autori a::lo a despender
palo Ministcrio <la Justica e Negooeios Interiores, no exercicio de
1898, a Ij'lantia de 1G.009:915 349 assim clbtribuida:
1. Sul Siliio do Presidente rla Republica
'.
120:000$000
2. SubsidiO do Viee-Presidente da Republica
.
36:000 000
3. Despeza com o palacio d,t Presidencia da Republica ... ' " .. ' ..............•. ".. ,
.
100:000 000
4. Gabinete do Presidente da Republica
,.
33:600$000
5G7:000$000
5. Subsidio dos senadores
,
".
317:760$000
G. Secret::lria do SenaJo,
,
,
'
.
1.908:000000
7. Subsidio dos deputados
.
4.03:650 000
8. Secretaria da Cn.ma.ra dos Deputados
'"
D, Ajuda de cu to aos membros do Congresso Na90:000$000
cional ...
"1 •••••• ,

••••• ".,.". t

••••••

"

•••

-2010. Secretaria de Estado-Augmentada a verba de
2:400. para pagamento dos vencimentos de
um escóptllral'io do Pedagogillm, addido em
virtuda dos arts. 2° n. 2 e 6° § 5" do n. II,
da. lei n. 429, de 10 de dezendJl'o de 1896 ...
II. Justiça Federal- Augmen tada. no pessoal, de
I :qOOS para pagamento dos vencimento do
escrivão do Juizo seccional do E tado de
Pernambuco, João Baptista da Si! va Manguinho, em virtude das lei n. 848, de II de
outulJro de 1890, art. 32 § lo, e de 10 de
setembl'o de 1894 - Reduzidas, no material,
de 20:000$ a 12:000$ a consignação pam
alug'llel de salas destiuad<ls as audiell ias
do j uize seccionaes; e de :i:OOO,~ a ",:000. a
de transporte Je presos e sustenlo dos que
fOI'ern pobl·es. "
"
,"
.
12. 'Justi(;a do Di Ldcto Federal-Snpprimidas no
material as quantia : de 0:000.' para aluguel de ca,.,as de tinadas ao serl'iço do Jnry,
e de 5:040$ para, teleg'l'am:nas, passagens
de presos e suns e coI ta. (MaLado da. reducção, pOl' isso que a despeza é feita repal·tidalllenle com a Municipalidade)
.
13, Ajuclas de custo a. magi trarlo· .. ,
.
14, PolicieI do Districto Federal - Augmeu tada ele
6: 932$338 u consignação respecti Va por ser
eq uiparuda a D'ratiticação do e crivães de delegau0s suiJurbauo á dosdeleo-ados llrbanosReduzida de 1.612:ü61$250 a 1.302:739 750 a
quan tia de tinuda. para 2.745 ~ etapas, ell1
vez de2.945'~, calculadas n,~ razão de 1~300
e uão de 1 500 - Eliminados: 146:000 de
soldo e 31 :400 de fardamento de 200 pl'aças
que Eão reduzidas do estado eJIeclivo. Na
rubrica - Dilil2encias policiaes - dill1in uida
de 5:000.' a, 3:000$ a consignação - nespezas policiaes no Extel ior (Melade das
reducções indicadas, por i so qne a despeza
é feita repartidamente com a Municipalidade) ..................•.................
15. Casa de Correcção - Diminuida de 12:050'
por ser reduzida de 62:050$ a 50:000$ a
consignação destinada a - Sustento, curativo e vestuario dos penitenciados
.
, .. '"
.
16. Guarda. Nacional.
17. Junta. Commercíal
"
.
18. Archivo Publico
.
19. Assistencia a Alienados - Diminuida de
13:200$ por serem reduzidas as seguintes
con ignações: de 69:200$ a 63:000$ ades·
tinada a enfermeiros, enfermeiras, et . ;
de 25:000$ a. 20:000' a riestiuada. :t fazendas e calçallo ; e de 8: 000 a 6: 000$ li. destinada. à. consel'vação dos predios e do material rodante
.
20. Dil'ectoria Geral de Saude Publica - AugmentaJa de 9:600~ por seI' incluida na consignação pal'a pessoal da Repartiç.:'io Central
aquelJa quantia para dous pharmaceuticos,
tendo cada um 3:200$ de ordenado e 1:600$
de gratifi ação .......• ,
,
.
21. Faculdade de Direito de S. Paulo ..........•
22. Faculdade de Direi to do Recife .............•
23. Faculdaue de Medicina do I{'io de Janeiro
.
24. Faculdade de Medicina da Bahia ,
.
25. E c la. Polytecl1nica - Diminnid<1 de 75$ por
ser supprimida a. consignação para a linha
telephonica
,
.
26. Escola de Minas
" .. " ..............•..
27. Gymna_io acional- Diminnída de 3:375$ por
ser no Internato reduzida de 3:000$ a. consignação para - Despezas extraordinal'ias, etc.
- suppl'imida a destinada a. linhas telepl1onicas; e, no Externato-supprimida a consignaÇ<10 para linha telephonica, devendo er
de pendida de accordo com o orçamen lo
para 1897 a consignação de 20:000$ para
4

435:665:i>000

820:682 000

352:445$000
15:0UO 000

2,812: 132$539

204:644$950
50:000$000
29:774::;000
69:580$000

650:606$000

1.052:017$680
294 :700$000
307:880$000
643:2~0$000

672: 500$000
490: 326$000
220:660$000

-Despezas com os exames geraes de prepamtol'ios, na, parte destinadn. à gratificação do
directol', vice-director, secretario, escrivão
e o iuspector, servindo de amanuense ..•.. ,
538: 980$000
28. Escola N,\cional de Bella -.\rtes - DIll1inuida
de 8:000$ por serem UI primidas as consignações de 5:000 pa,ra medalhas de ouro e
de 3: 000$ par'a, tran porte e seguro de obras
do membro. Itonorario
.
147:440$000
29. Instituto i'\acional de Musica - Augmentada
de 2:000$ a consignação para compra de
livros, afim de com ssa quantia ser adquirida a collecção de com po ições inedi tas do
padre José Mauricio, conhecida como collecção -Gauriella Alvf\s de Souza -, e que
con"ta de 112 m<l nuscriptos...•.......•....
131 :640$000
30. Instituto Benjamin Constant- Diminuidn. de
I :800$ por ser reduzida a 12:750$ a consignação para rouparia - Elevada de 42:705$
u 45:000,' a con-ig'll<lção p'lra aliment'lção ..
207: 590·000
31. lo tituto LloS Surtias-Mudo,; - Elevadas no
Illutt'rial de 19:,,00' a 22:000 n. con ignação - Alimentação; e de 2:000$ a 2:400$
a de-Con_erl'ação do predio ejardim, incluiye a Jespez:t com o seguro do predio
.
108: 565$000
32. Bib1iolhecn. Naciona,I .............•..........
175: 120$000
. 3. Mnseo N;lcjonal- Diminuida, de 18:550 pela
reducção das eg-uintes consignações: de
32:850." a 21 :900·' a destinada a trabal~auol'es, cujo numero fica reduzido a 20;
de 5:000, a 3:000$ u destiuada. a acquisição de llvros ; de 2:000 tt 1:000· a de tinada :10 Labol'atorio de Biologia. ; de 4:000$
a 2:000$ a de~Linada à illuminação; de
4:000' a 2:000 a de ti:Jatla ii. diaria dos
natural istas ; de 3:600' a 3:000.' a destinada
a reI' 1'<1 man tas para. conservação do parque.
168 :870$000
34. Serventuarios do culto cutholico
.
262: 000$000
35. Soccorros publicas
_.•. , .....•........•
100: 000$000
36. Obras - Aug-mentada a verba de 20:000$ para
desinfecção, caiadura, pintul'a e asseio do
edificio da FaculdaJe de Medicina da Bahia,
cujas salas foram aproveitadas para enfer270:000$000
marias dos militares ferido em Canudos ..
37. Corpo de Bombeiros -Reduzida de 413:910$
a 358:722$ a quantia destinada para 756
etapas, calculadas na. razão de 1$300, em
vez de 1$500; e mantida no material a
quantia votada no exercicio de 1897, ele
12:000$ (em vez de 15:000$ da proposta)
pam despezas extraordinarias e eventuaes
-Incluída a quantia de 3:850'750 para dar
a oito bombeiros as gr"duações de um lo
sargento, tres 20 • sargento e quatro forrieis
(Metade das a']tel'ações, por isso que a desI eza é fei ta, reparlidarnen te com a Municipalidade, ficando nesta. conformidade reduzida a. 14:500.' a consignação de 29:000 para
reformados, por correI' a outra metade por
conta ela Municipalidade).................
711:837$180
38. Magi trados em disponibililjade..............
380:000$000
39. Eventuao- - Reduzida. de 2:725$675.........
110:000$000
§ I. ° O Podel' Executivo reorgauis'u'á a Secretaria d.a Justiça
e Negocias ln tel'iores, de accorelo com o plano apreson ta:do DO
I'elatorio do corrente anno do respectivo Ministerio, reduzlOdo o
pessoal do quadro etrect ivo, sem aug-men to de vencimentos, e a
tres as Directorias gerae , afim de distribuirem-se melhor os assumptos a ellas commettidos.
.
Os em pregados, cnjos 1 gares forem extinctos, em vrrtude
dessa reforma, t1cam ad.didos, devendo o Governo aproveitai-os nas
vagas que forem occorrendo, quer na propria Secretaria, quer Das
dos outro Ministerios ou Das repartições a eltes subordinadas.
§ 2. ° Fica o Governo au tori ado:
l. A rever o decretos:
- N. 806, de 26 de julho de 1851, que deu regimento aoS
correlores da Praça elo Rio ele Janeiro, para os fins de :
,
Reorganisal' a antiga Junta dos Corretores, que se compara dde
quatro membros, sendo dous da classe de mercadDrias e dous da e

-21. navios, por ter cessado ajurisdicção da Junta Commercial sobre os
cop'etore de fundos publicos, que depenclem actualmente do Ministerio da Fazenda, em virtude da lei n. 354, de I ô de dezembro
de 1895;
Fixar as attribuições da di ta J unta dos Corretores, tendo em
vista o capitulo terceil'o tio citado decreto n. 806, de 1851 ;
Restringir a fiança, não só dos corretores de mercadorias e
navios, como dos agentes de leilões a apoUces da di vida publica
ou a dinbeiro .
. 7001, de 17 de agosto de 1878, que mandou executar o
regulamen lo da cstatistica policial e judiciaria, fazendo as alterações que julgar convenientes.
- N. 9886, rle 7 rle março de 1888, que mandou observar o
regulamento p.tra o regi~tro civil dos nascimentos, casamentos e
ouilos, adaptando-o ao actual regimen in titucional.
li. A dar nm'a ol'gunü,ação à BI·jgarla Policial, reduzindo o
mais pos,;i vel a despeza e refol'mando o l'especli vo regulamento,
inclusive a pade penal, de accordo com as leis em vigor.
1II. A rever o com pletar os regulamentos em vigor sobre (:
serviço policial e ue seguranç 1, uma vez que não se I'evoguem
disposições tia legislação municipal, não podendo a autoridade policial intervir em matel'ia. sujeita à juuicial, antes de passada em
ju!n-auo a entença definitiva, peol'el'ida em ultima in LlDcia.
Nos caso de infracção tias dispo:>içõe~ regulamentares de policia, lavrar- e-Ila o necessario termo, na hypothe e de flagrante,
sendo a multa imposta mediante de pacho assignado pelo delegado
policial e paga na thesouraria da Repartição de Policia, ii vista de
guia em dua vias, as ignadas pela mesma autoridade, sendo uma
restituiua ao infractol' com recibo do the oureiro.
1V. A reol'ganisar a repartição e serviço dos vehiculos publicos
nos moldes que entender convenientes, podendo impor multas aos
infractores, de 10$ a 100 ; e bem a sim fica aulorisado a uniformi '11' o serviço para licenciamento da' sociedades e divertimentos
publicos, casas de penhores, sabiuas de vapores, navio', etc., e
conce são de passaporles, estabelecendo impostos de licenças e
multas de 20 a 200", que serão l'ecollJidas ao Thesouro Nacional.
A despezll. que aecrescer com augmento de agentes de segurança e outros, será til'ada dos impostos e multas creados por esta
lei, passando o excedente a fazer parte da l'enda do Estado.
V. A reduzir o numero de circum cripções policiaes urbanaE,
tendo em vista a densidade e população de cada uma circumscripção,
e uem assim a augmental' o numero de secções e o de inspectores
de cada uma circumscripção, tudo de accordo com a conveniencia
do serviço.
VI. A reformar o regulamento que baixou com o decreto
n. 981, de 8 de novembro de 1890, na parte referente ao ensino
secundario.
VIL A rever o regulamento do Deposito Publico, approvado
pelo decreto n. 1024, de 14 de novembro de 1890, modificando·o no
sentido de :
a) augmentar a receita, adoptando medidas no intuito de toro
nar-se etrectiva a sua arrecadação;
b) fixar os vencimentos do pessoal e a despeza com o material,
que serão deduzidos da respectiva renda, abrindo para isso o necessario credito.
Vlll. A rever o actual ren-ulamento do Museo Nacional.
§ 3. 0 Ficam igualados os dieeitos dos a'sistentes de clinica das
Faculdades de Medicina aos dos preparadores, e re peitados os
dil'eitos dos actuaes assislente-, devendo ser providas por concurso
as vagas que e derem; revogadas as disposições do a1't. 50 do regulamento approv:J.do pelo de reto n. 1482, ue 24 dejulho de 1893.
§ 4. 0 A contar da data da presente lei, são expres amente
p~ohibiflos os exames parciaes de matel'ias preparatorias para mall'lcnla dos institutos de ensino uperior aos e tudantes que não
apres ntarem attestado de approvação, pelo menos, em uma
materia.
Aos estudantes, pOI'ém, que ne ta data já tiverlllll sido approvados em uma ou mais materias é facultado, dentro do (lrazo de tres
ann~s, tel'minarem seus estudos preparatorios, preslando exames
parclaes das disciplinas que lhes faltarem, ou pelo exame de madureza.
Na conformidade das disposições dos arts. 56 e 399 do decreto
D. 1232 H, de 2 de janeiro ç\e 1891, 37 e 295 do Codigo do En ino
uperior e artig-o unico da lei n. 230, de 7 rle deze:::'::-o de 1894, o
acere cimo periodico de vencimentos ao' Jentes, pI'ofessores e secretarias só é devido a contar da data do citado decreto n. 1232 H,
sendo necessario, além disto, que os sobreditos fuuccionarios tenham

completado o periodo respectivo correspondente á obtenção do
mesmo accrescimo da referida data em deante.
Art. 3.° O Presidente dn, Republica fica autorisado a despender,
no exercicio de 1898, pelo i\Iinisterio das Relações Exteriores a
quantia de 1.646:912 aseim:distribuida:
I. Secretaria de Estado..........................
215:612$000
II. Legações e Consulados, ao cambio de 27 ds.
ster1s. por IS :
Estados Unidos da America

Um enviado extraordinario e miuistro plenipotenciario:
Ordenado........................
6:000.000
Representação ..........•........ 18:000$000
Um secretario tle Legação:
Ordenado
'"
3:000·000
Gratificação
' .. ,
. 3: 000$000
Um consul geral de la cla se em
Nova-York:
Ordenado
'., . . .
4:000 000
Gratificaç,'\o......................
8:000.000
Um chancelter em ova-York :
Ordenado........................ 2:000"'000
Gratificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 000$000
Aluguel da casa para a chancellaria
da Legaç,'io..........
2:000 000
Expediente da Legação..
.
500$000
Vene~uela

Um envia10 extl'aordinario e ministro plenipotencial'io :
Ordenado..........................
6:000$000
Represen tação. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . 10: 000$000
Um secretario de Legação:
Ordenado. . . .• .. . . . . • . . . . . . . . . • . . . 3: 000;i)000
Gratificação.......................
2:000 000
Aluguel da casa para a chancellaria
2:000 000
da Legação.....................
Expediente da Legação. . . . . . . • . . . .
200 000
Perú

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario :
Ordenado ......•............•.....
Represen tação ...................•
Um secretario de Legação:
Ordenado.......................•.
Gratificação
'"
.
Um consul em Iquitos:
Ol'den'ldo .....••.................•
Gratificação
.
Aluguel da casa para a cuancellaria
da Legação
.
.
Expediente da Legação

6:000$000
10:000000
3:000. 000
2:000$000
3:000 000
5:000 000
2:000 000
200$000

Bolívia

Um enviado extraordiuario e ministro pleni potenciario:
Ordenado
. 6:000.~000
Representação••.................. 10:000$000

Um se6relar1o do Legação:
Ol'denauo ....................•..•
Gratillcação ...•.•....•...........
Alugu'll da casa para a cbancellaria
da Legação...........•..•.....•
Expediente da Legação
.

3:óOo.~000

2:000$000

2:000$000
200$000

6:000.$000
16:000$000
3:000."000
2:000$000
2:000$000
500$000

6:000:'000
16:000~000

3:000"000
2:000$000
3:000$000
7:000$000
2:000;tooo
500$000
2:500."000
5:500$000

Republica Ol'iental do U,·tlguay

Um enviado extl'aol'dinario e ministro plenipotenciario:
Ordenado..........•..............
Representação
.
Um secretario de Legação:
Ordenado ...•.......•.............
Gratificação .....................•
U111 consu 1 g-eral de I a classe em
Montevidéo:
Ordenado
.
GI'alitlcação
.
Aluguel tla casa para a cltancellat'ia
da Legação ..............•.....
Expediente da Legaç·ão
,
.
Um consul no Salto:
Ordenado ......•...........•..•...
Oratitleação
.

2:000.~000

200$000

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario :
6:000$000
Ordenado
.
Represeu tação
, .•. 10:000 000
Um secretario de Legação:
3:000 000
Ordenado...................•.....
2:000$000
Gl'atificação
" .. ,
, ..
Aluguel lIa casa para. a cl1ancellari:l.
2:000,'000
da Legação...................•.
500$000
Expediente da Legação
.

Gran- B reta Ilha

Rept,blica Argentina

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario:
Ol'denauo
,
,
.
Represeu tação
.
U111 seCl'e tario de L'3gação:
.
Ol'denado .. ,
Gratificação
, ...•.
Um consul geral em Buenos-Aires:
Ordenado
.
Gl'atificação .....................•
Aluguel d" casa pal'a a cl1ancellaria
da Legação
.
Expediente da Legação
.
Um consul em Pozadas:
Ol'denado ....•..................•.
Gratificação
, .•. '"
..

3:000,"obo

2:000$000

Suissa

Chile

Um enviado extr::l.ordinal'io e ministro pleni potenciario:
Ordenaclo
.
H.epresen tação
.
Um secretario de Legação:
Ordenado
,
.
Gratificação .....................•
Aluguel da. casa para a cl1ancellaria
tia Legação
.
Expediente da Legüção
.

Um 8e6relar10 de Legação:
Ordenado.........••..............
Gl'atificaçã.o•.......••.............
Alug'l1el da casa para a cl1ancellaria
da Leg<lção
.
Exp.3uie!lte da Legação ...•.......•

0:000 000
16:000~000
3:000~000

2:000$000

Um enviado extI'aordinario e ministro plenipotenciario:
6:000~000
Ordenado .................•...•..
18:000~000
Representação
'"
Um l° secr'etat'io de Legação:
3:000'000
Ordenado.......•.................
3:000$000
Gratificação
.
Um 2° secretario de Legação:
3:000,'000
OrJenado .......................•.
Oratificação
, . .2:000$000
Um consul geral de I a classe em
Liverpool:
OrJenado ..•.........•..••.•......
4:000$000
Gratificação
. 8:000$000
Um consul em CardiLI :
2:500'000
OruenaJo ......................•..
Gratificação
. 5:500 000
Um consul em Londres:
OrLlenado.........•...•...........
2:500$000
Gratificação ...................•..
5'500$000
Um ehanceller em Liverpool:
2:000000
Ordenado
.
Gratificação
.
2:000$000
Aluguel da casa. para a cbancellaria
2:000$000
da Legação
.
Expediente da Legação ..•..•......
1:500$000
França

4:000 000
8:000$000
2:000$000
500$000
2:500$000
5:500$000

Pa1'agttay

Um en viaclo extraordinario e mi,
nistro plenipolenciat'io :
Ordenado ...........•.. · .•.. •.·• • 6:000 '000
Representação ...•..•.•.•.•.••..•• 10:000 '000

Um enviado extraol'dinario e ministro plenipolenciario :
OrJenado ...................•..••.
Represen tação
,.
Um l° secretario de Legação:
Ordenado ..•....•.........•.......
Gratificação ••............•...•...
Um 2° secretario de Legaç..'io :
Ordenado .........•.........•....•
Gratificação..... , •...•......•...•.
Um consul geral de 2' classe em
Pariz:
Ordenado .•... ••.•.. ..••.••.....•.
Gratificação
,'.' ..

6:000.000
16:000$000
3:000"000
3:000$000
3:000 000
2:000$000
3:000$000
7:000$000
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um Mnsul no Havre:
Ordenado ...........•..••.•..•...•
Gratificação
.
Um dito em Bordéos :
Ordenado...............•..•.....•
Gratiticação ......•.........•..•..
Um consul em Cayenna:
Ordenado
; ...•.•
Gratificação
.
Aluguel da casa para a chancellaria
da L"gação ......•...........•..
Expediente da Legação.....••..•..

Be7gica

2:500$000
5:500$000
2:500:h OOO

5:500$000
2:500"000
5:500$000
2:000$000
1:500$000

Portugal

Um eDviado extraordinario e ministro plenipotenciario:
Ordenado............•........•...
Represen tação...............••.•.
Um secretario de Legação:
Ordenado..............•...••....•
Gratificação
'. ; •.........•
Um consul em Anluerpia :
Ortlenado. " .........•......... ' .
Gratificação
.
Aluguel lia casa para a chancellaria
da Legação...............•.....
Expodiente da Legação .....•..•.•

6:000"000
10:000~OOO

3:000$000
2:000$000
2:500$000
5:500";000
2:000$000
500$000

Santa Sé

Um enviado extraortlinario e ministro plenipotenciario:
Ortlenado ... , ..•.....•.....•..•..•
Repl'esclJ tação ..........••...•..•.
Um secrelario de Legação :
Ordenado
.
Gratificação ............•.......•.
Um consul geral de 2a classe em
Lisboa:
Ordenado..................•......
Grati ficação
.
Um chancelJer do Consulado em
Lisboa:
Ol'denado............•............
Gratificação .......•........•..•.•
Um consul no Porto:
Ordenado ..........•.......•....•.
Gratificação ....•.. '" .,
'"
Um chanceller do Consulado no
Porto:
Ordenado.....•.............•.....
Gratificação
.
Aluguel do. casa para a chancellaria
da Legllção ..•.......•... , .....
Expadiente da Legação ...•... , •..

6:000$000
16:000$000
3:000. '000
2:000$000
3:000 000
7:000$000
2:000000
2:000$000
2:500 '000
5:500$000
2:000$000
2:000$')00
2:000 000
1:000$000

Impel'io AUemão

Um enviado exlraortliuario e ministro plenipotenciario :
Ordenado....•....................
Represen tação .•....•..••........
Um secretario de Legaeão:
Ordenlldo .....•..................•
Gr[.lÍificação ........•.............
Um consul gel'al de 2" classe em
Hamburgo:
Ordenado................•........
GratificaQão .........•.•.......•..
Um chanceller do Consulado em
Hamburgo:
Ordenado ..•. " .•...•............
Gratificação.....................•
Aluguel da casa para a chancellaria
da Legação ................•...
Expediente ela Legação ..•....•..•

6:000$000
10:000$000
3:000$000
2:000$000
3:000;'000
7:000$000

2:000 h OOO

2:UOO.j;000
2:000$000
500~'000

Um envindo extraordinario e mini tro plenipotenciario:
Ordenado ..•.......•.............
6:000$000
Represen tação...............•.... 12:000$000
Um secretario de Legação:
Ordenado
.
3:000$000
Gratificaç<'io
'
.
2:000 000
Aluguel da casa para a cllancellaria
da Legação ........•.•..•......•
2:000"'000
Expediente da Legação
.
500$000

Balia
Um enviado extraordin:lrio e ministro plenipotencial'io:
Ordenado......•............ " .•..
6:000.'000
Represen tação
. 16:000'000
Um secretario de Legação:
Ordenado...........•.............
3:000~000
Gratificaç..'io
'"
'"
2:000$000
Um consul geral de 2" classe em
Genova:
Ordenado....•....................
3:000. '000
Gratificação..•....•........ " .....
7:000 000
Um chanceller do Consulado em
Genova :
Ordenado
, .•.•......
2:000, 000
Gratiftcaeão .•.....•...•...•.....•
2:000$000
Um consul em Napoles:
Ortlenado .............•.....•.....
2:500$000
Gratificação .....................•
5:500$000
Aluguel da casa para a chancellaria
da Legaeão ................•...
2:000.000
Expediente da Legaçã.o
.
500~000
JIespanÍla

UI11 enviado exlraordinnrio o ministro plenipotencial'io :
Ordenado .....................•.•.
Representaeão '
.
Um secretario de Legação :
Ordenado ....•.....•...... " ..•...
Grúliticação
,
'" .
Um consul em Barcelona:
Ordenado ...............••...•....
GI'alificação. '"
.
Aluguel da casa para a clmncel1aria.
da Legação
,
.
Expedien le da LegaeM.........•.•

6:000 000
12:000$000
3:000.;000

2:000.~000

2:500.;'000
5:500$000
2: OOo.~OOO
DOO.'OOO

-24Japão

Um enviado extraordinrtrio e ministro plenipotenciario :
Ordenado
. () :000.;'000
Representação
. 18:000 000
t;m secretario de Legação:
Ol'denado
, ....•.............
3:000'000
Gra tificação
.
3:000$000
Dons consules simples nas cidades
que o Governo ,julgar mais con'Veniente, teodo cada um os
vencimentos de:
Ordenado............. 2:500.000 5:000$000
Gratificação.....
5:500$000 11:000$000
Aluguel da casa para a cbancellaria
2:000~000
da Legação .•..................
1:000$000
Expedieote da Legação
.
500$000
Dito do Coosulado GeraL
.

731:300$000

III. Empregados em disponibilidade.... ..•...•....
60:000$000
IV. Aj udas de custo ao cambio de 27 ds. sterls.
por 1$..................•... ,..............
130; 000$000
V. ExtrtlOrdioarias DO exterior, ao cambio de 27 cls.
sterls. por 1$..............................
60:000$000
VI. Extraoruioarias no interior.. ... ... ..... ..... .
50:000$000
VII. Commissões de limites........................ . 400:000$000
Art. 4.° ]!;' o Goveroo autorisado a acreditar um dos enviados
extraordinarios e ministros plenipoteociarios na Europa cumulati vamente junto ao Governo ela Hollanda.
Al't. 5.° O Governo poderô1 contractar, por prazo superior a um
anno, os edificios necess lrios para Leg-ações.
Art. 6. 0 Fica o Governo autOl'isado a transferir para a Secretaria das Relações Exteriores os officiaes e amanuenses da do Interior
e Justiça, que forem necessarios aos trabalhos daqueIla, sem prejuizo
do serviço publico.
Art. 7. o O Presidente da Republica é autorisado a despender,
pelo Ministel'io da Marinha, no exercício de 1898 a quantia de
24.578:296$828 assim distribuida :
1. Secretaria de Estado - Deduzida a verba de
19:200.' por ser mantidfl. a mesma gratificação do secretario e não terem sido creados
o lagar de offlcial de gabioete e o estado154:350$000
maior do 1\Iioistro .. " ....•....... ,
.
2. Coosellho Naval - Diminuida a verba de
19: 940$ pór não estar Cl'earla a Secretaria,
terem sido supprimidas as consignações par<\.
asseio de casa e serventes e redu~ida a
2:000$ ~t coosignação para impl'es ões e
encader nações ......•.....................
46:000$000
3. Quartel-Geoeri\ I
.
68: 107$000
4. Supremo Tribuoal.
.
24:240$000
5. Contadoria - Reduzida de 63:550 , por serem
mantidos os vencimento::. actuaes do pessoal.
162:070$000
6. Commissariauo GeraI- Diminuida de 5:578$650
a verba relativa ao pessoal por não terem
sido elevados os vsocimentos do patrão,
marinheiros ele 3' classe e guardas de po·
licia do Commissariado..............•....
43:760$000
7. Auditol'ia .............•. ,
.
15:800$000
8. Corpo da Armada e classes Annexas-Reduzida. de 370:710$ por não estarem completos
os respecti vos quad I'OS; e por consigna r a
verba apenas pa.m 90 los teneotes e 60 20s
tenente, sem prejuizo das pl'omoções que
se po sam dar no exercicio
. 2.629:550$000
9. Corpo ele Infantaria de Marinha - Diminuida
de I: 093 '905 por seI' man tida aos remadores
a mesma diaria que actualmente percebem.
264:573$200
10. Corpo de l\1al'inheiros Nacionaes - Reduzida
de 329:566 , sendo: 600$, por ser mantiJa a
mesma gratificação de I:800 que percebe
actualmeote o secretario; 137:240$ por se
dar verba sómente para 5~0 marinheil'os de
lu classe, 1.100 de 2" e 900 gl'umetes; 29:026$

por não terem aprendizes nem estarem instaIladas as escolas de Sergipe e Amazona;
1:200$ do expediente e impl'essões marcHllns
para essas duas e colas; 5:000$ da (juota
para aluguei de ca a; 6D:000$ para a com·
pra de predios ; 6:500$ do allxi 1:0 para a
conducção de menores e 90:000,~ da verlJa
para. felt'Clnmento.........................
1.511 :~10, 500
I I. Companhia de invalidos.....................
77:675$500
12. Ar enaes - Reduzida de 288:800", sendo:
280:000$ das consig-naçõe de tinadas ao pagamento do pessoal artistico extraol'dinario ;
5:000.~ da quota para papel, penna , tinta,
etc.; 2:000$ da vel'blt -Impressões e enca·
del'nações - e 1:800$ por não haveI' lei
creancto o logar de professor de geometria
no Arsenal desta CapitaL.................
5.365:227$350
13. Capitanias de POI'tos-lncluidas as gratificações
dos capitães de portos do Amazonas e Rio
Grande do Norte por deixarem de ser os
com mandantes dns escolas, diminuindo-se
3:600," proporcionalmente nas quotas para
expediente e impressões
.
35 I : 132$000
14. Melhol'l1mento, conservação e balizamento de
portos
' .•.............. ,
,
100: 000$000
15. Força Naval - Reduzida de 104:200 por se
ter augmentado de 100:000~ a quantia a
- abater-se pelos cllu'os nos quadros de otli·
ciaes e praças e-diminuido 3:600$ na verlJa
para expediente e 600$ na de impl'es ões...
3.091 :85~'24
16. Hospitaes - Deduzida aquantia de 42:295$560,
poe seI' mantido o mesmo vencimento que o
pessoal actualmente percebe, e-suppl'imidas
as consignações para as eufermarias rle Ser·
g-ipe e Amazonas
.
323: 864$800
17. Repal'tiç..'io da Carta Mari tima - Reduzida a
100: 000$ a consi.!5oaçãO para constl'Ucçilo,
reparos de pbaróes e desenvolvimento desse
serviço
'" ...•.......
532:424$000
18. Escola Naval e outros estabelecimentos scieotificos
.
384:040 000
19. Corpo de Engenheil'os Navaes
.
23: 564,; 000
20. Reformados - SUl primida a coosigoacão de
115:200$ para soldo dos officiaes e praças que
po sam ser refol'mados no exercicio
.
625:817$169
21. Material de construcção naval- ReduziLla de
.
719: 500$000
80:500$ a vel'ba da proposta
22. Armamento e equipamento
.
100: 000$000
23. Munições ele bocca -Reduzida de 479:062$500,
em vist<t elos claros nos (jlladros .... , .....
6. lOS: 238$485
703: 400'000
24. Munições navaes - Reduzida. rio 06:600,000.
210: 000~000
25. Obras - Redu:drla ele 40:000$000
.
441 :600$000
26. Combustível - Reduzida de 58:400"000 .....•
27. Feetes, passagens, ajudas de cu:to, c'1mmissôos de saques - l{eriuzida do 100:000:' por
não se coosignar verba pal'a ditrereJças de
300: 000$000
cambio
'"
.
200; 000$000
Z8. Eventuaes - Reduzida de 30:000~000 ....•..
§ I. o E' o Governo au toris tdo:
a) a firmar os cOIlt1'actos de ai ugupis de ca as destilladlls fi
escolas de apreodizes e capitanias de POI'tOS nos E tados, até pelo
prazo de cinco anuos ;
b) a rever o regulamento da pl'aticagem tio pOl'to do Recife,
pondo-o de harmooia com o reg-ulameoto geral cI'L praticagem;
c) a dividir o teJ'l'itOl'io muililJlo da Republica em cil'cUill'
scripções maT'itimas, cujas sédes ou prefeltul'as serão nos Estados
onde existirem al'-emtes, organi~ando os erviço~ das me-lllllS pre·
feituras dentro dos rl'cursos do orç'lmento e revendo os regula·
mentos em vigor, afim de adaptai-os ao regimen da' mesJ1l,~s; .
d) a venfler o matl'rial naval julgado illUtil e sem apphcaçao
á maeinha., apeoveitando o pro lucto da \'enda em reparos dos proprios nucionaes pertencentes ao i\linisterio ;
e) a abrir credito supplemental' á verba 10' - COl'PO de Maeil.lheiros Nacionae::. - caso venha a peeencher o numero de pral)ÜS
marcado na lei de fixação de forçls ;
r) a fazer a reforma da Escola Naval, sem augmento de despeza;
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g) a rever 1\S tabellas de g'I'ntiftcaçõ3:; rln.s rliVel'"ilS classes
da Armada, de maneira. que os dilrerellte' ollici·les etrectivamente
embarcados tenham maiol'es vencimentos do que aquelles que se
acharem em qun.lfJllei' Ollti';l commi s.'in;
h) 11 transferir para o i\linistel'io ,I.L Ma,l'inh~ todo o sel'viço de
balizamento e conservação do portos;
i) a rever o re~ul;1.Iuento da Escola de l\1achini tas Navnes, sem
augmento de de pez,\ ;
j) a refOI'm'LI' o reg-lIlam nto do mnntepio dos operarias r10s
Ârsenaes de I;ll'inh;t da Republicil. de accol',[o com as bases e::itabelecidas pelo decr'eto n. 1541, de 31 do ,I gosto <l 1893, elevando o
valor da contriuui<:ão até IUO"/o e bom a"siOl tornando a. instituição
extensiva ao operarias extr'uordinarios rios Ar 'enaes, com obrigaç:'to
4e contribuil'em qllando disp3ns:\rlos do erviço;
k) a reorga,nisar o qundro de en~el1heiro:; navaes e a rever o
actual regulamento, sem alwmenlo de despez:t ;
l) a I'eürglnis:u o Conselho :'lavai sem augmento de despeza,
expedindo o rel>pecti vo re~ulalnen to.
§ 2.° Ficam suh istindo como creditas e,:pe iaes, pal'a os n1P."mos fins para flue foram ,"o atlas o saldo' que se verilicarem, no
fim do corren te cxercicio, dos credi to' coucedidos pelos decretos
n. 140, de 28 de junho de 1893 e n. 1923, de 24 de dezembro de
1894, (Ipplicando-se o 100:000, de tinarlos à construcção d um
dique t!uctu<lnte no Arsenal de i\Ial'inha do Lactaria a conclusão da
mortona que alli 'e eitá constrnindo.
.
§ 3.° E' exten.iva aos r1esenhi tas dos Ar-ellMS de Marinha a
ultima parte da disposição con tida no § toa) do art. 4° da lei
n. 429, de !O de dezembro de 1890, a contar da data. em que começou
a vigol'ar.
§ 4.° Fica equipararia o membl'O ci~il togndo do Conselho Naval, qnanto a bonl'll militare, ao (IuditOI' geral da marinha.
§ 5.° Ficam abolid;ls todas as graLitlcacões concedidas a offlclaes da. Armada e class " aunex.:lS, ou funccionarios d,~ I\larinha,
que não estejam previstas em lei expre samen te, quaesquer que
sejam os mo ti V0S ou fins em que se fundem os diversos avisos que
as tenham concedillo, :alvo apenas os ca os de serviço de cam·
panha.
Art. 8.° O PI'esidenle da Republica é autorisado a despender,
no exercicio de 1898, pelo Mini teria da Guerra, a quantia de
46.329:295 799, assim di'tribuida:
1. Administração geral, comprehendendo Secretaria de E tado, estado-maior do Exerci to, di·
recções geraes - de engenharia, artilharia
e saude (ele accordo com a lei n. 403, tIe ~4
de outubro de 1896)-Transferido 44: 430"
do material deI. Secretaria de E tado e das
extinctas R 'P rlições de Ajudante e Quartel-Me tre General para a rubrica 16" Material - e 19:200· do ps soaI civil da
extincta Repartiç'ão elo Quartel-:\restre General, para <t ruurica 4" - Intendencia Ge·
1'0.1 da Guerra............................
177:527$500
2, Supremo TrilJllnal Militai' e Auditores - Daduzidos 59:525~, endo 57:525, cle gratiti·
cação, etapa. e criado:, dos Ministros, olDciaes
rerormallos, qlIe perceberão pela rubricas
!O e II, e 2:000' do material tran ferido
para a rubl'ica 16........................
129:800 OCO
3, Contadoria Gel',ll da Guena-Deduzidos 5: 100. ,
sendo 600 pOl' fixar-se o pessoal com !O
funccionarlos em cada uma l,a. clas es d
officiaes e [raticô1nt s e (lous na de fieis de
pagador e 4:800.S tio material tt'ansferiJo
plll'it a rubl'ica 16.........................
175:910$000
4. Intendellcia Gel'al da Guerl'a (l'ubrica'o 630 da
proposta), de conformidade CO:11 a lei n. 403,
de 24 de outulJl'o rle 189' - Augmenta la,
no' termos do art. ~l da citada lei,. de
1~~200$ pc.ll'a o pessoal da extincta Repar·
tIçao de Quwtel-Me·tl'e Gener'al - Deduziúo 21 :600$, sendo 10:000$ dd ordenado
e g'ratiflcaçiio do intendente e ajudante,
3:600.t das "'ratificações especiaes de dous
officiaes enc<lrreO'ados de depositas, e 8:000~
~ I do material tr'ausferido pal'il a rllbr'ica 1630 •
134:250$000
• llstrucção Militar - Reduzidos 761 :461$,
sendo 39:600$ do' ol'uenados e gl'atificações
lIas directol'e", aj uuan te3 e secI'etados das EsB. 4

6.

7.

8,

9.

10.

colas Su perior de Gnel'ra e ~lilital'es da Capital Fedel'Ul e Rio Gra.tl'\ do. III, flue perceberão pelas rubriC'ls lO" e II" v<llIlaO'ens
de commis"ão acti va. tendo os dire tores as
de cheCe; 2:880 b de ilm mestr'e n't Escola 1[[1,
Capital e outro nll. do Rio GI'andJ do Sul;
18:800. das gratilicl1çôe especiaes do~ commandantes da3 escolas praticas da Capital
Fe lel'al e Rio Grande do Su l e rio commnn lante e pe-~oal LIa Colle"'io Militar;
56:040. das gl'alificilçõe' LIas offlciae do
corpo e compallhi[l,de alumnos; 176:400$d;18
vantagens dos alfel'e -alumnos e 183:960$
de soldo da' praça>::-l1]umnos, reduzidas a
1.000, que perceberão pelas rulJdcas lO'ell"j
57:601$ da Escola d Sltrg-entos, l1ue fica
suppl'imida; 100:740$ di. E:;cola l\lilital' do
Ceal'á, tambem sUPPl'imilbr, e 125:440 do
m:llel'ial tran -:eriuo par,1 ;t rubl'ica 16'-augmentadpf; 3:9 9.500 do pe:;soc11 lIa Bíblia·
theca LIa Exercito que fica annexa a esta rubrica, suppl'imida a ruhrica 26 da prope ht,
Arsenaes e deno.,itoi - Deduzidos 1.177: 360 ,
sendo 5S:200" rios or,leoarlos e gora ti fi cl1ções
dos clire ·tores. sub-directores e nju lantes dos
Arselnes d:t Capital Federal e dos Estaria',
que passarão a percebQr pelas ruhricas 10 30 e
II" as \'antagens de commis~iio activa de
engenheiros o' directores e sub-director,
sendo a1uelIes como chefe, e a de residencia os ajntlo\ntes liit Capital, tendo os dos
E-tarlos as de I" classe; 334: 160. pel;t extiucl,'ão Jas offlcinas de alfaiates, latoeiro:;,
correeil'os e selleiros; 200:000 das CO.lturas fóra tIos Arsenaes e 535:00 do material tran~ferido para a 16" rubrica. - augmentados 126:732$500 de vencimentos do
pessoal civil, dos aprendizes artifices, por
ter sido supprimida a rubrica 19' da proposta-Companhias militares ........•.....
Fabricas (rubrica 23" da pl'oposta) - Deduzidos
44:200$, sendo 10:000 dos ordenados e gratificações do director e ajudante da Fabrica
de Polvol':1 da Estrella, que perceberão pelas
rubricas 10 e II, aquelle as vantagens de
commissão activa de engenheiros, como
chefe, e este as de residencia; 7:200 das
gratificações especiaes do director e ajudante
da Fabrica de Coxipó, e 27:000. do material tl'ansferido para a 1630 rubrica - concedidos 50:000 p.lra a Fabrica de Cartuchos
do Realellgo
.
LalJoratorios (rubl'ica. 9n da propo ta) -Reduzidos 63: 000, sendo 10: 000 dos ordenados
e gratificações do director e ajuJante do Laboratorio Pyrotechnic do Cam pinho, par••
perceber n'l pelo §§ tO e II, aq nelle n.s vantagens de commis:;ão activa ele engenheiros,
como chefe, e e te a' de residencia, e 53:000
do matel'ial tr.lnsfel'ido pal'a;t rubl'ica. 16'.
Hospitles e enfermarias (rubrica II" til!. PI'Oposta)- upprimidos 824: 160~, sendo 122: 160 '
das vantagens pelo agente"dasenCermarias,
cujas funcçães erão desemp9nhada por of·
f1ciaes excedentes do quarlro; :300:000 da
consignação - Ração, dieh etap.! 1 et.e.,
aue sera pI'ovida pela l'ubr'ic l II', e 402: 000
do material liquido transferido para. a rubrica 16
'
,
,
,'
.
Soldo e gl'atificaçõas (rubricas tOa, 12. .13",14'
e l5' l da proposta),sendosol(los9.651:~?5,850
a saber: ornl!iaes genel'aes 290:400, , offlciaes u periores 1.223: 320. , ca pi tàe- e Sllbaltel'no- 4 .82.>; 400~, praças de pret,
3.3l2:305. 850 j gl'atificações 5.4:i2:340., ,t
s\ber: offlciae- g-enerJes 192:720 , COI'PO'
e peciae" 638:600 , corpo. tll'l'egiOlentado'
1.928:380 , COl'pO de S,lll'le 616:800, , COO11

834:022$500

1.685:730$000

134:751$300

133:952$000

336:250$000

-
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mando ele frontairas 23:760~, de gUflrnição
11:880 , de praças e fortalezas 43:200',
criados 765:600$, estaclo·mfliol' LIa Presidente da. Republic:1. ]5:600., commissões
extraordinaria 60:000.~. amanuenses de distI'ictos militflres 10:800$, cTaliticaçõPR de
voluntarios 365:000.• de engajados 730:000$,
gratificação de que trata o art. 5° eh lei de
9 de outubro de 1896 - 50:0uO:'000........ ]5.103:765$850
II. Etapas (l0~, 12", J3 a• 14" e ]6" da propo ta)Orçadas com a rerlucção de 1$500 para 1$400,
em 16.979:508', sendo 220:752$ de oillciaes
generaes, I. 106: 315 de officiaes superiores.
6.351:11\·)'" de capitães e subf\lLel"lIoS e
9.301 :32' de 16.ãoo praças de pret, 1.000
praças·alumuos rias escolas militares, 300
11.1 umnos do Collegio li lit~r, 250 operarios
militares e 650 aprendizes artifices nos Arsenaes - Reduzidos 1M: 185' de et:1.[Jns de
officiaes do pessoal docente das escolas militares
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.815: 323$000
12. Classes inactivas (rllbl'ic<l. 21" da proposta)Supprimidos 4'2:437$500 da vantagens dos
officiaes ria administruÇc'io do Asylo de lnvalirlos, que percel.!el'ão pel,ls rubricas II"
e 12a ...................•................
2.069: ]34$972
200:000$000
13. Ajucl:1.s de cn to (rubrica 22" da proposta)....
14. Colonias milit:tres (l'ulirica 24" da proposta)
- Reduzidos 106:310$500, senrlo 26:310' das
gratificações e etapas dos dil'ectores e ajudantes, que perceberão pelas 10" e ] la rubricas, e 80:000$ na consignação - E trada.
estrategica na colonia da foz c.o Igllasst't
- ficando 20:000 parn. a conservnção ua
mesma estrada - allgmentados 2:91~ 500
pal'a o pessoal e 6:500~ par;L o material lia
colonia Pedro II, na fronteil'i1 lo Para.....
97:908$227
15. Obras militares (d,L rubrica. 4":..'a proposta
- Directoria de Obras Mili tares) - Reduzidos
240:089 '('iDO, endo 89 600 excesso da proposta
sobre a tabel1a explicativa" S:O:OOO. continuação das obl'as do quartel de cu.yallaria e
160:000$ continuação das obras do Hospital Cen trai, consignando-so 20: 000 para a
consel'vação das obl'as construidas n'1quella
consignação e 40:000$ nesta; e 19:277$500
do pessoal e material da. extincta Directoria,
que passam para as rubricas I" e 16" - concediLlos 600:000 para as obras de fortificação e defesa d~, Capi ta.l Fetlel'al. Da consiguação - Reparos 110S qnal'teis, etc., da. Capital Federal são tiestinados 10:000 pal'<t a.
linha de tiro nas Laranjeiras, e transferidos 34:000$, sentio 10:000 'pam uma lioha de
tiro no Ceará e 24:000$ pai'" a rle obras no
Rio Grand,~ Llo Sul, despendendo-se n. conta
desta 40:000. com o qnartel de B<tgé.......
],]00:936$400
16. Material - Comprehendendo admini tr'ação
geral ()3:430", Supremo Tribuoal Militar'
e A utlitores 2: 000$, Contadori<t Geral tia
Guerl'a 4:800', IDtenrJenci,L Geral (bL Gllet'l'a.
8:000$, Instrucção Militar' ]32:560$, Arsenaes e tlepositos 545:380· • Fabricas 27:000 "
Laboratorios 53:000 , Hospitae~ e euftll'metrias 402:000$, F"rdamelltos. equipamento,
n.l'l'eios e armamen to 3,936: 64$, Despezas
de corpos e qua rteis ].225:000 , Di versas
nespezas e eventunes KCO:OOO$OOO..........
7.200:034$000
l°. E' o j orler Executivo alltorisado a abrir os cl'editos
n3ce~sarios para. Ilpplementar üs rubl'ieas lO', lI" e 16' na consignação - Fardamento, no cnso de deliciencia Llessas veruas pelo
preenchimento dos laros tio Exercito, :lOS termos da lei de
fol'ço.as.
s 2.° E' igualmente autorisfldo a 'rever a tabella de ajudas de
cu, to, de morlo a tornaI-a mais aquitativa, r duzindo-a quando a.
viagem fOI' feita. por m~r e por estrarlas de ferro e tiver a União
de pagar a p3. sugem do official beneficiado.

§ 3.° O Poder Executivo sÓ:l1ente poderá autorisar os i:crviço
dos officiaes rel'ormado~ ou hOlloral'ios em Cl mmLsõe~ re!':\'-Ineradas
na falta absoluta de o/Tlciaes das cla, ses nctivas do Exercito.
§ 4. ° São aboli'las todas as g-r.. tificaçõcs concerli ]àS a omciaes d:>
guarnição ou funcciooarios d,t Guerra, q ue não estejam previstas
expressamente em lei. ljuaesquer que sejam o~ motivoR ou fins em.
que se funLlem os diversos avisos que as tenham coucediLlo salvo.
apenas os casos de serviçu rle campanha,
'
§ 5.° Os mestres elas escolas mili[are~, qnando Corem militares
perceberão vencimento de estado-maiol' ele l' classe.
'
§ 6_ 0 O Governo abrirá concllrrencia, seme,'tndmente, na Capital Federal e nas dos E,;taLlos, para o furnecimento de I'ardamento
equipamento e arreios.
§ 7.° São supprimidas todas as gratificações eSI eciaes a officiaes
do Exercito no exercicio de fUJ]cções de qualquer ordem em repartições dependentes do Ministel'io da Guel'l"a, pagando-se-Ihes unicamen~e as gratificações de exercicio. além ~o soluo e das vaDtagens
preVIstas umas e outras nas tabellas em vIgor, . ob as denominaçõos
de-Com missão activa ne engenheiros, commissão de estado-maiol'
de prilTeira classe 011 rld ,;en-unda. e commi,;:'io tle re idenca (decreto n. 946, de I Lle novembl'o de 1890, e lei n. 267, de 15 de
novembJ'o de 1894).
.
§ 8.° A gratitiração tle quelt'ata o art. 50 da lei n. 334, de 9 de
outubro de 1896, é da im[Jol'tan~ia Llo lilrdamento do reCl'uta no
ensino.
Arl. 9." O Presi':ente da Republica. é antorisado a despender
pelo Minislerio da 111l1ustria. Vi"ção e Oums Puulica,; a quantia de
92.183: 171$229, assim distribuida:

Secretaria de Estado
Ministro de Esta(lo .. ,
.
Para sua represelltação (gl'ntificação annual)
,
.
3 dil'ectores geraes
.
ti dil'ectores de secção
.
Ô los officiaes
"
.
7 2 0s dito~
.
15 amanuenses
, ..•....•....
I porteiro ....•.•....•........
1 ajudante
..
4 correios •..............•...•
4 continuos .... " .......•...••
Gratiticaçõe;;
.
Material:
Publicações, expediente e diversas
despeza
_

24:000$000
12:000.'000
27:000, '000
43:200 000
30:000 000
28:000 000
45:000$000
3:000 000
2:000 000
6:400$000
6:400 000
14:310 000

293 : O1O$00~

51 :700~000

Au:dlios á agricultura
Augmeütados de I :000$ os vencimentos do naturalista viajante do Jardim Botanico, suppl'Íroido o logar de cheCe de cultums COIII os
respectivos vent:imentos rle 2:000$, bem como
as con ignações de I :440$ para um carpiuteiro e de igual quantià ]Jac'a um pedl'eiro ;
suppl'imidas tambem as consignnções de 960$
de diarias I,ara o tlil'ector e ue I: 000,; tle di tas
para o naturalista. vi,'jallte
,
.

151 :015$000

3"
Subvenção' á3 companhias de navegação

II

Incluída a consignação Lle 48:000" p:lra o serviço
de navegaçãu entre os portos de S. Francisco
,.,.....
e Amarante ao Tutoya

vapor

2.794:500$000

-
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iecebimento, egazalho e transporte de immigrentes espontaneos
rReduzidos de 200. os vencimentos do a1moxari re ;
supprimidas as consignações de :3: GOO para
um ajud:wle ela Hospedaria dcl lml1li~l'illlles
da Ilha das F'Iol'es; a de 4:800.~ para. um
medico; a de 2: 160 . pUl'a tlm ama nuellse ; a de
2:400$ para um pbal'maceutko; a de 4:800
para dous auxilial'es de interpretes; a de
4:800. para dous encarreg.ldos da bagagens,
ficando I'edu:ddos a um s· os [,''''al'e' de amanuense e :1. dous os de auxiliare' de inlerpl·etes; supprimHlos ainda no pess :1.1 auxilial'
os 10gares de tiol rle alrnoxarile, de g-uarda de
baO'agens e de en fermeiros com as con ,ignações para veueimen los de"tes cnl pregados na
somma de 5: Q40 ; uppl'imirlos tailJbelll no pessoal maritimo os lagares de cinco tripulantes
de b:1telões com os respecti vos vencimentos, na
somma de 'i: 562$500
.

Fiscl',lisação dM estradas de ferro
Reduzida de 23:400 " sendo dimiouida de 29 :000$
a 250:000$ a consig-nacão raTa ong-enheiros
tiscaes c incl uida a de 22: 600 . para a aj uda de
custo a empregatlos ele FazeuGa encarregados
da tomada, de conta'
"
.

Garant:as de juros ás estradM de ferro

7

%

7

%

6

%

434:005$252

Pagamen to em ou 1'0 :
Estrada de Feno Natal a No..-a Cruz:
sobre o capital de ré is
5.496:052$544............
384:723078
Estrada de Ferro Conde Ll'Eu:
sobre o cn pilaI de réis
6.000:000$000............
420:000$000
sobre o capit"lrle:t. 59.273
== 6i5:760~000...........

Correios
.Augment:1Ua a vcrb[l, de 50:0JO$ para o restabelecimento da agcncias supprimidas............

Telegre.phos
.Âugmentadas as consig-nações para. o pessoal com a
de 43:200 para seis engenheiro ajndantes
de chefes de districto. á razão rle 7:200$ pal'a
cada um ; eLvad:1 de mais
6:000 a consignação para in pectore de lu cla~s, 'endo
A!"vado de 14 a 20 o numero de te": do mais
1::1'2:240$ a dita. para inspectol'AS rio 2 a cl:1 e,
aU15mcnt1d) de 21 a 50 o numero tle te: ; de
mais ",;;;): '~;)O$ a di ta para iuspectol'e~ de
3a cla... e. s0IJdo elevad de 5 !1 7:) o eu numero; elevada demaiI6:480.adiü pnra feitores, senti·. ang-men lano rle 60 fi 138 o numero dos 7')'e mos; elevar"1. de II1nis 7:200.
a consignuç o pam engenheiro njuelante da
secção tbc:l1oica para sel' admittido m<li um
engenheiro desta categorh oa rerel'id;, repartição - Reduzidos de 1:200 o vencimen tos
do oflicial da secretaria.; de ::)6:000$ :L consignação vara telegraphistas ele 4" Ch1 'e, por
ser o seu numero diminuido de 360 a, 342; de
40:000' a con j"'nação para estafetas de
3a clas'e por ser o scu nnmero J'crlnzido de
300 a 250 ; reduzida .IÍndlt nO-IIl:ltel'ial-rle
9:000 a consip-naÇc'lo pal':1. g'1'alificaçàf'S e aju~as de custo; de 5:000' a dita para féria dos
Jornaleiros, contractos e empr'eitadas; de
200:000· a dita para trallsporte~, illclusive« cavalgaduras» ; de 45:000 ' 'L dita para f\lug'neis
de casas para estaçõe~, etc. ; de :~:OOO$ a rlita
para fretes e .:onducções ; de 100:000 a dita.
para renovaç<'io do m:.terial das linha' e 0111cinas; de :-370:000 a dita p'lra mullipli nçiio
doscondnctore. e consolidação ela' linhas,etc.;
d~ 20:000 a dita. pura eventnaes; suppriIDlda a consignação de 25:000 : Ma estação
de optica. e aula telegl't1.phica.......

Estrada de Ferro do Recife
ao Limoeil'o :
7 %
sobre o capital de réis
5.000:000000............
'10.474:407 300
Estrada de Ferro do Reci fe
ao S. Francisco:
5 % sobre o capital de réis
11.428:0 8$· 89...........
Estrada de Ferro Central de
Alagõas:
7 % sobre o capital de réis
4.553:000 000... ...•.....
Estrada de Ferro de S. Francisco e ramal do Timbó :
5 % sobre o capital de reis
16.000:000000...........
6 % sobre o capital de réis
2.650:0·'0 ..000............
Estrada de Ferro de Carangola:
7 % sobre o ca pital de réis
3.449:555 555............
. Estrada de Ferro Minas e
Rio:
7 % sobre o capitnl de réis
15.495:253 ·085...........
Estrada de Ferro Centr;).] da
Babia:
7 % sobre o cnpit;ll de !'éis
13.000:000000...........
6 % s,obre (l capital de l,<~is
49:41'7 -66...............
Estrada de Ferro l\1oO'yana
(Iinba do Riheirão PI'eto }1.
JagulLl'a e ram tI. de Caldas) :
6
sobre o capital de réis
4 .300 :000 000. . . . . . . . . . . .
Estrada de F~l'l'O de S. Paulo
e Rio Grande (Ital'L\l'é) :
6 % sohre o capi lal rle réis
8,240:302$222
10 .611 :I II $il 1. . .. .. . .. ..

3~:945$555

350:000$000

571 :404$444

318:710$000

800:000$000
159:000$000

244:968:;;880

1.084:667$715

910:000$000
2:965$054

%

258 :000. 000

636 :QG6$6GG

272:600$000
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7
6

7

6

7

6

Estrada ela Ferro do Paraná,
prolongamento e fàmllas:
%
sobra o capital ria l'éi:;
32.500.000 r r a n c o s=
11.537:500.000...........
0/O sobre o capit;)1 de réis
9.184:468"500............
Estratla da Ferro de D. Thereza Christinu :
%
sobre o capital da réis
5.609:298020
'"
Estrada de Ferro <.lo Quarahy
a Itaqui :
%
sobre o capital <.I e 6.000:000$

%

%

989:682$700

6

6

6

7

%

4

%

6

%

E,trada ele Fel't'O úe Mllzambinho:
soure o capital de 2.509:500
Estrada de Ferro Sorocabilna :
sonre o cilpilal de róis
6.603: 189:91 G. . . . . . . . . . . .

Estr'ada de FeITO Mogyana
(IinhiL da Jaguan1. ~ Catalão):
6 0/Os")br
o c:1\,it·)I .le l'éis
10.3-13: 857,:750
, .

30:000,hOOO

111 :600"000

2.056:824$000

14.061:615$105

360:000000

Estl'ada de Ferro de San ta
Mari[l, a Cruz Alta:
sobre o cnpital de4.828:035$

Estrad,t de lceno Cen tl'a I tle
Mi\Cahé:
sobre o capital de 1.300:000·

6

392:650$861

946:501$732

6

6

550:791$30:;

Estrada de Flrro do Rio
Grande a Bagé :
sobre o capital. de réis
13.521:453'322
-

Estrada tle Ferro da Cruz
Alta ao Uruguay :
0/o sobre o cal'itl1 de réis
8.241:902$221............
Pagamento em papel:
Estrada de Ferro <.Ie Caxias a
Cajazeiras :
%
sobra 11 ca pital de réis
2.319:000$000............
Estrad[l, da Ferro de Tamandaré ii. Barra:
%
sobre o cllpitnl provavel
de 1.000:000000.........
Estrada de Ferro de Aracajú
a Simão Dias:
%
sobre o capital de réis
500:000$000..............
Estrada de Ferro de Santo
Eduardo ao Cachoeiro do
Itapemirim:
%
sobre o capital.iá despendido e provavel de réis
2.700:000$000............
Estrada. de Ferro Caraugola:
%
sobra o ca pi tal de réis
2.500:444$445..............
Estradit de Ferro Barno de
Ar3.ruama:
%
sobre o capital da 1.200:000:

6

807:625$000

Eslratla de Ferro da Uberab[l,
[I, Coxim:
é\ "/0 50bl'a o capital de 500:000"
Estrada da Fprro Central de
!l.lagàas (I'al:lal da Assembléa):
I) n/o sobra o capital de 1.860:000"
Estrada de Ferro Oe te (Ia
Minas (Hurra Mansa a Cn.tahio) :
I n/osobreocapitaltle34.280:400

Estrada de Ferro do Sobral
Fiscalisação -

I engenheiro·fiscal.

.

Estrada de Ferro de B:lturité
494:514$127

139:140$000

60:000$000

ADMINISTRAÇÃ'l CENTRAL

directOl'
.
secretario con tador
,
1 guarda-livros
.
2 escriptural'ios
, .. ,
, ..•.......
2 amauuenses
I thesoureiro
.
I almoxarife ...............•..
I de~enhista
.
1 continuo ...............•....•
Quebras para o thesoureiro.....•
Expediente ..•...•.........•..•.

TRAFEGO E LOCOMOÇÃO

30:000$000

162:000$000

14:400 000
4 :800.000
4:800. '000
4:800"000
2:880 000
4:800'000
3:600 000
3:000 000
1:020 000
480$000
3:000$000

Administração:
chefe de trafego e da loco·
moção.•.......•.......•....
1 escripturario
.
.
2 amanuenses
.
1 continuo
ESTAÇÕES

175:031$111
1 agen te da estação ccn traI.
7 dilas de 1" elas ·e

.
..

72:000 '000-

18 ditos de 2" ................•
10 ditos de 3"
.

78:000"000·

7 teieg-r'aphista de la classe
.
28 ditos Lle 2"
.
\0 pl'alicantes lelegraphistas
.
3 tieis
:
· ..
7 conrel·antes
.
6 .er~·enles e g-u ,relas
.

100:380$000-

4 vlglflS .••..••..•....•.•.•..•.

6 guanJ.as-chaves

.

2:400:'000
12:600,000
11 :600 'r:oo
12:000.'000
8:400 000
7:680$000
7:200. (100
3:600.,000
8:400$OUO
18:\:JtlO 000
2: !):!O 000
18:\:180'000

MOVU1EI'TO

396: 191:395

G20 :631 '[65-

4 concluctor'es ele trem de 1"
eln ·se
.
2 ditos da 2" ...•..............
4 lmg Igeiros
.
18 g-ual·das-f"reios
' ., .. , .
Expediente pam a úivisão
.

6:000 '1'00

2 : 40(1$:)01)
4 :320:'000

lG:200.'::OOO
5:000$000

6:000'OO~
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MOV1M:ENTO

TRACÇÃO

II :520 000
9:600$000
8: 160$000
7:200. '000

4 macbinistas de la classe
.
4 ditos de 2a
.
4 ditos de 3" .••......•...••....
5 foguistas de la c\<lsse ......••
5 ditos de 2" .. , .....•...•.....
5 foguistas de 3" classe
'"
8 lubrificadores
.
4 carvoeiros ...........•.......
Material:
Para tracção e movimento
.

6:600~000

6:000 000
7::300.000
2:920'000

OFFICINAS

Pessoal e material.

TRA.cçÃO

10 machinistas de 1" classe .....
~40:000$0~0

120:000$000

.

4 ditos de 2 a.............•...

4 ditos de 3·
.
I \:l fO~u!~ta~
.
.8 lu rllicadores
'
4 carvoeiros................•..
Para tracção e movimento ...••.

VIA PERMANENTE

1 chefe de linha

.
I 2° escripturario
.
1 engenheiro residente
.
8 mestres de lin !l:t.
.
32 feitores
.
.
Trabalhadores aLé 2$ dia rios
Operarias tliversos
,
'
1 armazenista
' .
Para conservação do etl ilicio, obras
de arte, linha telegr<lphica,
acquisição de dormentes e fer.
ramentas, etc
Eventuaes geraes
.

3:000$000
6:000'-000
5:400'000
16:200 000
5:000$000

2 chefes de trem de 1· classe •..
5 ditos de 2·
.
5 bagageiros .. "
"
18 guardas-freios
.
'"
Expediente da divisão

28:800$000
9:600 000
8; 160 000
27:360$000
7:300;ji000
2:920 000
160:000..000

OFFICDfAS

Para pessoal e ma terial .......••
VIA

120:000.000

PERMA 'ENTE

1 chefe de linha

80:000 000
40:000 000

Estrada de Ferro Sul de Pernambuco

.
I e cI'ipturario ...............•
I ellgenheiro re idente
.
6 me tres de linha ...•........
24 feitores ....................•
T raballladores
,
.
Opel'arios diversos
.
.
1.012:090$000 1 encarl'egado de deposito
Para con el'vação do editlcio,
obras do arte, linha Lelegraphica, acqnisição de dormentes, ferramentas, etc ......•
Eventuacs geraes .............•.

70:000 000
40:000$000

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

14:400",000
4:800000
4:800$000
4:800000
2:880 000
4:800 000
3:600 000
3:000 000
1:020 000
480. 000
3:000$000

1 director .................•..•
1 secretario contad 01' ••••••••••
1 guarda·livros
.
2 escripturarios
.
2 amanuenses
.
1 thesoureiro ..•..............•
I almoxarife ................•.
1 desenhista
.
1 continuo
,
.
Quebras para o the oureiro ..•..•
Expediente
.
TRA PEGO E

LOCOMOÇÃO

Admini tração:

1 che~e de trafego e locomoção.

I escrl pturario
.
~ amanuenscs ...•... '
.
'" . '" .. ,
continuo

6:000$000
2:400.000
2:400'000
GOO 000

ESTAÇÕES

2 agentes e pe ClUes
.
... , ..•.....
6 dIt os le I" c 1asse
<) d'
'"
!tos Ile 2"

N

5 diLas de

a··················

15 t~legr;lpL~is't~s'ci~
103 fieis.
dllos .de .2"
7

18 coure,' ntes

,

'i,,' 'dL~,s~~:::

.

.

.
g~~l'das-cha ves
.
6 V!O'las
12 bo~bei~~' ..... '" ..... '" ...
30 servell Les 'e' g'~~l:â~à:: :::::::

4:800..'000
10 : 800 "000
2:900$000
6:000"000
18:000'000
9:600.. 000
3:600'000
8:400..'000
13: 140.".000
5:400 000
8:6~0 000
21 ;900$000

Estrada de Ferro Central de Pernambuco
ADMllUSTRAÇÁO CENTRAL

I director ••.................•.
I secretario contador ..•....•.•
1 guarda-livros
,.
2 e cripturarios
.
2 amanuenses ..............•..
1 the oureiro
.
1 aLmoxarife................•.
1 desenhista.·........•........
I continuo
.
Quebra para o thesoureiro ...•..
Expediente
.

14:400 000
4:800 000
4:800$000
4:800 000
2:880 000
4: 00 000
3:600,,000
3:000 000
1:020 000
480. 000
3:000 000

TRAFEGO E LOCOMOÇÃO

Administração:
chefe de trafego e de Locomoção...................•....
1 e cri ptUl'ario ...........•....
2 ama n uenses
.
L continuo
_
.

6:000. '000
2:400, 000
2:400 000
600 000

ESTAÇÕES

I
3
4
10
4
8

agonte da e tação centJ·al. ..•.
ditos de Ia clas e
..
ditos de 2- .. "
.
ditos de 3"
..
telegraphistas de la cla e .
ditos de 2a •••• " ., ••••••• ' ••

2:400 000
5:400 '000
5:800 000
12:000 '000
4:800$000
7:68lJ UOO-

869:595$000

.- 308
4
4
3
1

20
14
8
30

5:760. '000
4:800$000
4:800 000
3:240 -000
1:801l,"000
14 :500:'000
10: 220. IlOO
5:840$000
21 :9UO$noo

praticantes telegrapl1istas ... ,
conferentes .....•...........
fies
··
·· .. ··
praticante
, .. ",
,.
encarregado tle manobras
.
guardas-chaves .. o • • • • • • • • • • •
bombeiros
.
vigias.,
.
guardas esel'ventes .....•...•
MOVIMENTO

4 con,luclores de trem <.le I"
classe
.
8 ditos de z"
.
4 bagag-eiros
.
20 guarda·freios
.
Expediente para ii. divisã.o
.

6:000~000

9:600. '000
4:320~000

18: 00,;000
5:0UO$00u

Ti'tACÇÃO

TRAFEGO E LOCOUOÇ"'G

escripturario servillllo de agente da. estação ceI! traI
.
te1egraphista tle La classe servindo de agente da estação
terminn1.
.
1 dito de 2" servindo cio agente
lia estação inlennerliari" ....
1 dito de 2J servindo na estação
central
,
,
.
2 machinistas
.
5 agentes de parada
.
2 tügllistas
.
2 cond uctores de trem
.
I apontador armazen ist;l
.
L servente
.
9 guardas-chaves .............•
2 guardas-freios
.
2 vigias
.
Matel'ia1 para trafego e locomoção
.

2:400$000
1:450 '100
1:200. '000
9GO. 000
4:00u, '000
4:200 '000
2:~00."OOO
2:400.~000

1:200.000
600:::000
4:212.000
1:320:000
1:OHO$OOO
8:000~000

OFFIClN.\S

5 machi nistas de I" classe
.
5 ditos de 2"
.
5 ditos de 3" ....•.............
16 fOg'ubtas
,
,
8 lu brificadores
.
4 carvoeiros
.
Para tracção e movilllento
.

Para pessoal e material •......•

VIA-PERMANENTE

L amanuense

.
.
4 feitores
.
TrabaLhadores
.
Operarios diver50s
.
Para conservação de linha, edifieio, etc
" ...•
Eventuaes gemes
.
1 mestre de linha

OFFICINAS

Para pessoal e material de repara<;ão
· ..
Idem, idem par,. luz electrica ..

15:000"000

150 : OOO.~OOO
15:00U$000

1:200 000
I:462~500

4:320.·000
21 :260.~(j1)0
1:500 000
5:000 000
5:000~000

VIA-PERMANENTE

Estrada de Ferro de S. Francisco
1
1
I
5
22

chefe de linha
.
escri pturario ....•...........
engenheiro residente
.
mestres de linha
..
feitores
.
Trabal hadores
.
Operarios di versos ..........•
Para conservação do edilicio,
obras ele arte, linha telegraphica, acquisição de dormentes e ferramen ta , et~
.
Recon~trucção de tllnneiR, repamção de pontes de Tigipió e
Victoria
.
Eventuae~ geril.e
.

6:000 flOO
1:921' 000
4:800$000
8:2IZ"5flO
23:760 000
131 :400$000
8:000$000

60:000$000
160:000~OOO

50:000$000

Estrade de Ferro Paulo Afi'onso
ADMINISTRA.ÇÃO CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

director
.
secretario contador
.
1 guarda-1ivl'os
.
2 escripturaMos
.
2 amanuenses
.
1 theso urciro
,
.
1 almoxl\rife
.
1 desenhista
..
1 continuo .•............. - ..
1 ag-ente CO'l1 prado!'
.
Gratificação ao me5mo 1JOI' mais
de ~O nnnos de ,eniço
.
1. 141 :892$500
Quebras ao thesou I'eiro
.
Expediente, inclusive caS,l e despezas elo agente comprador
na Bahia
.
Divisão rio tral'ego, estaçõ ,·s, condu ção dos trens e matel'ia!..
Divisão da locomoção, tracção,
ofilcinas e depo~i tos e matel'ii11
.

1'1 :400. 000
4:800 000
4:800 000
4:800$000
2:880 000
4:800$000
3:600$000
3:000$000
1:020, '000
4:200:;'000
840 00
480$000
5:800$000
341:3L6 SOO
1. 224 : 959 '350

VIA-PERMANENTE

1 director e engenheiro residente
1 gunrda-livros
.
1 escripturario que accnmulará
as funcções de tl1esoul'eiro e
contador ..............•....
almoxarife
.
1 servente
'" ,
.
Quebras <la thesoureir'o
.
Expediente
.

10: 000:'000
3:000 '000

chefe de linha
1 escripturario
3 engenheirosre·idenles
2 armazeui ta.s
10 mestl'es de linha
40 fei tores
Trabal hatlores
Operarios diversos

..
.
..
..
..
.
.
,.

8:400 000
1:9.0 '000
14: 400 000
3:600 'aOO
18:000 '000
43:20(). 000
133: 14G$600
10:000$000

116: 464$500

31Para a conservação tIo edificio,
obras de arte, li Il hl1 te legrapbica,. dormentes, trilhos, ac·
cessorlOs, fenamentas, etc .
Eventuaes
,
.

80:000$000
60:000 000

Gratificação addicional aos empregados da la divisão flue contam
mais de 20 anDO' de serviço ..
Material par,L a I" divi ·ào. inclusive o conumivel pela officina
1.994:362$750
autogl'aphica e tvpo~r;1phica ..
Eventuaes para a la ,Iivisão ....
2"

11:050'000
130:000$000
10:000$000

DIVISÃO

Estrada de Ferro Central do Brazil
Trafego
la

DIVISÃO

Administração central
Secretaria:

1 director

·
·.· ..•
Ajuda de cu to. ao mesmo para
despezas de vl<lgem
.
1 secretario
.
1 official. ................•.....
2 lOS escripturarios ..........•..
2 2° s ditos
.
33°s ditos
.
34's ditos .. "
,
.
1 archivista.... . . . .. . ...•.•...
2 auxiliares de escl'ipta
.
2 continuos ..............•..•..
1 servente .......•.............
2 guardas
.
Tbesouraria :
I tbesoureiro
.
I escrivão
..
3 fieis •........................
3 ajudantes de fiel.
..
I ajudante de escrivão
.
24's escripturarios
.
2 continos
,
'"
.
10 0/. para quebras .......•....
Pagadoria:
I pa~ador
,
,
.
3 fieis
.
3 ajudantes de fiel ..•..........
I escrivão ....................•
I ajudante de escrivão ........•
I 4' escriptnrario .......•.......
Auxiliares de escripta
.
I continuo .............•.......
I servente
"
.
10 '/. pam quebras
.
Aju?ll. de cu~to para despezas de
vla.gem
,
lutendencia :
1 intendente
.
1 escrivão
'
.
2 iiei
, .
2 ajudan tas ..•..........•......
23's escriptu rarios ......•......
2 4" ditos. '"
, .....•
4 auxiliares de \l cript-1
.
I encarregado ela carga. e des~lta ....................•.•.
~ aJudantes do mesmo
.
uardas, serv~lltes. l'eitol'es e tl'u.balhadores tle caro-a e descarga
Omcinn. a~tographica e typographlca
1 ~estre de officina
..
1 aJudante
lmpres ore': 'c'~,~i)~~it~r'e~:.~~~~:
dernadores, machinistas e erventes
.

24:000 000
6:000."000
7:200$000
5:70:1. 000
9:600 '000
8:400.'000
10:800.000
8: 100.000
2:700:'000
3:600. 000
3:600. 00
1:460. '000
3:7·10 000
12:000:"000
5:400 00
13:500:;;000
.II :700.000
4:200. 000
5:400.~000

3:600. '000
3:360 000
9:600:r;000
13:500.000
11 :700.000
5:400 000
4:200. 000
2:700. 000
5:400:'000
1:800 000
1:460. 000
3:240 000
7:200 000

1 sub-director
.
Ajuda ele custo ao mesmo para
despezas de viHgem
.
1 offiO}lal ...•... .
3 chefes de secçilo
.
I desenhista
.
4 1"8 escl'iptur'll·ios
.
4 2° s ditos
.
4 3°8 ditos
.
10 4°5 dito'
.
1 arc1li vista
.
10 auxiliares de cscripta .....•.
2 continuos
.
2 erventes
.

4:800.~000

2:400.000
70:000$000

6:000.000
5:~00:'000

15:.00.000
4:800.-'000
19:200. 00
16: 00.000
]4:400.000
27:0005000
::':700:'000
IR:OOO 000
3:600.'000
2:920$000

Inspectorias
4 inspectoreo.•...............
4 sub-inspectol'e
.
4 2° s escripturarios.........•.
4 3°s ditoo ................•..
4 4° 8 ditos ...•...............
8 auxiliares de escripta
.
4 serventes
.
Diarias aos inspectores para despezas de viagem
.

48:000~000

24:000$000
17:800$000
]4:400. '000
10:800 000
14:600.'000
5:8-11 '000
8:760000

Telegrapho e illuminaçüo
1 inspector do telegro.pho
,
3 sub~nspectol'es
.
Diaria ao inspector para despezas de viagem
.
1 chefe de ecção
.
1 1° escripturario
.
1 20 dito
.
1 30 dito ........•..... '
.
2 4° S ditos
.
4 auxiliares de e~cripta.•.....
1 continuo
..
1 servAnte
.
I mestl'e de ta cLa se. "
,
'1 armazenistn
.
2 machinistns de 38 cla se
.
Pe.soal da officina telegraphica..
Idem do gaz Pintch e corrente...
Idem de luz electrica ..........•.
Idem de Block-sy-tern
.
Idem da conserva~ão das linhas
(guarda-tios)
,
.

4:800.000
6:000 000
105:000 000

18:000'000

12:000$000
18:000000
2:190 000
5: 100. 000
4:800 000
4:200.•000
3:600."000
5:400$000
7:200 000
1:800 000
1:460 000
5:400 000
2:7()0 000
7:200$000
31 :480'000
34:000 000
63:'200$000
4O:000-'000
68:000$000

Movimento de h-ens

40
55
125
125

conductores de 18 ~Iasse ....
ditos rle 2" ..........•..•...
ditos de 3" ...........•.....
dito::. de 4" ..... " .... , .....
Bagageiros de I", 2" e 3" clas es,
g-unrJa-rreio", feitores, serventes e t mbal hadores de
limpeza de carros
,
.

192:000$000
231 :000. 000
375:000?"000
225:000$000

900:000$000

32 EJtaçães

4
14
16
24
40
50
6

agen tes de estação especial.
22:800. 000
67:200, 000
ditos de lo classe
.
67:200. '000
ditos de 2° ................•
86:400.000
dito;; ele 3" ...........•.....
]20:000. 000
ditos de 4° ..............•.•
135:000'000
di tos de 5°
.
ai udantes de estação espe27:000 000
cial.
" .. ,
'"
.
50:400."000
14 ditos de es tação de l° classe.
25:200 000
7 fieis recebedores•........•.
2 :800;000
8 ditos de nrmn zem
.
84:000.000
28 ditos de estações do ioterior.
6 itjudantes de fiel.
.
18:000"000
39:600000
II bilbeteiros
.
25 coo fereotes de 1" classe
.
75:000$000
432: 000."000
180 ditos de 2'.
.
240 ditos de 3"
.
432:000$000
63:000'000
15 teLegeaphi ·tas de lo cLasse
0
108:000~000
30 ditos de 2 • • • • • • • • • • • • • • • • •
225 ditos de 3ft.
.
594:000'000
80 ditos ele 4°........... . ..•.
144:000$000
10 °10 para ns quebras aos bilheteii-os e flel receLerlor .....••
5:820 000
Gratiticação addicionaL aos empregados que conLam mais
112: 060 '000
de 20 aooos de sel'viço ..... '
Gratiflcação aos destacados para
Lagares insalubres
.
63:] 91$800
Guarda " manobreiros, foguistas,
I;?ual'ela-cba ves, com posi tores
Cle treos, varredores, vigias
nocturoos, feilores, trabalhadores e serventes ....•.•
2 . 800 :000.' 000
Material para a 2° divi,ão
.
500: 000.'000
Eventuaes.....•........•..•.• _.
55:000$000

Contabilidade

Escriptorio:
sub-director
.
official .......••....•..•.•..•
3° escripturario
.
4° dito .....•........••.•....
continuo .......•••..•.....••
10

15:000 000
5:700000
3:600$000
2:700 000
1:800$000

SECÇÃO

Contadoria

Cootador•....................•.
I ajudaote
.
10 1°8 escripturarios........•..•
14 208 dilos
..
16 3°8 ditos
.
25 408 dito
.
I archivista ..............•..•.
Auxiliares de escripta...... , .• ,
I continuo .•..................
I impressor de bilhetes•.•....•
3 ajudantes....•....•........•.
12 carimbadol'es e sete serventes
Z"

7:200.000
5: 100$OQO
48:000. 000
58: 800::>000
57: 600:'000
67:500. 000
2:700 000
1I2:420 '000
1:800000
3:600. ')00
7:200 000
27:740$000

SECÇÃO

Contabilidade gel'al

I
2
2
2
2

guarda-livros .••.....•.•....
a.judantes •....•......•.....•.
10s escri ptul'al'ios
.
2"8 ditos
'" ..•..
3°8 ditos. '" .....•.....•....•

5:400. 000
] :800~000
13:440·000
5:000. 000
40:000~OOO

20: 000"'000

4" DrnsÃo
Locomoção
I sub·direclor
_ .
..
2 ajudantes (L dhisiio
2 chefes ue officioa
.
] olficia 1.
.
L encarregauo do depo ItO geral.
L n,Íudaote .•................••.
4 lOS escripturarios
.
4 2° 8 ditos ..................•...
5 os chtos
'"
5 4° 8 dito' .............•.......
7 armazcnistas
,.
2 desenhist,ls de I" chlsse
.
a
2 desenhistas de 2 classe ......•
2 ditos de 30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 continuas .................•..
Ajuda 'de C:.lsto ao ub-directol' e
a um ajudaote para de pezas
de viagem ............••...
Escola annexa ás offiainas do Engeo bo de Den tt'O :
professora...•............•...

I :000$000
24:000'000
14:400~000

5:700'000
5:400. 000
3:600$000
]9:200.000
]1):800:000
]8: 000."000
13:500$000
21 :000,·000
9:600 000
8:400.000
6:000.·000
3:600 000
9:000 000

3:600$000

Tracção

3' DIVISÃO

I
I
I
1
I

2 4° 8 di tos, ................•.••
L contiouo
.
nra tificação addicionnL ;\OS empreO'ados da 3" uivisão, de
mais de 20 anoos de erviço.
Ajuda de cuslo pur'a de-pezas de
viagem
,
.
~Iaterial para a ::l' divisão
.
Eveoluae
.

7:200· 000
10 : :WO.~·OOO
9:600.'000
8:40~000

7:200.. 000

6 chefes de deposito..........• ,
48 machioislas de I' cLasse
.
57 ditos de 2·:.•...•.•.•.•.••••
48 ditos de 3°
.
84 praticantes de machioistas .•.
Foguistas de I a e 2a classes, graxeiros, carvoeiros, accendedores, limpadores, guardas,
trabalbarlores divel'sos e pessoal extranumeral'io
.
Gl'atiflcaçiio ldlometrica aos machinistas e fogui"tas
.
Gratificação ad licionH I ao pessoal
da 4° divi ão com mais ue 20
annos rle serviço.........•..
Reparação do matCl'ial rOLlante :
6 mestres ajudnntes
, ....•
132 limadores !'l ajudantes '•...
52 torneiras e njurlnntes
.
55 ferl'eiros e njudaote;;
.
53 'caldeireiros
.
22 fundidores
.
68 carpinteiros
.
::I :nanohreiros ............••..
3 modeladores.............•.•
90 coocertadores de carl'Os.. " .•
27 pio tores
.
5 pedrei ros
.
5 foO'ui t'JS de machioas fixas ..
7 selTal heiros ...............•
6;'; trab li badores
.
3 encal'1'egalLos de freio ....•.•
1 cOl'reio
.
Officinas do Engeoho de Dentro:
12 mestres rIe officinl'l
:
12 ditos ajudantes
.

39:600 000
230:400"'000
239:400 000
172:800. 000
214:620$000

900:000$000
50:000 000
87:517$500
25:200$000
190: 117 921'
. 86:322$500
91: ]54$725
85:38 750
37:232 500
124:218 750
4:Çj27$550
6:935;000
140:782.180
40:975 000
6:935~000

7:R47.. õOO
12:227.500
84:529 '450
3:83:. 500
1:825 500
4:800$000
50:400$000

?

Limadores e ajudantes, torneiros,
carpioteiros e ajudantes, serradores e ajudantes, caldeireiros e ajudantea, fundidores
e ajudantes, ferreiros e ajudantes serraliJeiros fl ajudantes, pintores, ~odoladores,
correeiros. pedreIro::., encarregados de freio, concertadores de carros, g-uardas e
trabalhadores
.
Material:
Escri ptorio
'':
.
Conducção de trens, carvao e lubrifican tes .,
.
Reparação do material rodante .
AcquisiOão de machinas, material
rodante e sobresalentes... " .
Melhoramentos nas otI:lcinas do
Engenho de Dentro:
Depositas .....•.................
Eventuaes ...•..................

I 200: 000 "OOG

10:000$000
8. 100: 000$000
800:000$000

5.000:000$000
500:000$000
50:000$000

331 encarregado de calceteiro ..
2 ditos de calcieireiro ....•...
7 ditos de britaçã'o de pedra..
5 feitores de turmas e chave]
45 trabalhadores. idem
.
12 calceteil'os
.
70 trabalhadores de britação de
pedra ...................•.•.
Pessoal extraordinario destinado
a grandes reparações e na secca
a obras novas
.
Gratificação addicionaI de 20 % ao
pessoal da 5- di visão de mais
de 20 annos de serviço
.
, Diaria para despezas de viagem
à alguns empregados .•.......
Materiaes para conservação ordin:uia e extraordinaria, obras novas, linha e edificios....•......
Eventuaes .............•..... , '"
Gratificação trimensal para as I",
2",3", 4" e 5" divisões .•.......

91 :532$000
2.000:000$000
25:500$000
5: li 0$000
3.000:000$000
700:000 000
400:000 000 39.691:818$888

16"

5- DIvIaÃo
Via permanente e edificios
Escriptorio:
I eog-enheiro chefe
.
2 aj adan tes
.
I olficial
.
3 la. escl'iptural'ios
"
.
4 2" di tos...........•.......
5 30 • ditos...............•.••
12 4'· ditos
"
, .. ,
I archivista
.
2 desenhistas de I" classe
.
4 ditos de 2" •••.•..•.•••..••
4 ditos de 3" ..•••••••••.••••
6 armazenistas de 1" classe•..
11 ditos de 2"
.
2 continuas
.
Ajuda de custo ao engenheiro
chefe e a I ajudante, para
despezas de viagem
.
Conservação ordinarilt e extraordinaria:
17 engenheiros residentes ..•..
2 aj udan tes .......•.........
3 auxiliares
,
.
12 mestres de linha de I" classe.
24 ditos de 2" .•..•..••.•.••••
24 ditos de 3"
.
I encarregado dos si g n a e s
Saxby
.
3 auxiliares
.
I encarregado do serviço de
canteiro
.
16 ditos do de carpinteiro
,
16 ditos do de pedreiro
,.
90 carpinteires
,
.
160 pedreiros e cavouqueiros .
25 pio tores............•....•.
25 ferreiros
.
. ....•......•...
258 ca Id'
elrelros
malhadores
.
8 soldadores ...•..•..........
104 guardas
.
256 feitores de turma de conserI 3 vaoao
.
. 00 trabalhadores
.
18 feitores de cercas .....•....
120 trabalhadores. idem
,
I11 fI't
el ores de lastro ....•...••
I~O trabalhadores, idem
.
Oserventes.....•..••....•..•
B. 5

3:600$000
7:200. '000
25:200$000
11 :000 000
58:842$000
27:607 500

Estrada de Ferro de l'orto Alegre a Uruguayana
18:000$000
24:000.000
5:700. 000
14:400$000
16:800$000
18:000$000
32:400 000
2:700. 000
9:600 000
16:800 000
12:000 000
21 :600$000
33:000$000
3:600$000

ADMINISTRAÇÃO

directol· ...............•......
secretario contador ...........•
guarda li vros ..•.............
escripturarios
.
amanuenses
, . , .....•.....
thesouroiro
,
fiel do thesoureiro
,
.
almoxarife ..... ,
, ........•
desenhista .......•.•..........
continuo ....................•
Quebras ao thesoureiro •...••.•.
Expediente
.

163: 200.$000
12:000 000
14:400 000
50:40000
79:200 000
72:000 000
4.8000000
7:278$000
3:7\)6 000
000
43:626 000
170:989 '290
270: 0·10 :000
40 604 166
51 492 300
18 405 000
35 638 125
13 792 000
145 710';;240
43:6~6

563 200 000
1. 961 400 000
30055; 02
134 049$720
25 780$000
264 411 540
148 918$080

14:400$000
4 800000
4:800 000
4:800 000
2:880$000
4:800 000
2:400$000
3:600 000
3:000 000
1:020$000
480$000
3:000$000

I
I
I
2
2
I
I
I
1
I

TRAFEGO E

9:000"000

CENTRAL

LOCOMOÇÃO

Administração :
1 chefe de Íl'afego e locomoção.
I otI:lcial •................... , ..
2 escripturarios
'"
'.
2 amanuenses
'" " .. , . '" .•.
1 continuo
.

8:400$000
2:880$000
4:800$000
2:400$000
600$000

ESTAÇÕES

I agente de estação especial.
6 agen tes de I a classe
.
6 dito3 de 2"
..
II ditos de 3"
.
5 telegraphistas encarregados
de paradas ......•..........
6 fieis ..•.....................•
8 conferentes .••...........•.•.
8 telegraphistas de 1" classe .
24 ditos de 2·
.
29 guaruas-chaves .............•
30 vigias ......................•
30 serventes
.

2:400 000
10:800 000
8:700 000
13:200$000
6:000 000
7:200·000
9:600 000
9:600 000
23:040$000
21:170000
21 :900$000
21:900 000

MOVIMENTO

4 conductores de tl'em de 1"
classe. '" ., ..•....•.......•
8 ditos de 2" classe
..
4 bagageiros
.
20 guaraas-freios
.
Expediente parn. a di visão. ,
.

6
9
4
18
12

000$000
600$000
320$000
000 000
000$000

34 collectores j substituidas as consignações sob
o titulo - Obms novas - da proposta, pelas
seguintes: conclusão da rede de distribuição e
pennas de agua obrigatorias, 200: 000' j substituição na mesma rede, 50:000'" j regi tro de
incendio, 30:000$ ; continuação de canalisação
de novos mananciaes, 200:000$, seudo tam·
bem substituidas as consigna.ções relati va.s ao
serviço da Estrada de Ferro do Rio d'Ouro
pelas seguintes :

TRACÇÃO

machinistas de I" classe
.
ditos de 2" .................•
ditos de 3"
..
foguistas
..
8 lubrificadores
.
4 carvoeiro accendedores ..'
.
Material:
Para tracção e movimento, inclusive luz electrica
.

14:400 000
12:000 000
10:200$000
23:040'íi000
7:300 000
2:920$000

5
5
5
16

300:000$000

OFFICINAS

Para pessoal e ma terial .....•...

200:000$000

VIA PERlIiANENTE

1 chefe de linha
.
1 escripturario
.
3 engenheü'os residentes
.
10 mestres de iiulJU
..
Trabalhadores
.
40 feitores
.
Operarios d iversos
.
1 armazenista
.
Para conservação de e'l i !i ei os,
obras de arte, linha te:egraphica, dormentes ü "l~cessorios
,
,
.
Para conclusão de es ::I;i"J~, construcção de açude· t; de pontes sobre o Vac '. ll.r-mirim.
Eventuaes geraes .. ' •.........

8:400$000
1:920000
14:400$000
18:000 000
43 :200."000
133: 145'600
10:000 000
1:800$000

80:000000
50:000$000
60:000 000

Obras pJ.blicas na Capital Federal
Supprimida a consignação de 30:660$: marias
para transporte de um inspector geral, dous
chefes de di visão, seis engenheiros, etc.; reduzida de 6:387500 a consigonação para trabalhadores da conservação da floresta da Tijuca j de igual importancia a dita para ditos
da conservação das Paineiras; de igual im·
portancia a dita para ditos da floresta de
Jacarépaguá e de 1:000 a consignação para o
material das tres florestas: supprimidas todas
as consignações para o pessoal e material sob
o titulo - Con.ervação de caminho - na importancia de 75: 3-17$500; de 1: -! 10 a con~i
gnaçã.o para um encarregado de reservatorlOs
por ficar o numero de les reduzi~o li 13; reduzida ainda de 63:875;. a consIgnação pam
guardas, cujo numero é Iimitaclo a 50.; J'ed~l
zida. de 160: 000$ pa ra 140: 000 . a c(,nSI D'naçao
para O" sel'viço~, reparos, mel horamcnto:-, 1'cconstrucçõrs de calçamentos, etc., no serviço
de distribuiç..'\o de agu,\. ; de 2:720$ a consignação par.\. traual hadore tio res rvato1'io do Pedregulho; rerluzida de 5:000$ a consignaçii.o
para material ob o titulo -Reprezas. aqueducto, reser,atorios e encanamentos condllctores; e de 10:000· a consignação PamEventllaes - sob o me3mo titulo; I'erlllzidas
de 10:000" as consignações no total de 60:000 ,
capituh\.elas no sub-titulo - Despezas Iiversas
do titulo - Deposito central j - reduzida no
serviço de exgottos de aguas plu\'iaes ; de
1: 000$ a consig-nação ]lill'a fdrramen ta,
utensilios, at . j de 1:000$ a dita pal'il
tran.porte ti
arêas, resíduo. etü.; e de
2: 000 a dita para ob as ele cOll.;trucção de

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

I guarda-livros ..••........•..
1 contador
.
I thesoureiro.............••...
I almoxarife
.
I 10 escriptumrio
.
2 2° ditos. . . . . . . . . • . .. .
.
3 amanuenses .. " ..... "
"
ObJectos para expediente, impressos, livros, etc
.

6:000'000
4:800 000
4:800$000
4:800 000
4:200 000
7:200..000
9:000:000
2:000$000

TRAFEGO E LOCOMOÇÃO

1 agente da estação central ...•
3 agentes de 1" classe ........••
6 ditos de 2"
.
1 conferente
.
3 teleg1'aphistas de 1" classe ..
4 ditos de 2"
.
3 chefes de trem ..............•
3 conductores, idem
.
.
1.265:215$600 6 bagageiros
1 machinista do guinda te da
ponte
'"
16 guarda-freios
, ..
20 guarda-chaves
.
2 guardas - vigi:ls nocturnos .•
1 feilor ..................•..•.
9 trabalhadores de descarga .
1 inspector idem
.
Alugueis de casas para estações
e objectos de expediente para _
estas.............••..•..•.•
Tracção
.
Material ...• , ......•..........•
Via permanente •.. , .. '" .... '"
M,tterial :
Para os descriptos na proposta..
Event:laes
.

3:600 000
7:200 000
12:000$000
2:1100.000
5:400 000

5:760 '000
6:000 000
4:500. 000
8:640.0JO
2: 190$000
20:440$000
25:55°1000
2:555 000
1:460000
li :497$500
2: 100$000
13:000$000
32: no 000
200:000 000
78: 110$000
46:727$500
10: 000.;000

Obras federaes nos Estados
MARANHÃO

Sel'vi<;,os contraclados

.
FI~CALlSAÇÃO DA

ngenheü'o fi.cal.
Expediellte
I

.
.

150:000$000
OBRAS

8:000$000
200$000

CEARA'

Açudes de Qttixadá

engenheiro cltefe .........•...
conductor
.
escri pturario pagador ........•
almoxarife .......•..........•

12:000$000
6 000$000
3 600$000
3 000"000

2.346: 248$000

35 I auxiliar •.•......... '" ., "'"
ConcLusão da:; barrngen', custeio
de ofilcinas e con ervação ....
Expedien te .•.......•........•..

1:800$000
145:000"000
5:000~000

Porto da Fortaleza

Para garantia de jUI'cs e obras
conforme a proposta........•..

292: 4·10:'000

F1SCAL1SAÇÃO DAS OBRAS

1 engenheit'o fiscaL
Expediente .....•........•. "

8:000~000

.
.

200."000

I almoxarife ........•.........•
I desen hista ....•.. "
.
I porteiro
.

L continuo
:
.
2 serventes ..................••
Aluguel de casa.•... " .....•...
Expedien te
.
Serviço de escaleres :
.
L patrão •.• ,
6 marinheiros
.
Material e concertus ....•.......
Observações e e~tudos :
Para pessoa.!, material, instrumentos, etc
.

PORTO DO NATAL

IncLusive a consignação de
150:000$ para tlragagem e serviços annexos
'
PORTO

DA

1:460,'000
5:475:"000
1:000. COO

7:000$000

Dragagem

177:540$000

PARAHYBA

1 enO"enl.leiro chefe
.
1 dito ajudante ............••..
L es~ripturario pagador .....••..
I conductor ..........•....•....
I auxiLiar
.
.
I aLmoxari fe
2 serven tes•....................
Aluguel de casa para escriptorio
Expediente ....................•
Estudos:
2 marinheiro para escaleres ....
2 encarregados de observações •••
Dragagem:
I mestre da draga
' .. ' ••
Para 3 dragas e 1 rebocador:
I mestre de rebo!lador, até 5$
dia rios
.
3 ditos das dragas, a 4 000 •.. ;.
I Ir!nc~inista do rebocador, a 8$
dlarlOs ...•...............•...
3 ditos das dl'agas, a 5$000 ....••
2 foguistas um até 5$, outro até
4$000
.
2 ditos até 3$ diarios .•.....••.•
10 marinU':liros até 2.'ji800 ......•.
Para ljuatl'o batelões de transporte do dl'agado ;
I mestre até 3$500 diarios .••..•
1 contra-mestre ntê 3 diarios ••.
6 marinheiros até ~ 800
.
Para comlJuslivel, lubrificantes,
sobl'esalentes e concertos ..... ,
Estacadas e guias cOI'rentes para
reterem o produ to dragado e
fixarem seus efl'eitos ........•.•
Oficinas:
Pal'a pessoal e material. ....•....
Eventuaes
, •...

3:600.000
2:400,000
2:000$000
1:200.. 000
1.825 00
2:400. 000
3:060.'000

12:000 000
7:200 000
3:600, 000
5:400 000
4:800,'000
3:000, '000
I: 642: 000
1:500.000
1:000 000
1:460:'000
3:600:000
3:000$000

1:825 000
4:380$000
2:920 '000
5:475 '000
3:28-000
2: 190 '000
10:220$000

1 :277~500
1:095$000
6: 132:~000
76:000$000
35:000$000
20:000:000
4:000$000

I eocarregado do serviço
.
I ajudante .•.............•......
Dr,lga GOr/.çalves Fel'reil'a:
I nlestre
.

I contra-mestre
.
L machinista ..•................
4 foguistas .•....................
4 carvoeiros
.
8 marinheiros
.
Batelão a vapor Coelho Cíntra :
I mestra ....•.•................
I con tra-mestre
.
I machinista
.
2 foguistas
.
I carvoeiro
.
4 marinheiros .•...............•
Reboca<lor Pernambuco:
1 mestre ....••................
1 contra-mestre
.
1 machioista
.
1 foguista •.••.................
1 carvoeiro ..................•
2 marinheiros•................
Batelões communs de 125ms (2):
.
2 mestres
8 marinheiros................•
Draga n. 4 (de alcatruzes):
1 mestl'e ....•...••......•.....
1 mnchinista .........•........
1 foguista ...•................•
6 marinheiros
.
Draga n. 5 (systema Priestenau):
1 mestre .•...•................
L machioista
.
1 foguista
.
2 marinheiros•................
Batelões e caoôas (10):
1 mestre ........•.............
20 marinheiros .......•.........
Caes provisorios ou estacadas para
deposito de material dragado.
Eveotuaes ..............•...•.•
Carvão, lubrificantes, sobresaLentes, concerto", etc •.......•.

2:920, 000
1:-160 000
2:020 000
1:095 000
2:920~000

5:110 000
1:825.000
8: li6~000
2: 190.000
1:095.000
2:920$000
2:555 '000
912 00
4:088$000
2: 190$000
1:095$000
2:625 000
1:277 500
912$500
2:044$000
2:920$000
8: L76$000
1:82;; '000
2: 190 000
1:277,' 00
5:475$000
1:825'000
2: 190$000
1:277 500
1:825.000
1 :460'~000
18:250 000
20:000$000
5:000 000
180:000 000

PORTO DE PERNAMBUCO'
PORTO DE

I engenheiro chefe
.
1aju~a.nte
.
I auxlhar technico
.
secretario ..•................•
2I escripturaI"lo
.
I amanuenses.....•.....•....•.•
archivista. ,
..

12:000'000
7:200 000
4:800 ('00
4:8ÚO 000
3:000 000
4:800 000
2:400 000

SANTOS

F1SCAL1SAÇÃO DAS
OBRAS
CONTRACTADAS CO:\! A COMPANlllA DOCAS
DE SANTOS

I engenheiro fiscal. •.........•
1 dito de serviço de dragagem.
Escri ptoria, expedien te, etc ..••.

12:000 000
8:000 000
2:400 000

-
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19'

PORTO DE SANTA CATHARINA

Deduzidos 600$ nos vencimentos
do almoxarife
o o
.
Expediente •.•. o
.

Directoria Geral de Estatistica

22:800$000
,iOO$OOO

Supprimida a consignação de 720' para. aluguel
de casa. para o porteiro; reduzitla de 2:000$ a.
consignação para acquisição de livros, jOl'naes,
etc.; reduzida de 2:000 a consignação para
despezas eventuaes extraordinarius, a qual
comprehr:mdel'á tllmbem o expelliente; :wgmentada de 10:000' a. consignação para o cus~
teio da officina typograph icaj augmentada ainda.
de 10 :000$ a consignação para de pezas do recenseamento do 1890 e do registl'o civil e incluída a consigoaÇc'io tle 250: 000$ para trabalhos preliminares do recenseamento de 1900
e a de 15:000$ pura pagamento a Imprensa
Nacional pela impressão do recenseamento do
oo
o
.
Estado das AlagôlIs. o

Dragagem:
Boias de ferro para amarração e
balisamento... o...... '" .••

2:000$00G

Draga Law'o Miillet·, I rebocador e 2 batelões sim pIes:
2 mestres •.... o. o. oooo
.
o o
o
1 contramestre o
2 lUachini5tas .. oo
o. oo" oo.
2 foguistas
o
oo.. ooo.
10 marin heiros. o oooo.. o• oo..
Para carvão, lubrificantes, sobresalentes e concertos .•......

4:380$000
1:277$500
5:110$000
2:555$000
9: 125$000
40:000$000

482: 460$000'

Draga Desferl'o, 1 rebocador e
3 batelões:
Deduzidos 912$500 para um carvoeiro .•........•..••.•. o..•
Para carvão, lubrificantes, sobresalentes e concertos ...•.•.•

18:797$500

Observatorio do Rio de Janeiro

20:000$000
Eliminadas no pessoal as consignações de: 7:200$ de
vencimentos do vice-director e 4:800 de um
adjunto por serem sllpprimidos esses legares,
bem como a de 400$ pa.l'a um aprendiz j e re·
duzidas de 9: 500· as consignações para o matel'ia.1. •... o. o
o oo
o
o .

Omcinas:
Para pessoal, carvão, lubrificantes
e oulros materiaes ••.. o.•••

20:000$000

85 :880$000'

PORTO DO RIO GRANDE DO SUL

engenh3iro chefe o
"
.
.
1 dito ajudante. o
2 ditos•... o. o•.. oooo
o.. o'
.
2 auxiliares technicos
o.. o.
1 secretario o.... o... o
1 escripturario pagador ...•.....
2 amanuenses
o•...•. o•••.
1 desenhista •............. o•...
2 serven tes .•...•..•.....•..•. o
Aluguel de casa e expediente ..
Para pessoal e material do revestimento do canal, construcção dos molhes de Léste e
Oe te, conservação e fixação,
dunas, docas, dragag-em, estacadas e conservação do material de terra. e mar •.. o. o'

12:000$000
7:200$000
12:000$000
9:600$000
4:560$000
3:600$000
4:800:'000
2 :400$000
1:8:<'5$000
5:000$000

Repartições e logares extinctos
ncluida a. consignação de 6:000$ para. um· gelegado de terras do Estado de Santa Catltarina,
na. fórma do art. 60 , L. 11, Do 5 da lei de 30
de dezembro ele 1895 e allgmentada de 360$ a
consignação para o porteiro da extincta Inspectoria geral de estradas de ferro, na. forma da
lei citada o.. ooo. o
oo. o. oo
oo
.

53:060$000

2.2.~
500:000$000

~

Eventuaeso. o. o

o.. o. o. o

oo.. oo

o.. o .

50:000$OOÜ'

PORTO DE JARAGuA (MACEIÓ)

Garantia de juros de 6 0 / 0 ao cambio de 27 d. pOI' 1$ sobre o
capital cujo levantamento foi
autorisado (8.000:000$000) ...

Illuminaçã.o publica
480:000$000

Reduzidas de 5:400$ as consignações para o matoriaI.
o' oo. oo
oo ..

L 018:285$324

FleCALlSAçÃO

1 engenheiro
..
'8xpediente. " o.. oo............•
PORTO DO RIO

12:000000
400$000

DE JANEIRO

FISCALISAÇÃO DAS OBRASCONTRACTADAS
COM A EMPREZA IN1lUST.RIAL DE ],[ELnORAMENTOS DO BRAZIL

I rngenbeiro .. oo.. o. o' o......••
Expeliente ..... oo... o..•.•....•

12:000$000
400$00 1)

Exgotto da Capilúl Federal .•......•.......•. o,
2.681 :590$78~
Art. 10. Fica o Governo· autorisado :
1) a reformar a secretaria~do Minislerio da Industria, ViaçáD li
Obras Publicas, distribuindo os) serviços pelo pessoal contemplado
na respectiva rubrica;
2Ha-alterar os contractos de navegação subvencionada D~;ru'
brica 3",1 obtendo modificação nas tarifas e pormiltindo-a nas lInhas
dos respectivos contraclos,'~comtanto que dabi :não resulte onus
? .1)46 :753$000 para o The30uro ;

-
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3) a expedir novo regulamento para a fiscalisaÇ<1.o das estradas
de ferro, accommodando a despeza com esse serviço ao maximo da
importancin. actualmente votada;
Igual procedimento terá. com relação :is estradas de ferro da
União.
4) a determinar no regulamento que expedir pal'n. a Central
do Brazil que a gratificacão tr'imensal s~rá exclu ivamente darln.
aos empregados que l1ã.o tiverem falta alguma, aindn. que justificada, nem qualquel' pena, menos relevada. - As obras de olIieinas
da. Estrada de Ferro do Rio do Ouro serão executadas pelas olficiDas da Central do Br,lzil ou por particulares, quantlo occorrer impossibilidade absoluta por parte daqnellas ;
5) a r.n0di~car os regula,me~to~ _dos demais serviços a cal'go
deste MinlsterlO, fazendo a dlstl'lbUlÇ:1O de accordo com a de. peza
votada parn. elles ;
6) aindn. quo não tenha, ao começar o exercicio, cumpriJo o
trabalho de que tratam os numeras acima, a expeJir, comtudo,
ordens para que, sob pretexto algum, sej'lm mantidos nos quadros
os emprezados ora eliminados delles. - Os empregados em serviços
custeadospela União não são os fl1nccionario publicos de que
trata o art. 75 da Constituição, não tendo, portanto, direito á
aposentadoria n'3m ao montepio. O Governo, entretanto, t:1l1tO
quanto o permittir o serviço publico e de accordo com as habilitações dos funccionarios de que trata esta disposição, dispensará,
de quaesql1er repartições os que tiverem menor tempo de exercicio
para. os substituir por a\les ; e dahi em deante, verificadas as
mesmas condições, lhes dara prefel'encia nos empregos que forem
vagando.
7) a empregar no serviço do açude de Quixadá o prvducto da
venda de materiaos que lá não teem applicação actual;
8) a modificar O:l contractos para o arrasamento dos morros de
Santo Antonio, do Castello e do Senado, e aterro da. enseada da
praia Formesa, reduzindo-os a um ul1ico, em que sejam uniformi_ados os prazos e obrjrrações ;
9) a rever o contracto com a Sociedade Anonym \ do Gaz do Rio
de Janeiro, afim de ser mell1ornda, sem prejuizo do serviço existente,
a illuminação do. C:lpital ['ar meio da electr'ieidade ou outro processo aperfeiçoado, podendo reduzir ou transformar os encargos
impostos a r.ompanbia, assim como os favores daquelle contri\cto,
os quaes podera ampliai', com tanto que dabi não resul te onus para
o Thesouro nem para os consumidores;
10) a rever os con tractos celebJ'ndos em virtude do § 3°, n. 1
doart.ll d,llei n, 719, de 26 de s tembl'o de 1853, e n. 2do
art. 17 da lei n. 884, de 1 de outubro de 1856, para as obras e serviços de exgotto desta Capital, podendo elevar a respectiva taxa
até 20 d. pOl' ] '000 ;
11) a encampar as obras do porto diL Fortaleza contractadas
com a Cearà Hal-bow' COI'poration, limitado o preço mn.ximo da
encampação ao valor das obras realizadas de accordo com os orçamento appl'ovados palo Governo. Feita a encampação é outrosim
autol'isado a executar as ditas obras por con ta da União, percebendo
as taxas indicadas na lei, q ne poderão el' arrecadadas de de logo
Da proporção necessaria par.1. fazer face ás despezas do serviço e empregando a impol'tancit\ destinada a garantia de juros ou as sobras
dessa ill1portaneia; ou a contractar sua conclusão, mediante concessão dos favol'es do art. 7° n. IV da lei n. 3141, de 30 de outubro
de 1882, excluida a gal'antia de juro, e de accordo com os planos
que foram PI'Opostos pelos concessionarias e acceitos pelo Governo;
12) a ceder, mediante ajuste, ao Governo do Estado da Bahia,
osramaes do Jacu e Feil'a de Sant'Anna, assim como aos dos demais
Estados da nião os ramaes situados em seu territorio, cuja construcção consul tal' puramsn te seus i li tere es;
!3) a contractar a contll1cção de mnlas do Correio e alugueis de
predlOs tanto pam eSÍtL repartição como par:1 a dos telegraphos
até o periodo maximo de tres annos, dividindo a quota annuaJ;
14) a conceder a quem al'rendar a Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Ul'uguayana, de ace rtlo com as leis em vigor, ou a quem
melhores condiçõe o[erecel', a conclu5ão do prolongamento da
mesm~ estradn, gnr, ntindo os juros de Gp/o sobre o capital na~essa,rlo a terminação das obras já encetadas, até o maximf) de
.000:000, I para o trecho de Bagé a S. Gabriel, e até o de 9.000:000
p'ura o de Caeequy :1 Urug'uayana, tudo de accordo com os estudos
Ja realizados.
Si poeventura nã.o se efi'ectuaL' o arr'enL1amento, fica tambem o
Gov~rno alltorisado a abrir os necessãJ'ios creditos para continuar o
servIço da construcção da estrada de ferro;
d 15) a. entl'ar em accorjo com o Estado de Minas para construcção
e casas na nova capital do mesmo E~tado, para os funccionarios

federaes que tenham do alli fixar reside!lCia, gos \Ddo os ditos func·
cionarios das mesmas regalias concediLias aos empregados estadoaes'
16) a abrir o credit'J de 47: 040$ para occorrer ao pa"'amen to da;
differenças que em seus vencimentos sotrreram, durante o exercício
de ]897, cincoenta. e seis telegraphistas de 3" clasSJ da. Estrada de
Ferro Central do Brazil ;
17) a despender a quantia necessaria para a installaçã.o da estaçã.o telegraphica d Al'aguary;
18) a dispensai' â. Empreza Viação do Brazil a navegação do
trecho entre Para úna e Cucuhy, mediante cessão do pri vilegio
nesse mesmo trecho, e mais a obrigação de efl'ectuar duas viagens
mensaes entre os portos de Joazeiro e Pirapora, em vez de uma,
como determina seu contracto;
19) a despender até a importancia de 400:000$ com o aproveita.mento das obras ja iniciadas da Estrada Cen trai, de Pernambuco até Posqueira;
20) a despender at~ 2.100: 000 par,l t rminação do prolonga·
menta de Sete Lngõas a Cascurfos e d·thi a Curvello, de Ouro Preto
a Marianna e alargamento da linha ato) Taubaté, tudo da Estrada
de Ferro Central do Brazil ;
.
21) a entrar em accordo com o Governo do Estado de S. Paulo
para. o fim de tornar federal a Estrada de Ferro União Sorocabana e Ituann, fazen-:lo nos seus cOlltra.ctOS as altel'ações ~on
venientes, de modo :1 habilital-:1 a operar o arremlamento ou a
alienação;
22) a abrir con~urrencia para o serviço da linha fluvial de Montevidéo a Cuyabá, caso o Lloyd continue a não cumprir o seu contracto ; mantendo-se a verba actual para tal s'3rviço, que continuará a ser de duas viagens mensaes j
23) a prorogar, por tres annos, o prazo da concessão da Estrada
de Ferro da prnça da Reilublica á b lrra de Guaraliba, sem onus
algum;
24) a entear em accordo com a ,iuva e herdeiros ue Joseph
Haneox para o fim de calcular e saldar a indemnisação que lhe fui
arbitrada pela lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891 j
25) a proseguir a construcção das linhas telegraphicas subvencionadas pelos E tados, it custn. da subvenção por estas concedida e
mediante accordo sobre a escolha das linhas, prestando-lhes con tas
rlas despezas eITectuadas.
Art. I I. Ficam extensivas li Estrada de Ferro do Peçanha ao
Araxa as disposições do decreto n. 25)1 de 26 de julho de 1897.
Art. 12. Fica appl'ovado o credito de 3.757:450' aberto pelo
Poder Executivo ao Ministerio da Indu tria, Viação e Obras Publicas, a que se refere o decreto li. 2506, de 1 de maio do corrente
anno, para occorrel' ao pagamento de inrlemnisação por lucros cessantes nos con tructos re cindidos pelo (Joverno com empreiteiros
e á liquidação de todos os serviços relativos a obras su pensas.
Art. 13. São transferidos ao dominio do Districto Federal os
caminhos e conservnção do atenado de Santa Cruz, a que e refere
a demonstração n. 2 da rubrica 17" da PI'oposta do Poder
Executivo.
Art. 14. As disposições dos ns.5 e 6 do art. lO teem immediata applicação aos empregados, cnjos loo-ares ficam extinctos pela
presente lei, e a do ultimo aos adJidos que actualmente existem.
Art. 15. Nos contl'Uctos para con trucção das obras de melhoramento cios portos, o Governo observarà a disposição do § I° do
art. l° do decretJ n. 1746, de ]3 de outubl'o de 1869, deixando aos
contractantes a livre escolha do plano a adoptar, de fórma que
nunca possa sel' attribuida ao Estado a falta do exito das
di tas obras.
Art. 16. Nas obra~ do porto de Paranaguá e em serviços congeneres o Governo utilisara os materiacs actualmente existentes,
vendendo os que não forem precisos.
Art. 17. a probibição ao Governo cle conceder garantias de
juros a emprezas particulares e de lhes augmentar o capital g-arantido, comprehende-se a de p.\gar os juros deste em outl'a moeda que
não seja papel, q~ar]do não houver consignação di vers:1. na lei.
Al't. 18. Os vapores que nos portos da Republica gosam .do
pri vilegio de paquetes, no termos do decreto n. 4955, de 4 de maio
de 1872, exceptuados ómente os paquetes-correios de nacionalidade
estl'angeil"1., são obrigados a transportar gratuitamente as malas
do Correio e seus conductores, qualquer que seja seu destino, so))
pena da pel'da desse privilegio.
Art. 19. Fica mantida a di~posição do § 50 do art. 6° da lei
n. 429 de 10 tle dezembl'o de 1896, permanecendo tambem em vigor
a disposição dos ns. 6 e 9 do § II do art. 6° da lei n. 360, de 30 de
dezembro de 1895 e do § lodo art. 6" dê1. lei n. 429, de 10 de
dezembro de 1896.

-
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Art. 20. O Governo fundirá em um ,õ os serviços de Correios
e Te1egrapbos, subordinando·os a uma direcção unica e expedindo
para esse fim os necessarios regulamentos.
Art. 21. Nos relatarias dos directores ou engenbeiros chefes
de serviços subordinados ao Ministerio tia lndu~tria, virão appensos,
e serãotranscriptos no relataria do Ministro, mappas numericos do
pessoal empregado nas differenles subdivi~ões dos re-pectivos servi·
ços com a classificação e vencimentos de c.lda classe.
Art. 22. O Pres:dente ela Republica é autorisado a despender
no exercicio de 1898 pelo Ministerio da Fazen'la a quantia de
192.064:832$964 assim distribuida:
L Juros, amortisação e mais despezas da di vida
externa (ouro)........................... 17.393:978$000
II. Juros e amortisação dos emprestimos nacionaes
2.100:000 000
de 1868 (ollro)............
de 1879 (ollrlJ)............
3.976:800 000
de 1889 (ouro)............
734:000$000 6.810:800$000
TIL Jmos d::t di vida. interna fundada das apolices
de 4 % (ouro)............
4.986:208 000
de 4 % (papel)...........
4:784 000
de 5 % (papel)........... 18.238:445$000
por emittir...............
131 :525$000 23.360:962 000
4.253:831740
IV. Pensioni tas
,
3.500:000 000
-V. Apo~entadolS
.
VI. Thesouro Federal - Retluzida ele 102:1'00 ,
sendo: 92:400$ a consignação do pesso;)1
respectivo pela sllppressão dos ClTgos creados e não preenchidos, de dous sub-directores, quatro primeiros, seis segundos e seis
terceiL'os escripturarios ; de 8:400 a destinada a salarios de serventes, e de 2:000$
a consignação destinada á compra e concerto
799:700$000
de moveis ...................•...•........
VII. Tribunal de Contas - Reduzida de 8:000$
a consignação para artigos de expediente,
acquisição de livros, etc.; - diminuida de
1:800$ a destinada a sa1ario dos serventes,
cujo numero e salario ficam mll.ntidos j e reduzida de 1 :OOQ$ a consignação p<lra di·
versas despezas.........•.•..............•
393:000$000
Recebedoria da Capital Federal- Reduzida
de 166:000$ pedidos para o augmento do
pesso~l. .....•.......•. " ....•.. , ...•....•
315:190$000
IX. Caixa da AmoL'tisaçãoReduzida de réis 36:600
para o augmento pedido no
pessoal; elevado a dous o
numero de thesoureiros ...
166:400$000
Reduzida, no mnteria1, de
1:200$ para corrigir o erro
da tabeUa e de 700 para
o augmeuto pedido
.
129:982$500
296:382$500
X. Alfandegas:

,

vm.

CAPITAL

FEDERAL

Pessoi'l inclusive tres fieis de thesoureiros
extranumerarios :
Ordenados
~.........
496:800$000
1.243 quotas Jla razão de
0,63 % sobre a receita liquida de 85.000:000$000...
535:500 000
Gratificação aos ajudantes do
guarda·mõf por serviços na
barra. . . . .. . .. .. . .. .. .. . . •
3 :600$000
Reduzida de 6:000$ a consignação para papel, pennas, ele.; de 5:000$ a
destinada:1 ;.cquisição e encadern:1ção de livros; de
3:000$ a pedida para compra e concel'to de moveis;
de 3: 000 a destinada á publicação de editaes ; de
4:000$ a do serviço typographico
"
16: 000$000

Diversas despezls
.
Companhia ae guardas .•...
Capatazias - Calculado o salario tio pessoal para 300
dias uteis, reI luzido o numaro da abridores de 7,1 a
60 e o dos trabalbadores de
591 3. 500, supprimindo-se
os da Ponte Auxiliar e o
servente
.
Guindastes e elevndores bydraulicos - Diminuida a
quantia de I :082$500 para
reduzir o salario a 300 dias
uteis
.
Deposito de pol vara no Boqueirão - Diminuida no
ma teria1 de 10: 000 a consignação pal'a acqui ição,
reparo e conservação
.
Serviço marilimo
.
Bi1l'cas de vigia - Reduzida
de 40:000 para acquisição
de uma lancha de vigia e
de 1:720 pai'a papel,
pennas, etc
.
ESPIRITO

39: 180 000
455:800 000

927:810$000

55:800·000

158:400 000
6:000.,000

285: 140 000
SANTO

Pessoal:
Ordenados
.
190 quotas na razão de 1,8%
sobra a receita liquida de
1.100:000$000
.
Reduzida no material de
1:000$ a quantia pedida
para papel, pennas, etc., e
de igual importancia a pedida para acquisição e encadernação de livros ..•..
Capatazias Reduzida de
1:000$ a consignação do
material
, . " ..
Lancha a vapor e escaleres
Força dos guardas ...•..•..•

38:960$000
19:800$000

7:368$000
19:000 000
20:780$000
17:700$000

BARIA

Pessoal:
Ordenados ................•.
627 quotas na razão de 0,97 °/0
sobre a renda liquida de
18.500:000$ equiparado o
numero de quotas dos fieis
de armazem ao das que competem aos 2°9 escripturarios
Material-Redu7.ida de 3:000$
a verba para papel, pennas, etc.; de igual quantia
a destinada á acqUlsição e
encad.~rnação de livros; da
600$ a destinada a compra
e concerto de moveis; de
1:000' a. da publicação da
editaes e de 500$ a de
agua, asseio, etc ........•.
Capatazias ... '" ........•...
Lancha a vapor
..
Força dos guardas .. , ..•....

203:500$000

179:450$000

15:850 '000
130 :610$000
97:790 000
123:600$000

ARACAJU'

Pessoal:
Ol'denatlos ............•..•.
168 quotas. na razão de 2 %
sobra a. receita liquida de
800:000$000 ••....•....•.•

29:380$000
16:000$000

Reduzida no mel terial de 1:000$
a consignaçiio para papel,
pennas,etc.;de 100$a destinada á compra e concertos
de moveis; de 300 a de
publicação de ellitaes .....
Capatazbs-Reduzidade 500
a consignação de aC1uisição
e c"nservai;'ão do materia\.
Escaleres - Diminuida de
500 a consignação para
concerto dos mesmos .. ' .
Força dos guardas .

Materja1-~eúuzidade

14:200$000
10: 100$000
7:220$000
15:900$000

MACEIÓ

Pessoal:
Ordenados .................•
261 quotas na r.1zão de 2,2 %
sobre a, receit;L liquida de
1.400:000000 ........•...
Reduzida, no material de
1:000 . a cODsiguação pedida
para ex peJ iente ; de igual
quantia a de;;tiDada á compra e encadernai;'ão de livro ; de 100 a pedida
para compl'a. e concerto de
movei:>; d 300 a destinada á publicação tIe editaes, etc
.
Capatazias-Reduzida no pessoal do 1:6ô5$ por ser cal·
culado o sala rio à razão de
300 dias utei , e diminuida
de 500 a verba pedida para
acquisição e couslJrva~ão elo
material .......•..........
Lancha lt vapor e escaleresAugmentada no pe~soal de
1:560$ nos salarios ele patrão e remadol'es para corrigir o ena de calculo da
tabella e reduzida de 1:000~
a verba para concerto dos
escaleres
.
Força dos guardas .........•

60: 100$000
30:800$000

7:018 000

3:200$
a consignação pedida para
pennas, tinta, etc.; de 3:000$
a destinada á acqui5ição e
encadernação de li vros; de
500, a decompra e concerto
de moveis; de I :600 a de
publicação de editaes; de
200$ a do serviço telegrapilico, e de 1:00
a de
agua, asseio, etc
.
Capatazias-Recliflc-1do o calculo do salario para 300
dias uteis, reduzidas as consiO'nações no malerial : de
1:600. a peditIa para livros
e objectos de expe liente ;
de 200 a pediJa para oatI'OS objectos dd serviço, e
de 300. a de agua, asseio,
ele
.
Barcas de vighl.
.
Escalel'os-Reduzidas as consig-mç5e:; no ma leria1: de
2: 000' a de concerto das
br.rcas e cscalJres i de
I :000'" a de custeio, e de
1:000. a do expediente da
guardamoria
.
Forç,"" dos guarr:las - Reduzi lo o material de 500 na
consignação para acquisição
e .concerto do arma.mento e
de igual quantia a de objectos de expediente
.

17:418$000

191 :320 000
37:800$000

44:900$00)

122:500$000

PARAHYBA

17:150 000

18:597 "'00
22: 600$000'

PENEDO

Pessoal:
Ordenados
.
168 quota na razão de 12°/.
sobre a receita liquirla de
100: OOOSQOO
..
Material
.
Capatazias
"
.
Lancha e escaleres - Reduzid:1, no material, a consignação de 3:000. a 1:500$
para. aCCJui"ição e custeio de
eSCi\ leres
.
Forç, dos guardas
.
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Pessoal:
Ordenados ..............•••
190 quotas na razão de 2,5 %
sobre a recoita liquida, de
750:0JO 000 .........•....
MateriaL
.
Capatazias - Aogmentada a
verba com 1:713$ para rectificar o erro de calculo da
tabella, calculado o salario
á razão de 300 dias uteis ..
Escaleres e força dos guardas

39:960$000
18:750$000
8:530$')00

12:309 100
24:620$000

RIO GRANDE DO NORTE

29:380$000
12:000 000
7:201 000
3:640$000

17:620~000

11 :348 000·

Passeai:
Ordenados
.
168 quotas na tazão de 3,5%
sobre a receita liquida de
450 :000$00 J ........•.....
l\faleI'ial
.
Capatazias
'" '" ..
Escalere -Reduzida de 600$
no pessoal pa.ra rectificar
'" .
o arro da tabella
Força dos gual'das
.

29:380 000
15:750$000
6:358 000
5:838~000

6:930 000
12:400"'000

CEARÁ
PER"AMBUCO

Pesso.ll:
Ordenados
.
622 quota n", razão de 0,\17 %
sobre a )'eceit.t liquida de
18.000:000" equipararia o
numero de quotas dos fieis
denrm,lzens ao das que competem aos segundos escripturarios
.

20 I :900$000-

179: 450 000-

P<lssoal:
Ordenados
.
342 quo las na razão de I,ô °/0
sobre a recei la liquidi1 de
3 .000: 000$000 ..........••
Material.
.
Capalazias - Rl)duzida de
7:500' a con iglli1ção pedi'la
para os trabalbadol'es, afim
de rectificar o calculo.....
Escaleres e força. dos guul'das.

79:700$000
58:000$000
8:418$000

34:200000
55:220000

PAl1.NAHYBA

SANTOS

Pes~oal :

Ordenados
.
168 quotas na razão de 4,2 %
sobre 11 re~eita liquida ele
350 :000$000 .......•...•..
l\laterial
'" .•
Capn tazias
.
Escaleres e força dos guardas.

29:380$000
14:700$00(,
6:340$000
4: 100.000
19:260$000

MARANHÃO

Pessoal:
OJ'denados.........•.......•
379 quotas na r.1Zã.o de 1,7 %
soure a receita liquida de
3.200:000$000 ....•.•...•.
Material
.
Capatazias
,
.
Barcas e esca.leres
.
Lancha (idem)
,
Força dos guardas
.

98:400$000
54:400$000
9:868$000
70:700$000
51 :720$000
10:220$000
34:900$000

PARA

Pessoal:
Menos a gratificação de
20 % que fica incluh.la nas
quotas:
Ol'denados
, .. '
"
622 quotas na razão de 1,2 %
sobre a receita JifJ.uida de
14.000:000$ equiparado o
numel'o de quotas dos fieis
de armazem ao da s que
competem aos segundos escri ptu rarios .....•........
Material - Reduzida de
2:500$000 a consignação
pal'a papel, pennas, etc. ;
de 4: 000$ a de acq uisição
e encadernação de livros;
de 3:000$000 a destinada a
com pra e concerto de moveis; de 2:000$ a de P'lblicação de editaes; de
1:000$ a de agua, asseio,
etc .......•..•.........••
Capatazias:- Reduzida de
4:000$ a consignação para
reparo e conservação do
material fixo e rodante; e
de 1:000$ a destinada a di·
versos objectos de serviço.
Barcas a vapor:
Ma t e r in.l - Retluzida de
3:000$ a consignação pedida pal'a a reforma de
equipamento e muniçõesnavaesi de 5:000$ a de
custeio e concertos
.
Força dos guarda~
.

201:600$000

168:000$000

25:686$000

229:730$000

151:880$000
149: 100$000

MANÁOS

Pessoal: menos a gratificação de 40 % que fica in·
cluüJa nas quotas.
Ordenados
.
379 quotas na razã.o de 1,5 %
sobl'e a receita liquida de
3 .700 :000$000
.
Material
,"
.
Capatazias
.
Barcas e escaleres
.
FOI'ça dos guardas•.........
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Pessoal: Menos a graUlicação
de 40 "/o que fica incluida
nas quotas.
O:'denados
.
517 quotas na r a z à o do
0,53 % sobre a renda liquida de 30.000:000 000 ..
I\'laterial.
.
Capatazias
.
Lancha a vapol' e escaleres
-allgmentada de 4:500
par't corrigir o e1'1'O da ta·
belL1 quanto ao pessoal;
-reduzida de J :000 000 a
verba pedida para reforma
e concerto do mate daI ..•
Força dos guardas :
Supprimida a consiO'nação
ele 40:000$ pedida püra
a construcção de quatro
postos fiscaes auxiliares e
-reduzida de 1:000$ a destinada á acquisição e concerto de armamento e expediente
.

161 .800$000
159:000. 00
19: 968$000 .
24:500$000

92:900$000

184:600$000

PARANAGUÁ

Pessoal:
Ordenados
..
190 quotas na raz1io de 1,6 %
sobre a receita liquida de
1.400:000$000
.
Material.
.
Capatazias, reduzida ele
109$200 para 300 dias uteis.
Lancha a ,apol':
Augmeutada a ver b a de
50 :000$ para acq uisição ele
uma lancha a vapor p:lra
alto mar .....•.•.........
Escaleres ..........•.....••
Força dos guardas ...•..•.•

38:960$000
22:400$000
3:218$000
II :520$000

57:000~000

12:015$000
16:450$000

SANTA. CATHARI "A

Pessoal:
Ordena.dos
.
234 quotas 'na razão de 2 0/o
sobre a receita liquida de
1.400:000 000
.
Material.
.
Capataz ias ...............••
Lanch,t a vapor:
Machinisla
.
Foguista
.
Patrão....................•
Marill heiros
.
Combusti vel.
.
Conservação e remonta
.
Escaleres e força dos guardas

48:260$000
2R:000 000

7:284 000
9:000$000
'2:000$000
960$000
840 000
1:200'000
2:700 000
500$000
25:680$000

RIO GRANDE DO SUL

98:400$000
55:500$.000
14:098000
42:660$000
22: 144$000
40:300$000

Pe3soal:
Ordenados ...............•.
339 quotas na razão de 1,3 %
sobl'e a receita liquida de
5.500: 000$000
.
E mais 400$ para quebras
ao thesoureiro
.

86:700 000
71 :500$000
400$000

Material
.
Capll,tazias ........•.•......
Barcas, lanchas e escaleres
Força dos guardas.•........

10:636$000
50:350$000
37:840$000
66:240$000

PELOTAS

Pe!soaJ e material, etc ......

102: 178$000

PORTO ALEGRE

Pessoal:
. Ordenados
.
385 quotas na razão de
1,1 % sobre a receitll. liquida de 8.000:000$000 ...
E mais 400$ para quebras
ao thesoureiro
.
MateriaL ........•.........•
Capatazias
,
.
Barcas, lanchas e escaleres.
Força dos guardas
.

115:800$000
88:000 000
400$00U
27:086$000
104:380$000
13:560$000
36:000$000

URUGUAYANA

PeSEQa.l :
Ordenados
.
190 quotas na razão de
2,2 % sobre no receita liquida de 750:000 '·000 .....
E mais para quebras ao thesoureiro
.
Material ..............•...•
Capatazias
.
Barcas, lanchas e escaleres.
Força dos guardas .....•....

38:960$000
18:750$000
300 000
4:786$000
14:990$000
28:540$000
79:500$000

CORUMBÁ

Pessoal menos 40 "/0 de addicionaes que se
acham incluidos nas quotas:
38:960;:,000
Ordenados ................•
190 quotas na razão de
3,2 % sobre a receita li35:201$000
quida de 1. 100: 000$000 ...
E mais para quebras ao the300$000
sOUI'eiro
.
Reduzida de 900$ a consignação de capatazias, calculado o salario dos trabalhadores em 300 dias uteis
e a verba do material augmentada de 30 :000$ para
acquisição de uma lancha a
163:534$000
vapor
,
MACAHÉ

Reduzido o pel!soal ao numero fixado para as Alfandegas de Aracajú, Parnahyba, Rio Grande do Norte
e Penedo com os vencimentos da Tabella A, da
Nova Consolidação das Leis
das Alfandegas, observa.n-

do-se quanto á força dos
guardas a tabella para a
de Penedo:
PessoaL .•.... "
.
Material.
,,,
.
B.6

42: 120$000
3:000$000

41
Capatazias :
9:000$000
Pessoal. . '"
.
1:000$000
Material
.
9:000$000
Força dos guardas,
.
10:000$000
Escaleres
.
Para despezasimprevistas ou
urgentes nas di versas Al100:000$000
fandegas .....•.. "
.
XI. Delegacias Fiscaes:
S. Paulo:
9:000$000
1 delegado
.
9:600$000
2 lo. escripturarios
..
8:000 '000
2 2 0 • escripturarios
.
4:800 000
2 30s escripturarios
.
4:000 000
2 40 • escl'ipturarios ...•......
6:000 '000
1 thesoureil'o- quebras 600$
2:400 000
1 fiel.............. .
.
2:400. 000
1 cartorario
.
3:600$000
1 porteiro
.
2:400$000
2 continuos a 1:200$000 .
14:318$000
MateriaL
.
59:638.000
..
Minas Geraes
Bahia - Reduzida a consignação de 3: 000$ para
62:486$000
papel, pennas, etc
.
Pernambuco - Reduzida de
3: 000$ a consignação para.
papel, pennas, etc
.
62:486$000
Para - Reduzida de 3:000$
a consignação para pa72:926$000
pel, pennas, etc
.
Rio Grande do Sul - Reduzida de 3:000. a consignação destinada a papel, pennDs, etc ..•.......
58:286$000
Para o sel'viço de repressão
do contrabando no Rio
427:000$000
Grande do Sul
.
60:000$000
Idem na fronteira do Apa ..
32:288$000
Cuyaba
.
59:793$000
Curityua .....•......•.•....
20:918$000
Therezina .................•
30:388$000
Goyaz............•......•..
XII. Mesas ele Rendas:
De la ordem - Augmentada
de 4: 000$ a consignação
pedida para a de Antonina por ter a tabella
omittido o pessoal de quatro
guarrlas aI: 000$ cada um;
de 5: 260$ por ser classificada nesta ordem a de São
João da Barra, de accordo
com o dem'eta legislativo
'lue a creou
.
230:042$000
De 2' O1'c!pm •......•...•••.
10: 126$000
De 3,' ordem - R tluzi<la .te
5:260$ por P.l' 'la" ificarla
na 1" a de S. .João da Ban-a
33:830$000
Impoltan ias 'lue P. pl'esllmero neces~u.ria' ['arn 0<:coner ás d",sjJe7~1.· c m a.
cobrança (1<1s rendas da
285:000$000
Uniiio nos Estado.......
XIII. Casa da "oada: eliminada a. consignação I ara
r10l1S denhistn , I,'gar :S <jlle tlcam suppriroidos e l'eduzid'l de 8:000. a consignação
pedida pal'~lo o eXIJectiente; rLe 20:0UO$ a pedida para r agentes, ca linhos, tijolu', etc. ;
de 40:000$ a pe.lida para. papel, tinta, oleoso
etc. ; de 5:000$ ;l p(~dida pal'a fal'ro, êlÇ'O,
g-raxa, etc. ; rle 5:000. a r1estina,cl:1, a S'tceos
para conducçãn d nickp.I; de 10:000.' a
tlestinada a machina e ntensi. e - sllpprimidas as seguinte: no pessoal a, de 30:000$

9.383:445$600

1.012:727$000

558:998$000

42 para a secção de trabalhos e reparos do estado Rio Bl'anco, recebendo a União edificios apl'0pl'iados ao serviço
da AI fandeg-a de Manaos ;
belecimento ; de 60:000$ para serviços extraordinarios; e no material: de 30:000$
5°, a elevnr ao ~obr~ ~ preço para a remis ão tios f6ros, revoo
para o material para. a fabricação das moedas
q-ada nesta parte °a dlsposlçao do art. IOda lei n. 360, de 30 de
uezembro de 1895;
de nicltel e bronze e a de 40:000$ destinada
936: 100, 000
a materiaes para as obras
'"
.
6°, a entrar em accordo com o Estado,la Bahia sobre o terXIV _ Imprensa Nacional e Diario Official
.
96u:300$000 reno deno~il1a~() Praça do 0lll'o, conqui taflo ao mar, em virtude
de obras feItas a cust;t çh antIga provincia;
XV. Laboratorio Nacional de Analyses na Alfandega da Capital Federal.
.
63:400~000
7°, a ceder á dioce~e rio Ceará, sem onus algum o terreno
XVI. Empregados das repal'tições e IlJgares exinculto da chacara episcopal, necessario para a co~stl'ucÇ<'io a
tinctos
, .. .
450:000$000 eX'pens~ls da caixa'pia da mesma d!ocese, de um asylo de etluca'ção
prImarIa e profisslOoal para menIDos desvali tos;
XVIL Administração e custeio dos proprios e fa80, a fa7.er as necessarias op~r 'QÕes de credito parn. 1!a.I' exe.
zendas nacionacs :
cução ás senteoças <ia upremo Tribnonl Ferleral, pas ada em jul.
Reduzida de 1:200 para o 10~(lr de adminisgado onde quer que a Fazenda laclOnal tenha sido cOl1demnada;
trador da fazenda de Ca issara; de 3: 600$
90 , a entrar em accol'do com a Companhia Estrada de [-'erro
pat'a igual carcro nas de Arary e 8. LouOe'te
de ,Minas, no sentido <ie liquidar suas contas com a mesma
renço ; de 2: 000$ para o encal'regado da facompanhIa, pode nua encampal' suas linhas, vendendo-as ou arl'en.
zenda do Rio Branco, lagares que ficam
dando-as, co:no for mais conveoiente;
supprimirlos; suppl'imida i~ualme[lte a verba
lO, a converter os jUl'OS de 4 "/0' ouro, da.s apolices da divida
de 15:000$ destinada a salarios de vaqueiros e outro em pregados
,. . .
99: 840$000 publica interna, a. que se refere o decreto n. 823 A de 6 de outuXVIII. Juros diversos
,...
50:000$000 bro de IS90, nos juros dtl 5 "/0, papel, que serão p~gos semestral.
XIX. Ajudas de custo...............
20:000$000 ~ente, podenrlo para este fim reu.lizar as operações de credi.lo preXX. JUl'OS dos uilhetes do Thesoul'o...........
4tlO:000$000 cl_a~ pa.l'iI. embolsar, em mneda. corrente e pelo valor nominal das
XXI. Juros tIo emprestimo do Cofre dos Orphãos
650:000$000 apollces os respectivos pOSSUIdores, qne não acceitarem a. conversão.
XXII. Juros dos Depositas das Caixas Economicas
Art. 24. O. ~overl\o não po~e..:á nome~r para as vagas que
e Mon tes de 80ccorro...................
4.450: 000$000
derem nas dlfferen tes repartlçoes publtcas pessoas extranhas
XXIII. Comruissões e cOl'l'etagens...............
38:000$000 se
'
XXIV. Ditrerenças de cambio
110.000:000 000 emquanto existirem ,.ddidos.
ES3e~ empregados irão sendo aproveitados nas vaga::: que occorXXV. Commissões fiscaes......................
50:000$000
XXVI. Despez<ls eventuaes.....................
150:000$000 rerem, awda que passando do un para outros Mini terias raspeiXXVII. Heposiçõ3s e restituições.................
500:000$000 t~di1, porém, a ~ua categol'ia-:-con iderando-se ela mesma dategoria,
XXVIII. Exercidos findos.......................
2.000:000$000 mnda que sob dIversas t1enomwuções, os cargos que exigem habili·
tações iguaes ou tenham ig-naes vencimento. Selão con-Íderadas
XXIX. Credito especiaes - A u g m e n ta d a de
nuIlas as nomeações feitas fóra destas determinações.
12:222$222 para corrigir o erro da tabella
Paragrapho unico. O provimento dos cargos, que por lei forem
relativo aos jUl'os da Estrada de Ferro de
de livre nomeação do Governo, não está sujeito a estas prePernambuco; de 2.133:333$333 (ouro), para
scripçães.
pagamento de juros e amortisações do emArl. 25. Não poderá o Governo levar á conta de quaesquer ruprestimo contrahido em Londres, em virbricas do orçamento despezas que neIlas não estejam comprehen·
tude do contracto de 29 de março de 1890,
didas, segundo as tabeIlas explicativas da proposta e as alterações
pela Companhia Estrada de FeITO Oeste de
neUa feitas pelo Congresso.
Minas, com a garantia do Governo braziArt. 26. Continual'à o Poder Executivo autorisado a conceder
leiro
"
. 3.082: 178$124
o premio de 50 por tonelada aos navios que forem construidos na
Art. 23. Fica o Governo autorisado ~
Republica e cuja arqueação seja superior a 100 toneladas, po endo
10, a abrir no exercicio de 189 creditas supplementares até para esse fim abrir os creditas que forem necessarios.
Art. 27. Ao Ministerio da Fazenda serão desde já devolvidos
6.000:000$ as verbas indicadas na tabella que acompanha a presente lei. A's verbas «Soccorros publicas », « Exercicios findos» todos os proprios nacionaes actuRlmellte a cargo dos outros Mioiste·
e «Di1ferença de cambio» podera o Governo abrir creditas supple- rios, nos quaes não estejam iostalladas repartições publicas ou suas
mentares em qualquer mez do exercicio, comtanto que a sua to- dependencias, para os fins determinados no a['t. 23 desta lei.
Art. 28. O Governo apresen tal'à ao Congresso Nacional, na sua
talidade, computada com a dos mais creditas abertos ás outras
verbRs, não exceda ao maximo fixado pela presente lei, respeitada proxima sessão orrlinaria, o b:tlallço definitivo dos exercicios finan·
quanto a verba. «Exercicios nndos» a. disposição da lei n. 3230, ceiros de que ainrla 0;10 prestou contas á. mesma assembléa, sen-undo
de 3 de setembro de 1884, art. II. No maximo fixado por este prescreve o ar1. 34 § l°, in fine, d,t CO[lstitui~ã') d,t Republica.
Art. 29. Ficam approvado:> os creditas da tabella junta, no
artigo não se comprehendem os creditas abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8
total de 22.857:766$692.
do orçamento do Ministerio do Interior;
Art. 30. O Poder Executi vo expedira o necessario regulamento
20, a abrir o necessario credito para o ragamento dos juros e
amortisação das apoUces do emprestimo nacional de 18S9 e outras para que possam ser desOaclIados nas Alfandegas fedel'aes, com a
existentes no Thesouro Nacional de que o Governo tiver de maxima celeridade, os generos de que tra ta. o art. J6 da lei de 10
de 1896.
dispor, para operação de credito ou para cumprimento do § l° de dezembro
Art. 31. Por dividas de exercicios findos entendem-se as que
do art. 2° do decreto n. 2412, de 28 de dezembro de 1896;
tiverem por origem o pagamento de serviços prestados á União em
3°, l\ vender ou arrendar, mediante concurrencia publica, exercícios financeiros jâ. encerTados, em virtude de autorisação con'
to'los os proprios nacionaes, applicando o producto a acquisição dos cedida por lei tlo orçamento ou ouil'a especial, com fundos decla~
que precisar para. o :oerviço publico e ao reparo dos existeIates, com dos, comtanto que os serviço a pagaI' não excedam ii. con ignaçao
ilxcer.ção dos terrenos e dependencias do parque de S. Christovão. dos respectivos fundos.
Paragl'aplIo uuico. São tambem considerarias dividas de exDesta disposição exceptuam-se as igrejas e suas dependencias,
as tenas e campos da fazenda de Santa Cruz, menos aquelles a que ercicios findos as que provierem de vencimentos tle aposentados e
se refere o art. 19 do decreto n. 613, de 23 de outubro de jubilarias, soldos, meio- oldos e etapas de omciRes e praças das
1891, que continuarão a ser aforados.
classes armadas do serviço activo, in validos e refol'mado', e peaParagrapho onico. Os proprios nacionaes existentes nesta Ca- sionistRs e montepios.
, .
pital, habitados pOl' concessões gratuitas feitas pelos Ministerios,
§ l.0 O pag-amento a credores de exercicios findos SOl'a fel~O
'serão desde jà arrendados ou vendidos, mediante concurrencia pu- s6mente delltl'o dos creditas votados das difi'erentes veruas das leiS
blica, a quem melhores vantagens orrerecer, excepto o predio em do orçamen to dos respectivos exercicios.
,
que se acha estabelecido o hospital dos Lazaros, o qual fica per§ 2.0 As dividas de exercicios findos que forem conlrart~S,a
tencendo ao patrimonio do mesmo hospital;
estas disposições deverão s.er relacionadas por Ministerio, c'om I~di'
4°, a transferir ao Estado do Amazonas, mediante accordo com cação do numero de ordem nos processos, nome tle cada Cl'edor, ~rn'
.() respectivo Govel'no, por venda ou permuta) as fazendas nacionaes portancia da divida, natureza do fornecImento ou serviço feito,
o
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classificação orçamentaria da despeza, quando corrente, razão. d.? excesSO sobre o credito consignado, e o nome do chefe da repartlçao ou
funccionario que houver illegalment3 ordenado o fornecimento ou
serviço.
_. d
M' . t . d F
d
a) As retaçõ~s se~u:o or.gll.llIsa as n~
lUIS erIO a az.e~ a,
para onde os demais MllllsterlOS reme!terao os process.os das dlVld~s
a ue dizem respeito, os quaes deverao conter us maIOl'es esc.la~eC1
m~ntos necessarios áquell~ trabal.h~ e mais o despacho do MInIstro
reconhecendo a proce.denclU, d~ divida; _
.
b) As liStflS aSSllD orgaUlsadas serao envJada51 ao Congresso,
acompanhadas das justiticativ.as co?venientes da concessão do credito mencionando-se as prOVlllenClaS tomadas sobre as causas que
det~rpal'am a previ ão orçamentaria.
Al't. 32. O Governo incluirá annualmente na proposta. de orçamento todus os creditoti que tenilam sido autoritiad'Js em leis especiaes e de vam seI' execu tados no correr do exel'::icio.
Art. 33. O Govel'no restituirá ao Estado de Min?-s a. imp~rtan
cia, por este png;l, de direitos de AI r<~odeg-a, . r.ela lmpor.taçao de
diversos materiaes, que lhe foram destlllado', Isentos de Impostos,
sel1uodo a legislação em vigor.
o Art. 34. O Governo abrirá o credito preciso para. pag.amento
das despezas com a fiscal isação dos im postos de fumo e beblllas alcooli as fabricarlilS no paiz ; devendo, na futul'a: proposta de ?rç,l.menta fixar para esse fim o quantum necessarlO, sob a rubrlcaFiscaIl"ação dos impostos de fumo e be~i~as a:lcoolicas.
.
Art. 35. Ficam transfel'ldas ao Mm! terlO da Fazenda as lanchas a vapor Lucilla e Quíntilla, e outras da ext~ncta Inspecto:ia
de Terras e Colonisação, pal'a o fim de serem utl1Jsadas no serVIço
aduaneiro das Alfandegas da Sahia e Recife.
Art. 36. QU'lDdo por qualquer circum~tancia for demorada a
distribuição de creditas do diversos Ministerios pelos Estados da
União até o segundo mez do exercicio, continuarão em vigol' para
a reaiizaç..'i.o das despezas lI.utorisadas por lei, independente de. q?alquer ordem, as distribuições do exercicio anterior, com as lImitaÇÕes e alterações feitas na nova lei do orçamento.
.
Art. 37. O Governo suspenderá a admissão de novos contribuintes para o montepio desde a data da. presente lei, devendo
submetter ao Con!!Tesso na proxima legisla.tura um projecto de
reforma daquella °inslituição.
Art. 38. Ficam revogadas as disposições em contrario.
PRUDENTE

J.

DE MORAES BARROS.

Berna"dino de Campos.

TabeUa dos

Decreto n. 2222 - de 27 de janeiro de 1896
Abre o credito supplementar á
verba - Justiça do Districto
Federal (Côrte tle Appellação)
- do actual exercício
.

30:780$43

Decreto n. 2223 - de 27 de janeiro de 1896
Abre o credi to su pplemen tal' á
verba - Justiça do Districto
Federal - (Supremo Tribunal)
para o actual exercicio
.

97:787$596

Decreto n. 2252 - de 6 de abril
de 1896
Abre o credito extrllardinario pal'a
o custeio do presidio de Fern,mdo
Noronha, no lo semestre deste
anno
.

102:599$200

Decreto n. 2259 - de 16 de abril
de 1896
Abre o credito supplementar á
verba - Soooorros publicas no actual exercicio
.

500:000$000

Decreto n. 2346 - de 21 de setembro de 1896
Abre o credito extraordinario para
custeio do presidio de Fernando
de Noronha., no 2° semestre
do corrente anno
.

102:599$"200

Decreto n. 2351 - de 24 de se·
tembro de 1896
Ahre o credito supplemental' ás
verbas - SecretlLria do Senado e Camara dos Deputados
-nesse exercicio ............•

76:200$000

Decreto n. 2352 - de 24 de setembro de 1896

creditos opprovados elD virtude do
al't. ~9 da presente lei
Abre o credito supplementa,r ás

MINI8TERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIaS INTERIORES

Exercicio de 1895
D3creto n. 2211 - de 6 de janeiro de 1896
Abre o credito extraordinario de
800:000 para as despeza
do
lazareto de Tamandal'é, nos
exercicios de 1895 e 1896, sendo
para e te
.

100:000$000

Decreto n. 2211- de 6 de janeiro
de 1896

618:750$000

Decreto n. 2373-de 31 de outubro
de 1896
Abre o Cloe lito Sll pplemen tal' ás verbas- Subsidias dos senadores e
deputados-no actual exercicio

618:750$000

Decreto ~. 2374 - de 31 de outubro
de 189'6
Abre o crec1ito supplementar ás verbas - Secretarias do Senado e
da Camaril.dos Deputados- no
actual exercicio .... ' •. . . ...... .

Exercicio de 1896

Abre o credito extraordinario de
800:000 para. ílS despezas do
lazal'eto de Tamandaré
nos
exercicios de 1895 e 1896, ' sendo
para este....•..................

verb'lS - Subsidio dos senadores e dos deputados - neste
exercicio
_
.

76:200$000

Ioacreto n. 2383 - de 26 de novembro
de 1896

700:000 000

Abre o credito supplementar ás vel'bas - Secretarias do Senado e
da Camara dos Deputados - no
actual exercioio.~...•........

40:640$000

44 Decreto n. 2384 - de 2ô de novembro de 189ô.

Decreto n. 2232 -de 10 de fevereiro de 1896

Abre o credito supplementar ás vel'bas - Subsidias dos Senadores e
Deputados - no actual exercicio
.

360:000$000

Abre o credito extraordionario para
custear o serviço de in troducção
de immigrantes no 10 trimestre
do actual exercicio.. . . . . . . . . . . . . 2.122: 641 $000
Decreto n. 2242 - de 16 de março
de 1896 .

206:250$000

Abre o credito pal'c1 paga.mento da
difi'erença da subvenção á Companhia de Navegação do Maranhão.
Decreto n. 2267 - de 23 de abril
de 1896

Decreto n. 2398 - de 8 de dezembro de 1896
Abre o credito snpplementar ás verbas - Subsidias dos Senadores e
Deputados - no actual exercicio
Decreto n. 2399 - de 8 de dezembro de 1896
Abre o credito supplementar ás verbils - Secretarias do Senado e
da Camara dos Deputados - no
ac tual exercicio ....•.........
MINISTERIO

DAS

Abre o credito extraordinario para
custear o serviço de introducção
de immigran tes, no 2° trimestre do
29:000$000 3.629:556$434
actual exercício................ 2.148:683$000
Decreto n. 2280- de 14 de maio
de 1896

RELAÇÕES EXTERIORES

Exercicio de 1895

Abre o credito para occorl'er ás despezas extraordinarias com as hospedarias de immigrantes de Pinbeiros e da 1111a das Flores no
actual exercicio . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto n. 2317 - de 23 de julho
de 1896

Decreto n. 2249 - de 28 de março de 1896
Abre o credito supplementar á verba
- Extraordiuarias no exterior
- no exerci cio de 1895.......

8:935$478.

Exercicio de 1896

89:484$430

Abre o credito para rescisão do contracto de immigrantes com a Companhia Metropolitana.....
8.500:000$000
Decreton. 2372-de 28 de outubro
de 1896

Decreto n. 2410 - de 23 de dezembro de 1896
Abre o credito supplementar á verba - Extraol'lJinarias no exterior - do actual exercicio .....

386: 593$333

Abre o credito extraordinario para
custear o serviço de introducção
de immigrantes, no 3° trimestre
do actual exercicio.............. 2.501 :070$000
Decreto n. 2340- de 14 de setembro
de 1896

Decreto n. 2275 - de 4 de maio
de 1896
Abre o credito extraordinario deiítinado ao pagamento das reclamações tratadas por via
diplomatica
.

32:000$000

20:000$000

MINISTERIO DA MARINHA

118:419$908 Abre o credito extraorclinario para
custear o serviço de in troducção de
immigrantes no 4° trimestre do
actual exercício................

1.324:436$670 17.515:424$003

Exercicio de 1896
MINISTERIO DA FAZENDA

Decreto n. 2297 - de 18 de junho de 1896
Abre o credito para o estabelecimento de pharol de
5" classe no porto de Macapá, no Estado do Pará

Exercicio de 1895
25:000$000

MINISTERIO DA GUERRA

Decreto n. 2250 -de 30 de março de 1896
Abre o credito supplementar á verba
- Juros rlos depositos das caixas
economicas e montes de soccorro
- do exercicio de 1895 •.......••

Exercicio de 1896
Decreto n. 2277 - de 7 de maio de 1896
Abre o credito supplementar á verba - Supremo
Tribunal Militar - deste exercicio .•...••••..
MINISTERIO

DA INDUSTRIA,
OBRAS PUBLICAS

VIAÇÃO

E

Decreto n. 2231 - de 10 de fevereiro de 1896
Abre o credito especial para favorecer a civilização dos selvicolas
nos Estados do Pará e Amazonas
e funda,:, colonias nas fronteiras.

Exercicio de 1896
7:200$000

Decreto n. 2260 - de 16 de abril
de 1896
Abre o credito p:1ra concluir as
obras do edíficio da Alfandega de
Macahé .................•...•..

Exercicio de 1896

500:000$000

279:747$960

43:983$700

Decreto n. 2295 - de 11 de junho
de 1896
Abre o credito supplementar á verba - Exercicios findos - do actual
exercício .•...............•....•

5: 182$757

-

45MINISTERIO DA GUERRA

Decreto n. 2296 - de 11 de junho
de 1896
Abre o credito supplementar á verba - Exercicios findos - do actual
exercicio
.

Hospitaes -

preto

9:301$930

Decreto n. 2302 - de 2 de julho
de 1896
Abre o credito especial para completar o auxilio concedido ao Estado da Parabyba pela lei n. 120,
de 8 de setembro de 1892.•..•.•

200:000$000

Decreto n. 2303 - de 2 de julho
de 1896
Abre o credito supplementar á ver·
ba - Exercicios findos - do actual
exercido ..... , .......• , ..... , ..

Pelos medicamentos, dietas e utensis a praças de

Praças de pret - Pelas gratificações de voluntarios e engajados e premias aos mesmos.
Etapas - Pelas que occorrerem além da importancia consi·
gnada.
Despezas de cm'pos e quarteis - Pelas forragens e ferragens.
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo
de officiaes e praças reformados.
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que
viajam em commissão de serviço.
Fabricas - Pelas dietas, medicamentos, utensis, etapas e
diarias a colonos.
Diversas desp(J;;as e eventuaes - Pelo transporte de praças.
MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

600:000$000

Decreto n. 2337 - de 3 de setembro de 1896

Garantia dejuros ds estradas de ferro, aos engenhos cent1'aes e
p01'tOS - Pelo que exceder ao decretado.
Correio Geral - Para conducção de malas.
MINISTERIO DA FAZENDA

Abre o credito especial para completar o auxilio concedido ao Estado do Piauby pela lei n. 120,
de 8 de novembro de 1892., , •.•..

JU1'OS da divida interna fundada - Pelos que occorrerem no
caso de fundar-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem
operações de credito.
300:000$000
Juro da divida inscripta, etc.- Pelos reclamados além do
algarismo orçado.
Decreto n. 2343- de 21 de setemCaixa da Amortisação - Pelo feitio e assignatura de notas.
bro de 1896
Ajudas de custo - Pelas que forem reclamadas além da quantia
orçada.
Abre o credito especial para acquiDi/ferença de cambio - Pelo que for preciso afim de realizar-se
sição de moveis, apparelhos. etc.,
a
remessa
tle fundos para o extel'ior e o pagamento dos juros e
123:950$000 22.857:766$692
paraa Alfandega de Macahé .•..
amortia ção dos emprestimos nacionaes de 1868, 1879 e 1889 e das
apolices convertidas do juro de 4 % em ouro.
Capital Federal, 16 de dezembro de 1897, 90 da Republica,
Juros diversos - Pelas importancias que forem precisas além
das consignadas.
Juros dos bilhetes do Thesouro - Idem idem.
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.
Commiisões e corretagens - Pelo que for necessario além da
somma concedida.
Bernardino de Campos.
Juros dos emprestimos do COfre dos Orphãos - Pelos que forem
reclamados, si a sua importancia exceder á do credito valado.
Jw'os dos depositos das Caixas Economicas e dos Montes de
Tabella da," Terbas do orçam.ento para as quaes o
Governo poderá abrir credito supplem.entar no Soccorro - Pelos que forem devidos além do credito votado.
Exercicios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados.
exercicio de 1898, de accordo com. o arte ~3 da
soldo e outros vencimentos marcados em lei e outras despezas nos
presente lei
MINISTERIO DA .JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES

Soccorros publicos.
Subsidio aos Deputados e Senadores - Pelo que for preciso

casos do art. II da lei n. 2330 de 3 de setembro de 1884.
Reposições e restituições -Pelos pagamentos reclamados quando
a. importancia dellas exceder á consignação.
Capital Federal, 16 de dezembro de 1866, 9° da Republica,
PRUDENTE

4urante as prorogações.
Secretaria do Senado e da Camara dos Deputados - Pelo serviço stenograpbico e de redacção e publicação dos debates durante
.as prorogaçães,
MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Extmordinarias no exterior.
MINISTERIO DA MARINHA

J.

DE MORAES BARROS.

Bena1'dino de Campos.
~:f'\:I'\:I'V'

DECRETO N. 491 -

DE

23

DE

DEZEMBRO DE

1897

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Presidente elo eoado promulgado ex-vi elo art. 38 da Constituição Federal.
Autorisa o Governo a aposentar o engenheiro civil Adolpho Dilermando de
A.~uiar no emprego immed,ato ao de director da Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Uruguayana.

Bospitaes - Pelos medicamentos e utensis.
Manoel Victorino Pereira, Presidente do Senado:
Reformados - Pelo soldo de officiaes e praças.
Faço saber aos que o presente virem que o Cong-resso Nacional
.Munições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos de~reta e promulga a seguinte resolução:
~

navIOS da Armada.

O Con g-resso Nacional resol ve:
Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios,
Art. I. o Fica o Governo autorisado a aposentar o engenheiro
al1Jamento de objectos ao mar e outros sinistl'os,
civil Adolpbo l!lilermando de Aguiar 00 emprego immectiato ao
Fretes - Por differenças de cambio e commissões de saques, de director da Estl'ada de Ferro de Porto Alegre á Uruguayana,
tr_atamento de praças em portos estrangeiros e em Estados onde com os vencimentos que lhe competirem.
nao 110. bospitaes e enfermarias e para despezas de enterro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Eventuaes - Pelas passag-ens autorisadas por lei, ajudas de
eusto e gratificações extraordinarias tambem determinetdas por lei.
Manoel Victorino Pereira.
.. Munições navaes -

Bibliotheca do Senado

LIVROS
E

PU BLICAÇOES PERIODICAS
ADQUIRIDOS

PELA BIBLlüTHECA DO SENADO
DURANTE O ANNO
DE

1897

.0.

i

OBRAS ADQUIRIDAS POR DOAÇÕES

Do Exm. Sr. Dr. J. À. Ferreira da Costa, ex-ministro
brasileiro na Colombia :

18. -

de tl'atados publicos de los Est. Unidos de Colombia.
- Bogotá, lmp. de:~ L'Z Luz », 1883-84,2 vols. in·8°.

19. Crisis (LA.) ecouonomica.-1883. Bogotá, Imp. de «La
Luz », (S. d.), io-8°.

1. Achaval (DR. D. N.). - Memoria deI estado de la
educaeion comum durante el afio de 1882 en la prov.
de Buenos Ayres. Buenos AY1'es, lmp. «La Republica '1>,
1883, in-8°.

20. Cuestion ct'euito publico.- Bogotd,·lmp. del E. cl)
Cundinamal'ca, (S. d.), in·S o •

2. Acta de la l'evolucioo deI 20 de julio de 1810.- Pa"is,
Chrom. Lith. de Haucké, (S. d.), io-plaoo.

21. - (LA) mooetaL'ia. Cuartn. puhlicacion.-1S9-1. B(}.j()tú, Typ.
de «La Lu:; », 1884 ('?), in-S".

3. Aleg'ato por parte de Co10mbia en el limites con
Venezuela.- Bogotá, Imp. de «La Lus», 1883, io-8°.

22. ED1prestito (EL) ele .ISSO. -

4. Angarita (M. J.).- Codigo de organisacioo judiciaria de la Nacion. BogoM, C. R. & Tamayo, 1889,
in-8°.
a) - Codificacion naciooal. (Rap. de Colombia). Ib., ib.,
1890, io-8°.
b) - Revi ta de legislacion y jurisprudeocia. Bogotá, Imp.
de « La Lu:; », 1893, in-8°.

23. Esposicion qui ha.ce el Secretario ele E'talo en el

5. Bravo (A. C.). - Esludios leg-ales i de j urisprudeocia
pl'aclica. Santiago de Chile, Est. tipo de« La Epoca »,
1890, in·8°.
•.•6. Caracter social de la lei sobre credito publico.
-Bogotd, Imp. de M. Riuas, 1872 ( 1 ), in-8°.
7. Codigo civil colombiano.- BogoM, lmp. Nac., 1896,
in-8°.
8. - fiscal de los Estados Unidos de Colombia.- Bogotá, lmp.
de Zalanea H., 1882·84, 2 vols. ín-8°.
9. - de elecciooes.- Ley 7" de 1838. Bogotd, lmp. de A. M.
Silvestre, 1893, in-8".
10. - de procedimiento en los negocios criminales deI estado
sober:.UlO de Bolivar.- Cartagena, lmp. de Ruiz i hijo,
1884, in·8°.
11. - civil de la rep. de Costa Rica.- San José, lmp. Nac.,
1887, in-foI. peq.
12. - de pt'oc. civiles de la rep. de Costa Rica.- San José, Tip.
Nac., 1837, io-fol. peq.

13. Oodigo penal de larep. de Co ta Rica.-San Jose, Typ.
Nac., (S.d.), in-8°.
14. - fiscal de la rel?de Costa Rica (lS85).-San Jose, Typ.
Nac., (1885),10,8 0 •
15. Ooleccion de las disposiciones legislativas y administrativas emitidas en el afios 189! y 1895.- San José
Typ., jVac., 1894·95, 2 vols. (em 3 tomos), in-8°.
16. - de publbaciones reI Uvas a la administracion de la
hacienda naciooal.- (tomo 11, parte IlI). Bogotd, lmp.
Gaitan, 1872, in-4".
17. - de las le3s y decrelos emito eu el anos 1895 y 1896.
-Sall José, Typ. Nac., 1895·97,~2 vols. in-8°.

.\.rticul03 pllbliclel s en
«La Lu:; », Bogo/d, Imp. de «La Lu; », IS82, in-8'.
despacho de guerra i marina aI Con !!resso Coostitucional de la Nlleva Granada en 1840.-Bogotd lmp. P01'
J. A. Cualla, 1840 (1), iu-8°.

24. Exhibicioll. elel 20 de j nlio de IS7I. - Distl'ibucion
de premios. Bogotá, llilp. de M. Riuas, 1871 (1). iu-8'.
25. Estadistica deI comel'cio esterior i de cabotag-e...
coo la. haciemla naciooal corl'espoouiente aI alio I ti71 ,~
1872. BJgotú, lmp. de Gaitan, IS73, io·8.
26 . Ford (W. C.).- Reciprocity under the turja act of
1890. Wash., (8. otf·), lS93, in-S o.
27. Gaibrois (J. T.).-jM mONndum sobL'Cl la mosquitia
colombiana. BogoM. A. M. Silvestre, 1896, iu-8'.
28. Galill.do (A).- Esludios economicos i fiscales. BIJ(Jotú,
Imp. de H. Andmde, 1880, in-8°.
29. Goííi (D. FA.CUKDO).- Tratado de las relaciones ioternacionales de Espana.. Mad"id, Tip. de D. Ramon R.
de Rivem-ed., 1848, io -So.
30. Rolg'uin (L. M.). - Exposicióu aclarutoL'ia. Paris,
Imp. J. Bolbach, 1896, in-8°. (de 11 pp.)'
31. Rostos (Bl. '1.).- Lec~iones de det'ecl1o cOo>titucioo'1.L
S. Domittgo, Imp.« Cuiía de Ame"ica », 1 87, in·S o •

32. InforID.e deI Ministro de Justicia aI COligI'. de Co33. 34. -

~35.

-

36. -

lombia en us ~esiolles de 1894. Bogotâ, lmp. de ;1. M.
SillJest,·c, 1894 (?), in-4°.
deI Miuistro ele ReI. Exteriores. aI Cougr. d3 1 06.
lb., ib., 189 (1), in-8°.
que el Ministro deI Tesoro ele Colombia dirije aI Coogl'.
Constitucional de 1888.-Bogotá, Casa ed. de J. J. Pera;,
1888, in·S o •
que el Subsecl'elario encal'gado dei Ministerio de 00biel'no de Colombia presenta aI Congr. Consto de Ig96.
- Bogotá, lmp. ac., 1896, in-8°.
neva, Granada aI
deI Secretario de Estado ..• de la.
Congre o Con titucional de 1851.- Bogotd, Imp. de/,
Neo-Granadino, 1851 (?l, in-8°.

-6)7. Inform.e (DCTAvo) anual deI director de la Instruccion
pública deI estado soberano de Cundinamarca.- BogoM,
Imp. de E. Hermanos, 1879, in·4°.

59. Quir6s (DON JUAN B.).- Memoria de guerray marina
presentada ai Congr. Const. de Costa Rica. San Jose,
Tip.1Vac., 1896, 1n-4°.

88. _ deI Procurador General de la Nacion ai Exmo. Senor
Preso de la Rep.- Bogotâ, Imp. de E. Hennanos, 1890,
in-8°.

60. Recol:>i1acion de leyes sobre instruccion publica
primaria dei estado soberano de Cundinamarca.-1874.
Bogotá, Imp. de E. Het'rnanos, 1874, in-8 0 •

39. Inform.es deI Director de Instruc. Publica deI estado
soberano de Cundinamarca.- Bogotá, Imp. de E. Hermanos e outras, 1872-84, fi vols. in-8°.

61. ReglaUl.ento de instrucclon para la contabilidad publIcaen los departamentos de guerra y marina.-Bogotá
Imp. de Ancizar, 1848, in-8°.
'

40 Jim.enez (S.).-Elementos deI derecho civil y penal.
San Jose, Imp. de G. Molina, 1874, 2 vols. in-8°.
41. Ley organica dei notariado de la Rep. de Costa Rica.
-San Jose, Tip. Nac., 1887, in·4°.
42. -

organica de tribllnales de la rep. de Costa Rica.San Josç, « Typ. Nac. », 1887, in-fol. peq.

43. Leys de Colombia. -Londres, Imp. de ][. CaZei'o, 1825,
in-8° .
44. Madiedo (M. M.).- Tratado de derecho de jentes.
Bogotá, Typ. N. Ponton, 1874, in-8°.
45. Mem.oria dit'ijida ai Congresso Nacional (Secretaria
de bacienda i fomento). - 1865. Bogotá, Imp. de « EZ
Mosaico », 1865 (1), in-4°.
46. MeUlorias i fomentos de los Secretarias de Hacienda
i Fomen to dirijidas ai Pt'es. de Rep. para aI Congr.BO{jota, lmp. Gaitan e outras, 1875-96,14 vols., iu-8',

62. -

dei reg. publico de la rep. de Costa Rica.- San Jose
Tip. Nac., 1887, in-4°.
'

63. Reglam.en'tos deI Senado y Cámara da Represen.
tantes de la Rep. de Colombia.- Bogotâ, Imp. de A. M.
Silvestre, 1888, in-8°.
64. Revista Literaria. (Direc. L L. Amayo.) Afio
Bogotá, Imp. de «La Luz», 1896, 2 vaIs. in·8°.

III~

65. Robayo (DR. A. W.).- Proceso de Alejandro A.
F10rez. Alegato pronunciado ante eI jurado. Bogotá
Irnp. de Z. HermalJ'tos, 1896, in-8 0 •
'
6ô. Sam.per (J. M.).- Ajuntamentos para la historia po,
litica y social de la Nueva Gl'anada. Bogotá, Imp. deZ
«Neo-Granadino», 1853, in-8".
a). -

Derecho publico interno de Co10mbia. -Histol'ia Critica.
Bogotá, lmp. de «La Luz», 1896, 2vols. in-8 0 •

67. Sen'tencias - (Côrte de Casacion.) Rep. de Costa.
Rica. San José, Tip. NacionaZ, 1888-97, 8 vais. in-8°.

47. -

de los Secr. de Guerra i Marina aI Congr. de Colombia.
-Bogotá, Imp. de La Nacion e outras, 1871-83, 5 vais.
in-8°.
.

68. Soto (JUAN B. PEREZ Y.).- Discurso pronunciado pOJ."
el Senador en el debate sobre tratados con Venezuela.
Bogotà, Imp. de A. M. SiZvest1'e, 1896, m-8 o.

48. -

i fomentos de los Sec. de Instruc. Publica dirijidas ai
Preso de los Est. Unidos de Colombia.- Bogotá, Imp.
de M. Rivas e outras, 1881-96,4 vaIs., in-8°.

69. Tercer informe dei Inspector Gen. ue Instruc. Publica deI departamento de Cundinamarca.-Bogotá, Imp.
de A. M. Silvestre, 1890 (?), m-8 0 •

49. -

i fomentos de los Secretarias uel Tesoro i credito nacional dirijidas ai Preso de la Union.- Bogotá, Imp.
de G. A. Nunes e outras, 1879-90,5 vols., in-8°.

70. Ulloa (DR. DON J. J.). - Memoria
San Jose, Tip. Nac., 1896, in-4°.

50. Mem.oria deI Secretario de Gobierno de Cundinamarca
dirijida aI Gob. deI Estado para la As. Leg., de 1879.
-Bogotá,lmp. de Gaitan, 1879, in-8°.
51. Mensaje dei vicepresidente de Venezuela.- Bogotá,
lmp. Nac., 1896, in·4°.
52. Mon-tealegre (DON R.). - Memoria de hacienda
y com. presentada ai Congro Consto de Costa Rica.
-San Jose, Typ. Nac., 1896, in-4°.
53. Ochoa (DR. FRANCISCO). - Exposición deI Codigo Penal
Venezolano. Maracaibo, Imp. Bolivar, 1888, in-8°.
54. Orozco (RAFAEL). - Elementos dei deracho penal de
Custa Rica. San Jose, Typ. Nac., 1882, in-8°.
55. Ot.ero (J. M. Q.). - Memoria historica sobre limites
entre Colombia i Brasil. Bogotà, Imp. de Gaitan, 1869,
in-8°.
56. Pacheco (DON R.).- Memoria de reI. exteriores,
gracir., j ust. , culto y bener. pt'esen.tada aI Congr.
eon t. de Costa Rica. San Jose, Typ. Nac., 1896,
iu-4° .

a). -

de Fomento.

Memoria de gob. ypolicia presentada ai Congor. Consto
de la rep. de Costa Rica.- San Jose, Tip Nac., 189ô.
in-4°.

71. Velasco (F. J. V.). - Nueva geographia de Colambia. Bogotá, Imp. ele Z. Hermanos, 1892, in-8°.
72. Velez (FERNANDO). - Datas para la historia dei derecho constitucional (Rep. de Colombia). ][edeZUn, Imp.
deZ departamento, 1891, in-8°.
73. Zerda (B. N.). - La Mosquitia Colombiana.
lmp. de E. E. Guzmal'l, 1896, in-8°. peq.

Bogotá.

Do Illm. Sr. Dr. Carlos Vieira Ferreira :
1. Abrantés (Duc.sE D'). - Catherine II. BruxeUes, J.
P. MéZine.éd., 1835, in-12°.
2. Ahreus (H.). - Cours de droit naturel. Bi'uxeUes,
B.-Ch'-istophe et C.íO, 1860, in-So.
3. Andrada e Silva (J. B. DE). - Discul'sOS parlamentares do conselho .... publicados por J. C. de Moraes. Rio de Janeiro, Typ. M. & 1I'Iont'Alverne, 1880,
in-8°· (com retr.) •.

Memoria de iustruccion publica presentada aI Cougr.
Consto de Costa Rica. San Jose, Tip. Nac., 1896,
in-4° .

4. Auditrre·t't (M'S D') .-Systeme financieI' de la France.
Pai-is, GuiZZaumin et C.íO, 1854, 5 vols. in-8°.

57. Pinzon (G.).- Tratado de ciencia constituc:lional (2'
ed). Bogotà, Imp. deZ Neo-Granadino, 1852, in-8°.

5. Bastlat (FRÉDÉRIC). - CEuvres complàtes. Paris,
Guillaumin et C.Oi, 1855,6 vols. in-12°.

58. Principio!!! de dere~ho internacional.- Bogotá, Eche·
vel'ria, j 869, in-8°.

6. Bazin (F. H.). - Traité élementaire d'économie politique. Paris, Lib·r. Victor Lecotf?-e, 1885, in-12°.

a). -

-77. Beccaria.- Des delits des peines. Paris, GuiUaumin
et C.ie, 1870, in-12°.

33 . .J out1"roy (TH. ).-NonveUes méIaoges philosophiques.
Pal'is, Libr. de L. Hachette &: C,ie, 1861, in-12°.

7~-::"'"

8. Beusa (A. MARIA). -Juris naturalis. Paris, J. Leraua;
et Jauby, 1860,2 vols. in-8°.

34:/llK.riegelii (O. M. ).-Corpus juris civilis. Lisboa, Baungaertneri, 1858, in-8°.

9. Biblia (A). -(em h9breu). Vienna, A. Holzhausen, 1878,

35. Laboulaye (E.).- Oeuvres sociales de Chauviog
'
Paris, Charpentier et C.ie-éd., 1886, io-12 0 •

~~o.

~

10. Blanqui (M.}.- Cours d'economie industeielle. Paris,
L. Mathias, (S. d.) in-8°.

36. LaID.art,ine (M. A. DE). -Cou1's élementaire de litterature. Paris, lmp. Lemercier, 1856, io-80 • (com retr:)

Brw::elles, Soe. typ.

37. Landrini (M.). - Oictioooaire de miné1'al. Paris,
Firmin Didat freres, 1856, io-12°.

11. Block (~L). - Dictionnaire geoeral de la politique. Paris, U. Lore»;;, 1867, in-8°. (o. 2 cols.)

38. La Place (OE). - Léçons fraoçaises de litterature.
Bruxelles, L. Hauman, 1829, iO·8°.

12. Cabantous (L.). - Repétitioos écrites SUl' le droit
public. Paris, M. et Dujardin, 185'3, in·8°.

39. Leal (f/R. A.H.).-Pantheoll maranbense. Lisboa, Imp.
Nac , 1873, io-8°.

13. Oa1n.pos (J. PINTO DE). - Vida do duque de Caxias.
Lisboa, Imp. Nac., 1878, 2 vols. io-8°. (com retl")

40. Leroy-Beaulieu (P.). - Traité de la science
eles finances. Paris, Guillaumin et C.ie, 1883 2 vols.
in-8°.
'

a) -

OOUI'S d'ecooomique politique.
Belge, 1843, io-8°.

14. Oourrog (A. M. DU). - Institutes de Justioien.Pa?·is,
G. Thorel, I 51, 2 vols. in·8".
15. Codes (Les huit) en mioiatul'e.- Paris, J. P. Roret,
1833, ill-8°. peq.
16. Ohevalier (M.). - Lettres SUl' l'organisation du travaiI. Paris, Uapelle-ed., 1848, io-12°.
17. Clevalier (M.). - Cours d'économie politique. Bruxelles, Meline, Cans et camp., 1851, 3 vols. in-8°.

4]. Magalhães (O. J. G. DE). - Fait de l'esprit humaio. Paris, Líbl'. d'Aug. Fonlaine, 1859, io-8°.
42. Malthus. - Principes d'économie politique. Paris,
Guillaumin et C.ie, 1846, in-8°.
43. :M:atta Albuquerque (Da. P. A. DA). - Elementos de economia politica.. Pernambuco, Typ. Santos
&: C. io, 1844, io-120 •
-

18. 001n.le (O.). - Traité de la propriété. Paris, Chamerotlibr., 1834,2 vols. in-8°.

44. lUatter (M. J .). - De 1'iofiueoce des rnceurs SUl' les
lois. Pa?'is, F. Didot-frb-es, 1843, in-So.

19. Constanl; (B.). - Cours de politique conslitutionoelle.
Bruxelles, H. Cattoi,' et camp., 1837, in-8 0 •

45. lHichele-t (1\1.). - CEuvres. Brua;elles. M.
Comp.", 1840, 3 vols. in-8°.

20. CorJnenin (M. DE). - Droit administratif. Paris, Pagnlh·e·ed., 1840,2 vols. io-8°.

46. Mill (J. STUART). - Principes d'écooomie politique.
Pa?-is, Guillaumin et C.ie, 1854,2 vols. in-8°.

21. Cossn (L.). - Primeiros elementos de economia politica.. Rio de Janeiro, Laemmert &: C.ia, 1888, in-8°.

47. Mon1:.oya (A. RUIZ DE). - Vo~abulario
Viena, F. y Frich, 1876, 2 vols. in-8 0 •

22. Oourset-Seneuil (J. G.). - Êtudes SUl' la science
sociale. Paris, Guillaumin et C.io, 1862, in-8°.
23. Oulloch (J. R. Me.). - The principies of politicai economy. London, W. Tait, 1830, in-8°.
24. DroZi (J .). - Economie politique. Paris. J. Renoual'd et
C.io, 1846, in-80 •
25. Ducrocq (TH.).- Cours de droit administratif. Paris,
A. Durand-ed., 1862, io-8°.
26. Faucber (LEON).-Mélang-es d'économie politique.
Paris, Guillaurnin et C.io, 1856, 2 vols. ill-8°.
27. Ferreira (JosÉ O.). - Noções fuodameotaes de pbi10sophia do direito. Coimbm, lmp. da Univel'sidade,
1867, in ·8° .
28.

Garnie.~-Pagés.-

29.

Giral~dot

Cans

et

y tesoro.

48. Nervo (BARON DE). - Les floances françaises. Paris,
M. Levy-freres, 1863, 4 vols.· io-8°.
49. Oliveira (DR. J. R. D'). - Epitome de direito admi.
nistrativo brasileiro. S. Paulo, L. King, 1884, in-8°.
50. Ordenança para infantaria. (8. f. de r.), in-8 0 •
51. Paiva (V. F. NETO). - Elementos de direito ndtural.
Coimb"a, Imp. da Universidade, 1857,2 vols. in-8°.
52. Proudhon (P. J.). - Tbéo1'ie de l'impôt. Br«xelles, lmp. A. N.Lebegue, 1861, io-12°.
53. ReCorJna judicial novissima.- Lisb6a, Imp. Nac.,
1845, in-4°.
54. Roscher (GUlLL.). - Principes d'écooomie politique. Paris, Guillaumin et C.ie, 1857, 2 vols. in-8°.

Pa>'is,

55. Rossi (M. P. ).- Tl'aité de droit penal. Bruxelles, M.
Cans et C.io, 1852, in-12°.

(BOn. DE).- Des administrations départemeolales. Paris, Gttillaumin·ed., 1857, in-8°.

56. Russell (ct" JORN).- Essai SUl' I'histoire du gouvernemeot et de la coostitution britannique. Paris, E.
Denlu, 1865, in-8".

Dictionnaire politique.
Pagnerre-ed., 1857, io-4°. (a 2 co1s.)

30. Horatii Flacci (Q)._ Opera. Pa?·is,Libr. C. Delag"ave, 1887, io-8°.

57. Say (J. BAPTISTE).- Cours d'écooomie politique. Bruwelles, Soe. typ. BeZge, 1844, iu-8o• gr.
.

31. Jacobs (FRIEDERloa). - Elemeotarbuch der griecbischen Sprache. Viena, FI'. F;'ommann, 1885-86, 4
vols. in-8 0 •

58. Selecta latioi sermonis.-Paris, J. P. Aillaud, 1866,
3 vols. in-8°.

32. Janvrot (VIOTOR). - La ma.gistrature. Paris,
COtillOlt &: C.ie, 1882, 2 vols. iu-l~o.

59. Seneuil (J. G. COUROELLE).- Traité d'économie politique. Paris, GuilZaumin et C.ie, 1858,2 voIs io-8°.

A.

-860. Silva (J. M. PEREIRA DA). - Plutarco brasileiro. Rio
de Ja1~eiro, E. eH. Laemmert, IS47, 2~vols. in-So.

16. Graphisch-statistischer Atlas der Schweiz.- Bem
Stampfli 1: C. ie, IS97, in-So.
'

Historia da fundação do Imperio do Brazil. Rio deJaneiro,
B. L. Gal·niel·-ed., IS64, 5 vol~. in-So. (com retr.!

17. I-:licklDann's (A. L.).- Universal T'lschen Atlas.
Vienl1a, G. F. & Berndt,IS97, io-fol. peq.

61. Theronlde.- La chanson de Roland. Pal'is, C. Marpon &:., (8. d.), in-S o •

18. I-I:Hty (DR. C.).- Politisches Jahrbuch der schweize,
rischen Eidgenossenschaft. Bem. K. J. Wyss, I 96..
97,2 vols. in-So.

a) -

62. TiD1on.- Livre des orateurs. Pal'is, Pagnerre-ed.,
IS47, in-SO.

19. Huber (DR. A.).- Statistique des écoles suisses. Zu"ich, G1'lMli'IJeni'fls, (8. d), S vols. in-So.

63. "Waldeck (O. Jo. PEDRI). - Institutiones juris civilis.
Coimbl'a, Typ. Ac., IS49, in-So.

20. J ournal offieiel il1ustré de l' Exposi tioo Nat. Suisse
Zurich, Li/h. Fret.:; (njres (ns. 42 a 49), 1896, in-fol.

64. "Warnkaning (L. A.). - Institutiones juris romani
privati. Bonna, A. Mal'ci, 1860, in-So.

21. Kebedgy (M. S.).- Contribuition à l'élude de la
sanction du droit interDational. BruxeUes, Belin(ante
(ràes, IS97, in·So.

65. "Wheaton (HENRY). - Histoire du droit des gens.
Leipzig, F. A. Brokaus, 1846, 2 vol~. in-So.

22. Loi fédérale créant une Banque de la CooCédération.
Sui se.- (8. (. de r.), io-So. ( de 16 pp.).

C6. "Wille:m.ain (M.).- Histoire de Cromwell. Bruxelles,
J. B. Tirche1', IS39, in-8°.

23. -

67. Valdez (C. M.). - Diccionario espanol-portugués por
M. do Couto e ... Lisboa, Typ. Nac., 1864, 3 vols.
in-So. (a 3 cols).

fédérale coocernant l'acquisition et l'exploitation de
chemins de fer pour le compte de 1:1 Conféllération.(8. f. de 1'.) 1897, in-So. (de 22 pp.).

24. -

fédérale conceroant les traitements des fonctionnaires et
employés fédél'anx.- (8. r. de 1'.), IS97, in-So. : de 16 pp.)

25. -

fédérale SUl' le droit privé.- Code civil sui se. (8. f.
de 1'.), in·4°.

68. Villeneuve BargelUoll.t; (A. DE).- E'conomie
politique chrétienne. B'ruxelles, M. Cans &: C.i6, IS37,
in-So. gr.

26.~J:artill.

( A.). - Commentaire de la loi fédérale coneernant 1'8tat civil et le mariage. Geneve, Ch. Eggimann &: C.i6, 1 97, iD' O.

Do Exm. Sr. Dr. P. A. Beltrão, ex-ministro bl'asileiro
na Suissa:
1. Actes du COn.gTeS suisse des interéts feminines.- Bem,
Sleigel' &: C. i6, IS97, in-So.
2. Arrêts du Tribunal Féd. Suisse en l'année IS96.
- Lausanne, G. Bl'idel &: Cio tid., (3. el.), 2 vols. in-So.
3. Atlas g-éog-raphique et statistique de la Suisse.- Berne,
8tâmpfli &: C. i6 , 1897, iu-8°.

27. -

IS96·

6. 13udget de la Confédél'ation Suisse pour les années
1897 et 1898.- (8. (. de 1'.), 1897 (?), 2 vols. iu-foI. peq.
7.
S.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

rassemblés et soumis du Conseil Fé·
déral par le département f8d. des finances ( art. 39 de
const. féJ. suisse). (8. (. de 1'. ), in-8°.

2S. Message du Consei! Féderal a l'As. Féd. coocernant
l'arrangement illternational signé à Paris le 290etobre
IS97.- (8. f. de r. ), I 97 (?), io-SO.
29. -

du Consei! Fécléral (Suisse) à. l'As. Féd. cooceroant
deux projects de lois sur l'assurance contt'e les maladies
et les accidents. - ( 8. (. de r.), in·So.

30. -

du Consei! Fédel'al a I'Assemblée Féderal~ SUl' le budg-et prur les années IS97 et IS9S.- ( S. (. de r), 1897
P), 2 vols. io-So.

4. Berll.ey (J.). -L'initiative populaire et la lég-islatiou fédérale. Lausanne, eh. Viret-Genton, IS96, in·S o •
5. 13loll.ay (S. DE).- Annales de jurisprudence.
97. Lausanne, B. Benda·éd., IS97, 2 vols. in-So.

~La-te:riaux

3!. Mess3ge du Conseil Fédéral à l'As. Féd. concernant
les crédi ts supplamalltaires pour IS97. (8. (. de l'.), 1897,
in-8°. (de 5) pp.).
Dulletin sténographíque omciel de I'As. Féd. Suisse..
- Berne, Jent &: C.i6, 1897,2 vols. in·4o.
32. - du Cooseil Fedéral (Suísse) á l'As. Féd. coneernant
la loi relative à l'execution de l'art. 39 de la Const.
Snpple:m.ent (V. mo) au recuei! des con'titutions fédéFéd.- (8. f. der.), in-So. (de 60 pp.).
rules et cantonales.- Berne, S/âmpfli &: C.ie, IS96 (?),
io-So .
33. - du Consei I Fédéral à l'As. Féd. concernan t le projet
da la loi SUl' ln, fabricf\tion, l'importatioo, I'exportation
Congres in ternatiooal d'an tl1l'opologie criminelle.et la vente das allumettes au phosphore jaune.- (S. f·
Gene'IJe, Gem'g &: C.i6, IS97, in·So. (com cartas).
de r.), IS97,. in-So. (rle 11 pp.).
Congres (2mo ) international d'assistance et rrm'congres
iuternat. de 1:1 protection de l'enfaace. Proces verbaux et 34. - supplementairedu Con ai! Fédél'al à l'As. Féc1. concernant la fixatiou das tl'aitements pour IS98.-(8. (. deI'.),
résolution~.- Genêve, W. et Duchêne, 1897, in-So.
IS97, in-So. (de 29 pp.).
- Item. Rapports. lb., ib., IS97, in-8°.
35. - du Consei! Fédél'al (Suisse) à l'As. Féd. concernant le
Docu:m.ents de la conférence telegraphique internat.
rachat des principales ligoes de chemins de fel' suisses.
de Budapest.-Berne, G. R. &: Schatzmann, IS97, in-4 0 •
-(8. r. de r.), Íll-So.
Droz (N.). - Le rachat des chemins de fer sui,ses 36. - du Consei! Fédéral (Suisse) à l'As. Féd. rélalH à la
Bale et Geneve, Gemog et C.ia éd., IS9S, in-So.
revision de la Constitution Fédérale.- (3. (. der.),
in-So. (de 50 pp.).
:Ii'orestier (V.). - La notion de la faute. Lausanne,
F. Payot-libr.-éd., 1897, in-So.
37. Muyden m. VAN).-Histoire de la nation Suisse. Lau"
sanne, H. Mignot-éd., IS97, iu-S". (5 fascs.).
Grandpierre (CIL). - Nos autorités fédérales.
Berne-Neuchatel, Ch. Grandpierre, 1896, iD-So. (com 38. Naville (A.).-L'éeonomie dita politique et les se. mo'
retrs.) .
rales. Geneve, Georgeet C.ie, 1897, in-So.

-939. Pas de Banque Politique! apinion d'uu sim pie travililleur.- (Suppl. au« Journal de Geneve du 25 feveier
1897). Geneve, Imp. Suiss~, 1897, in-fol.

8. Oarvalho (E. R. F. D8 ).- Momoria acerca da lavoura da Ilha de Cuba. S. Luis do Mar'anhão, Typ. de
B. Mattos, 1867, in·8°.

40. Questions féministes. - Geneve,
Cie-id., 1896, in-Ro.

Eggimann &:

9. Oelso (AFFONSO ).- A esquadra e a opposição pn.rlamental'. Rio de Janei?'o, Typ. Fi'ance~a, IS68, in-8°.

41. Rapport du bureau fé léral des assurances SUl' les
entreprises en matiere d'assul'ances.- Berne, Stampfii
&C.;8, 1897,in-4".

10. OonCerencia publica a beneficio dei monumento que
se elevará a los héro'~s dei 21 de mayo.-Santiago de
Chile, I m1'. del «Mercurio», 1879, iu-8°,

42. - présenté à. l'As. Féd. par le Consei! Féd. Suísse pendant I'année 1896. - (S. f. de r.), in-8°.

II. 00 ta ( A. F. ).- Panfletos contra pufia1es. Montevideo, Imp. de la <<Red. Sociale» , 1879, in-So.

43. - du depart. féd. des aITaires étrangàres SUl' sa geslion
en 1895.- (8. f. de r.), in-8°. (de 90 pp.).

12. Dundonald (CONDE DE ).- Narra.tiva de serviços...
prestados pelo alm ... Londres, J. Ridgway, 1859, in-So.

44. Recuei! général de la législation et des traités concernant la propriété industrielle.- (2e tom.): Bsrne,
Bur. Inter. de la Prof. 1n-1ust., 1897, in-8°.

13. Esguerra (D.).- La doctrina de Monroe. Tesis presentada por., .. Bogotá, J. H. L. Perez, IS96, in-8°.

45. Revue judiciail'e.- Lausanne, Imp. A. Jaunin, 1897,
in-8'. (fases. 9 - 21).

civis. Rio de Janeiro, T!/p, E. &: H. Laemmert, IS67,
in-8°.

46. Revue de la jurispruelence en matiere de droit fédé1'0.1.- (xv.e voI. ). Basel, R. Reich, 1897, in-8 o.

15. Gama Lobo (O. DA).- Direitos e deveres dos estrangeiros. Manmhão, A. P. R. de Almeida, 186 ,
in-8°.

47- pénale suisse (4 0

).

Ch.

Bem, Stãmpfii &: C.i8, 1897, in-8".

48 Rolhrich ( H. ).- Questions sociales à. Geneve. Geneve, Libr. Stapehnohr, 1896, iu-8°.

14. Freit.as (DR. A. T. DE ).- A consolidação das leis

16. GOll1es (F. L. ).- Le marquis de Pombal. Lisboe,
Imp. franco-port., I 69, in-8°.

49. Stati@tiches Jahrbuch der Schweiz. Bern, Art,
Inst. OreU Fussli, 1897, in-8°.

17. Jourdan (E. C. ).- Guerra do Paraguay. Rio de
Janeiro, Typ. Pe?'severança, 1871, 2 vols. in-So e
ia-foi.

50. Stooss (C_ ).- Revne pénala suisse.
&: C.o, 1896-97, 4 vols. in-8°.

IS. Lacerda "VVerneck (DR. L. P. DE ).- Estudos
sobre o credito rUNl bypothecario. Rio de Janeiro, B.
L. Garnier, 1857, in-8 .

Bern, Georg

51. U Un10 (Lours). - Le pl'oblême social. Paj'is, F. Alcan,
(S. 'd.), iu-8°.
52. Weiss (G. DE).- De I'expropriatiou pour cause d'utililá publique. Lausanne. F. Payot, 1897, in-So.

Do Exm. Sr. Dr. F. Vleira Monteiro, ministro brazileiro em Hespanha.
I. Diario ele las sesiones de Cortes ( enado y Congresso ).- Madrid, lmp. de J. A. Garcia, 1877-96, 230
vols. in-foi. peq.
2. Mell10rias dei Tribunal de Cuentas dei Reino. Madl'id
Imp. de J. A. Garcia, I 77, in-foi. peq.

Do Exm. r. Dr. J. B. Serra Belfort.
1. Acuerdo entre la Republica al'iental dei Uruguay y
el 1m perio deI Brasil sobre extradicion de criminales.
Montevideo, Ty1'. R. Reynaud, 1879, in-8·.
2. AntagonhJlDo de algu'ls cn.nones do ullimo concilio de Roml.- Lisboa, Typ. Universal, 1873, in-8°.
3. Ao Ill1perador.- Curtas. Rio de Janeiro, Ty1'. C.
A. de Metlo, 1866, in·8 0 •
4. A.ppendice á obra que se intitula- Primeiras linhas
sobre o processo civil. Composta por J. J. C. P. e S.
-Lisboa, 'l:yp. RoUandiana, 1824-29, 4 vols. in-8 o.
5. Bergier ( ABBÉ).- Dictiounaire de théologie. Paris,
L. et Jouby, Ubl·. (S. d.), 6 vols. in-So.
6. Carolina ( A ) ou a definitiva fixação ele limites entre
asprovincias do Maranhão e Goyaz.- Rio de Janei?'o, Typ.
A. de Freitas G. &:.C.", IS52, in-8 0 •
7. Cartas do solitario.- Rio de Janeiro, Typ. do «Correio
Mel'cantil» , IS62, in-8 0 •

19. J'-lanoequin ( M. ).- Les provinces arg-entines et
Buenos Aires. Pa?'is, GuiUaumin et C.ie-id, 1856,
in-8°.
20. l\'.Iatta l\.Iachado (DR. J, DE).- a litigio das Mis·
sões. Rio de Janeiro, Imp. Mont'Alvej'ne, 18\J0, in-So.
21. Mi1et ( H. A. ). - a meio e a questão banclria. Tamandare, Typ. Independente, 1850, in-S o.
22. Pascual (A. D.).-Ensaio critico.Rió de Janairo, Typ.
Laemme?'t, 1861, 2 vols. ( em 1 tomo), in-8°.
23. Pelliza (M. Á.).- La question dei estrecho de Mag. es
Btlenos.Aires, C. CasavaUe-ed., 1881, in-8°.
24. Porto-Alegre (PAULO).- Monogl'apma do café.
Lisboa, V. Bert1'and &: C.', 1879, in-8°.
25. Saraiva (JosÉ ANTONIO ).- Missão ao Rio da Prata.,
Bahia, Typ. do «Dim'io», 1872,in-S".
26. Situation (La) économique du Chile. Val1'aj·aiso,Imp.
de cL'J. Putria», 1876, in-8°.
27. Soares ( S. F.). - Novas estatisticas sobre a populaçã(}
agricola. Rio de Juneil'o, Typ. Villeneuve, 1860, in-So.
!8. 80uzaBandeira (B.el A. H. DE).-Reforma eleitoral. Recife, 1'yp. Universal, 1862, in, 80 •

29. Souza Pinto (B. A, DE ).- Lições de direito criminal portuguez. Coimbra, lmp. da Univenidade, 1861,
in-8°.
30. Totvarad (C. K. de ).- O casamento civil. Rio de
Janeij'o, Laemmert &,'1858, in=S°, .
31.

Vaper~au

(G.).-Dictionnail·e universeldes contemporains. Pal'is, L. Hachette et C.ie, 1865, in-8°.

132. Viagell1 (Uma) em 1852 á villa de N. S. do Nazareth.
Pará, Typ. de Santos &: Filho, 1853, in-8°.
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Do Exm. Sr. senador Dr. Ruy Barbosa:
1. Barbosa ( Ruy). - Decennario de Castro Alves.
Elogio do poeta. Bolzia, Typ. do « Dia?'io da Bahia »,

1881, in-8".
a) - Projecto n. 48. Sessão de 4 de agosto de 1884. Camara
dos Deputados. Rio de Janeiro, Ti/p. Nacional, 1884, in-8°.
b) - Introducção á veraão de Gullion. (8. f. de ?'.), Rio de
Janeiro, Typ. Laemmert &: O. 1887, in-So.
c) - Finanças e politica tia Republica. Cap. Fed., Comp.
lmp?'eSSO?'a, 1892, in-8°.
d) -

e) -

1) -

g) h) -

i) j) k) l ) -

m) n) -

D) 1') -

O estado de sitiu, sua natureza. seus eífeitos e limites.
Cap. Fed., Comp, Impressora, 1892, in-8°.
O estado de sitio, suas condições, seus limites, seus
etreitos. Habeas-corpus requerido ao Supro Trib. Federal. Rio de Janeil'o, Typ. da « Ga.eta de Noticias »,
1892, in-8°.
Martial law: its constitution, limits and eífects. Rio de
Janeiro, Typ. E. J. Lamow'eux &: C.o, 1892, in-So.
Visita a tena natal. Bahia, Typ. do « Diario da Bahia », IS93. in-SO.
Discurso pronunciado pelo Sr. Dr .. , no banquete que
lhe foi oíferecido pelo director do « Jm'nal do Comme?'cio ». Rio de Janei?'o, Typ. do «Jornal do Comme?'cio », lS95, ln-So.
Cartas da Ing-laterra. Rio de Janeiro, Tyl'. Leuzinger,
lS96. in-So.
Amnistia inversa.- (2' ed. ). Rio de Janeiro, Typ. do
« Jornal do Commercio », IS96, in-So.
A aposentadoria forçada dos magistrados em disponibilidade. RlO de Janeiro, Typ. do «Jornal do Commel'cio »,
1896, in-So.
Discurso pronunciado no Senado Federal em sessão de
13 de out. de lS96. Ouro-Preto, 1mp. 0(. do Est. de
Minas Geraes, 1897, in-So.
O partido rep. conservador. Rio de Janeiro, Casa Mont'Alverne, 1897. in-SO.
Sessão civica em homenagem ao Senador J. B. de Andrada e Silva. Discurso do Sr, cons .•• S. Paulo, Typ.
King, lS97, in-So.
O Papa e o Concilio por Janus. Versão e introducção
de ... Rio de Janeiro, Brown &: Evaristo-ed., lS97,
in-So •
O part. rep. conservador. Documentos de uma tentativa baldada. Rio de- Janeiro, Casa Mont'Alverne, IS97,
in-SO .

Do Ex. Sr. Dr. J. Walker Martinez, ministro chileno:
1. Archivo deI coosejo de lJ'ijiene de Valparaizo. Valpa?'aizo, 1mp. Central, IS96, in-4°.

2. Codigo civil deI Chile. Santiago, ímp. Nac., lSS9,
in-4°.
3. Codigo de comercio de la Rep. de Chile. Santiago,
«lmp.. Nac. », ISS9, in-40 •
4. - de Mineria de Chile. Santiago. 1mp. Nac., lSS9, in-40 •

5. Lei de pr6ltupuestos de los gastos generales de Chile.
-Santiago, 1mp. Nac., IS97, in-4°.

6. RealalD.aciones presentauas aI tribunal n.nglo-C'hileuo. -Santiago, Libr. Ercila., 1896, 4 vols. in-4°.
7. Ross (A.). - Memol'ia sobre las rell1ociones COmercrales. Paris, Typ. P. Dupont, IS92, in-So.
8. SanteUces (RAMON E.). - ú,os ba.ncos chilenos.
Santiago, Imp.• Barcelona, lS93, in-4o •

9. Servicio diplomatico i consular em IS96. Santiago,
1mp. Mejia, IS96, in-4°.

Do Exm. Sr. Senador M. Barata
1. Condreau (HENRI). -

Voyage au Tapajoz. Paris,
A. Lahure-éd., IS97, in-4°. (com estps.).

2. Etat (L') de Pará.- Paris, A. Lahure-éd., IS97, in·40 •
(com estps,).

3. Mappa estatístico da divisão administrativa, judiciaria
e eleitoral do Estado do Pará. Pard, Lith. de C. Wie·
gandt, IS97, in-plano.
4. Manifesto ao eleitorado Republicano do Estado do
Pará \i fi. em 6 cais.)

Do Sr. Max Fleiuss :
1. Bissell (A. H.). -

The postal laws and regulations.
Wash., Gov. Prit. Of., IS79, in-So.

2. CarIes (DR. C.). - Códig-os postal y telegl'apllico.
Buenos-Aires, Comp. Sud-Am., IS95, in-S'.
3. Fleiuss (MA x). - Ferias. Antbologia de escri ptOl'es
brasileiros. Rio de Janeiro, Typ. B. Freres, 1897, in·8°,
4. Guia postal de la República de Chile. Santiago, 1mp.
de la Republica, IS75, in-S o •
5. Indicateur des postes de Belgique.- B?'WJellas,
E. Guyot, IS92, in-So.

6, Jaccottey (P.).-Traité de législation postale. Paris,
P. Dupont, 1891, in-So.
7. Manuel postal paul' la Suisse.-Berne, 1mp. 8. Collin,
IS91, in-So •
S, Maury (LUClEN).- Les postes romaines. Pm·is,lmp.
de la Soco de Typ., lS90, in-So.
9. Ordenanza jenel'al de correos de la Republica. Santiago, 1mp. Mercurio, lS74, in-So.
10. Revue (La) Blanche.- Paris, C. C. Charpentier, 189596, 2 vols. iu-4°.

n.

Semana (A).- Dir. V. Magalhães. Anno I-Tomo I
(1893). Rio de Janeiro, Typ. Aldina, IS93, in-fol. peq.

12. Unit:ed S. offl.cial postal guide.
F. Lasher, IS92, in .80 •

Philadelphia, Geo.

Dos proprios autores :
1. Allneida GOJD.es (DRt. J. C. DE).- Industria assucareira. Rio de Janeiro, 1mp. J. Serpa & C.a, 1896,
in-So .

2. Carvalho (A. B. FREIRtW DE).- Revisão constitucional. Discurso do dep. Rio de Janeiro, «Jornal do
Commercio ». IS97, ln-8°.
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Mello Reis (DR. AARÃO DE).- Contestação ao~
ploma do Dr. B. Leite. Rio de Janeiro, Typ. Allltrtcana, IS97, in·So.

4. CherlDont (Da. JUSTO LEITE).- Discurso proferido
pelo... na sessão do Congresso Rep. Paraense. Belém,
Imp. do «Diario Official », IS97, in·4-°.

5. Coelho (E.).--O po1Jreiro ecclesiastico. Rio de Jane!ro,
(~), (S. off.), 1'S97, iu·8°. (de iO pp.).
a - O evangelho do Congresso em prol do divorcio.-, R-8i~
de Janeiro, Typ. d(J; «GOiZeta de Noticias », 1896, lU
peq.
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6. Considerações publicadas em deresa do ex-governador do Amazonas. Rio de Janeiro, Typ. do «Jornal do Commel'cio », 1897, in-8°.

27. Silva (A. MOREIRA DA). - Di curso na Camara dos
Deputados Federaes. S. Paulo,' Typ. J. B. Endrizzi,
1897, in-16°.

7. Cruz (DR. C.).-Conteslação ao diploma expedido ao ..•

28. Sodré (LAURO). - C!'enças e opiniões. Beldm, Typ.
do iS. Di'J.rio Official». 1896, in-8°.
a) - Palavras e actos. Ib., ib., 1896, in-8°.

ex-governador do Estado do Maranhão pela junta apuradora. Rio de Janeiro, lmp. Americana, 1897, in·8°.
8. Duprat (VISCONDE DE). - ReI. da Ven. Ol'd. Terc. dos
Minimos de S. Francisco de Paula. Rio de Janeiro, Typ.
Guimarães, 1897, ia-8°.
9. GaIvão (E.).- Organisação judiciaria. Rio de Janeiro,
«Jornal do Bt'asil», 1896, in-8°.
10. General da Armada. - Negocios da marinha por um...
Rio de Janeiro, «Jornal do Commercio»o, 1897, in-8°.
II. GOD:les (DR. ALFREDO.). -

Ensino municipal. Rio de
Janeiro, Typ. do «Jornal doCommercio», 1897, ia-8°. peq.

12. Guesalaga (A.). - Estudo de los tratados de comercio de la Rep. Argentina. SucI'e, F. Lajouane, 1898,
in-8°.
13. Havelburg (DR. W.).- Estudos exp. sobre a etiologia da febre amarelia. Rio de Jdneiro, Typ. Rodrigues
&, 1897, in-8°.
14. Hitchings (A. S. H.).-A two month's tour in the U.
S. or N. A. Plj,iladelphia J. C. Yorston & Comp., 1897,
in-8°. (com rets.)
a). - Reforma monetaria. Rio de Janeiro, Typ. Ribeiro,
lS97, in-8°.
15. Inventario Neesen. Recife, Typ. d' «O Estado»,
1896, in-8°.
16. Jaceguay(A.).-Organisação naval. Rio de Janeú'o,
Typ. Leu;inger, 1896, in-8°.
a). - O dever do momento. Rio de Janeil'o, Typ. Leu;inger,
1897, in-So.

17. Jaguaribe (DR. DOMINGOS). - Conferencia em favor
da autonomia dos municipios. Fortaleza, Typ. Univej'sal, 1897, in-8°.
18. Lagarrigue (J.). - A rllctaiura republicana segundo A. Comte. (Tradnc. de J. M. de Oliveira). Rio
de Janeiro. Na sede centt'al da igreja pos. do Brazil'
1897, in-8°.
19. Lalllberg (M.). - O Brazil illustrado com gL'avuras.
Rio de Janeiro, Typ. Nunes, 1896, in-8°. (com photogr.)
20. Lobo (ESTEVA)1). - Autoria colletiva e cumplicidade.
Rio de Janeiro, Laemmert &, 1897, in-8°.
21. Mello Rego (G.AL F. RAPHAEL DE). - Limites de
Goyaz com Matto Grosso. Rio de Janei,'o, Imp. Nac.,
1897, in-So.
22. Olveira (LOURENÇO DE). - OriO'em do movimento armado do partido republicano fe~eralista rio-grandense.
Rio de Janeiro, (S. off.), lS97, in-8°. (A 2 cols., de S pp.)
23. Reis (ALVARO).- O casamento religioso. Rio de Janeiro,
Olf. do «J01'nal do Brasil», 1897, in-8°.
~. Rodrigues (J. BARBOSA.). -

Pctlmre mattogrossenses
novre vel minus coguitre quas coLUgit descripsit et
iconibus illu travit. Rio de Janeiro, Typ. Leuzingel',
1898, in-So.

-25. Santos (G. G. DOS). - Assumptos militares. Rio de
Janeiro, Typ. da «Gazeta de Noticias», 1897, ia-3°. peq.
:26. Sociedade Nacional de Agricultura. - Prop. apresentada ao Congro Leg. (S. l. nem otl.), 1897, in-So.
(de i2 pp.)
C.
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Da Bibliotheca da Marinha:
1. Gazeta (DE NOTICIAS).-Rio de Janeiro, Typ. da «Gazeta
de Noticias». 18S0-90, 28 vols. in-fol.

2. Jornal do COllllllercio.- Rio de Janeiro, Typ.
do «Jornal do Commercio ».

1872-90, 53 vols. in-fol.

3. O Oruzei-ro. Rio de Janeiro, Typ. do «C1'l",zeiro ».
lS78-81, 13 vols. in-fol.
4. O Paiz. Rio de Janeiro, Typ. do «O Pai;;». 1884-89,
18 vaIs. in-fol.

De diversos:
1. Annaes da Blbliotheca Nacional do Rio de Janeiro.
1897 (vol. XIX). Rio de Janeiro, Typ. Leuzinger, 1897,
in-So. gr,
2. Brito (F. S. R. DE).- ReI. da commissão de melhor.
da capital (Est. do Espirito Santo) apresentado por...
Rio de Janeiro, Typ. Leuzinger, 1896, in-4°.
3. Collecção de leis e decretos do Estado da Parabyba
do NOl'te, 1 92. Parahyba, Typ. de M. Henriques,
1893, in-8°.
4. Honoré (CARLOS).- El Sol. Montevideo, «La Nacion»,
Hl97, in-8°.
5. J ornaes allemãe.s (5) incompletos (National-Zeitung,
Kõlonische Zeitung, Deutscher Reichs-Unzeiger, Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Das Kleine Journal).
6. Mani:f'esto do Partido Republicano Nacional. Rio de
Janeiro, Typ. «Etoile du Sud», lS97, in·4 o. (4 pp).

7. l\t:appa do Estado do Parana.- (Esc. 1.1.OOO.OOO).Curítyba, Lith. de J. Lopes d:: C., 1896 (Om,21 X om,31).

8. Neiva (DR. VICENTE).- Attentat du 5 novembre, 1897.
Rapport du ... Rio de Janeiro, lmp. de l'« Etoile dou
Sud", 189S, in-8°.
9. Rapport or the director of the minto Wash., Gov.
Prit. Or., 1897, in-8°.
10. Silvio Senior. - Limites da Republica com a Guyana
ingleza. Belém, «Diat'io Official», 1897, in-8°. (com mappa).
11. Siqueira (F. A. DE). - Allocução congratulatoria ao
Exm. e Revm. Sr. Bispo Dioce~ano. Victoria, Typ.
de A. M. Dantas, 1897, in-8°. (de (j pp).
12. Soares (DR. S. FERREIRA). - Elementos de estatistica. Rio de de Janeiro, Typ. Nac., 1865, 2 vaIs. in-8°.
13. Stenographische Berichte über die Verhandlhungen des Relchstages. - Berlin, J. Síttenfeld, 1897, 10
vols. in-4°. (a 2 cais.)
14. Studart (DR. G.). - Relação dos Mscs., oriO'inae e
cópias sobee a historia do Ceará que constituem a collecção ... Lisboa, Typ. do «Recreio », 1892-96, 2 vols.
in-8". (i O e 2° fases.)

Origem desconhecida:
I. Brioni (L.).-ll codice dei municipi. Pado1}a, St. Tip.
Veneto, 1890, in-8°.

12 2. BebeI (A.).- Ln donno. e ii socialismo. Milano, Ií.antorotoic;;, (S. d.), io·S".
3. Contra-D1aniC'esto no cleilol'a,iJo republicano do
Estado cio Para. (S. (. de r. I , io-fol. peq. (~e9 pp.)

4. Goeist (R.).- II pal'lameoto inglese. Livorno, Tip. F.
Vigo IS92, in·S".

20. Brito (l". S. RODRIJUBS DE). - ReI. da com. ele melhol'amentos ela. capital. Rio ele Janeiro, Typ. Leuzingel',
IS96, io-4°. (com mnppns).
21. CalUara de uepulado ele 1;1. Rep. deI Para,g-uay. Sesioaes dEli pel'iodo leg. dei aft) lS97. Asunción, Tip.
deZ Congl'esso, 1897, ia--1°.
22. CaryaIho (Bel A. TErXBmA DE). -

ReI. apresentado
ao preso do est. tio [tio dll Janell'J. Rio de Jat1eit·o,
Typ. "At[ontenegl'o, 1897, io·4".

5. lUarini (M.). -La pereguniooe Llell'imposla foodiaria.
1Jrlilano, Galileo, IS95, in-S').
6. Pro-tocol1o delJa Repuulicl1, Romana. Roma, Typ.
Na~ionale, lS49, in-4".

23. Catalogo da Bibliotheca. (1<1. Faculdade ele Dil'eilo do
Recife. Recife, Empl"e~a d'« A Provincia », IS96,
io-S".

. Da Imprensa Nacional e outros Repartições Publicas 24. Codig'o pen;)l daarmada.-Rio de Janeil·o,Il11p. Nac.,
da União:

lS97, io-So.

1. Abreu (DR. J. L DB).-Mens. enviatht a As. Leg. do
E t. do Rio de Janeiro. Rio de Janeil'o, Typ. do «Jornal

do Commel"cio» , lS97, in-So.

')

Alrnanali'. do Mioist'3rio da Guerra do ao no de IS97.
Rio de Janeiro, lrnp. Nac., lS97, in-8".
3. - dos Telegrnphos. Rio ele Janeiro, Typ. Rodrigues, lS97,
in-4°.

4. Ah:neida (DR. F. F. WERNECK DE). - Prefeitura do
Dislricto Federal. ReI. apresen [[l,do ao Conselho Municipal pelo PrefE:ito ... Rio de Janei1'o, lmp. Nac., lS97,
in-So .

5. Annaes da Camara dos Deputados. (3 0 Se3. Leg.) Rio
de Janeiro, lrnp. Nac., IS96, S vaIs. io-So. (a2cols.)
6. - do Senado.- Rio de Janeiro, lmp. Nac., lS97, 6 vaIs.
io-S" .
7. - do Ccogl'esso Legi lativo dos Represeotaot3s do Amazonas. - Mandos, Typ. da ~(Feeleração», lS96, io,4°.
S. - do Seoado Federal el[l, B thia. - Sessõ3s extraordinari[l,s,
lS92. Bahia, Typ. do «Dial'io da Bahia», 1896, in-So.
9. - elo Senado Federal da Ballia, 1881. Bahia, Typ. do
«Diario da Bahia », lS96, 3 vais. ill-S".
10.
do Senado Fedel'al da. B:lhia. Sessões extraordinal'ias,
lS96. Bahia, Typ. do «Con'eio de Noticias», lS90, 4
vaIs. in-S".
11. Annaes ua sessão ordinaria de lS97 (Cam. dos Dep. do
Est. de S. Paulo). (S. l. nem of.), IS98, in-~O. (tt 2 caIs.).
12. Annexo no reI. elo Mini~tel'io d,t F.lzeoela de lS97.
Rio ele Janeú'o, Imp. Nac., lS97, in-So.
13. Annexos ao reI. do Secr. do Interior de S. Paulo.
S. Pattlo, T!Jp. do «Dia1'io Otfici,7.l », IS97, 2 vols.
in-4° .
14. Annuario publicado pelo Observatorio do Rio de Jàneiro para. o anno de lS93. Rio de Janeiro, TilP.
C. Schmidt,IS97,io-S".
15. Aprcsen-tação que dirig [l, Associação Com. Beneficenle de Per'oambuco ao Coogresso Fcldel'ul. Pernambuco, Typ. do« JOl'nal do Recife », lS97, io-8°.
lô. Artigo extrahido do reI. npl'eseotado ao PI'CS. d[l, Rep.
dos Est. Unidos do Brazil pelo DI'. B. de Campos.
(Necessidades da lavour'I).-Rio de Janei1'o, lmp. Nac.,
lS\l7, in-S •

li. Dole-thn da Ioleodencia Mnnicip:1! la Cap. Federal.
R,o de Janeiro, lmp. Nac., JS\).3 , 3 vaIs. io-So.
IS. - Item (ou t. a elez. de lS96). Rio de Janeil';}, Imp. Nac.,
lS97, in-So.
]9. Brandão (DR. J. C. TErXElR.-\.).- Questão relativa a.
Assistencia medico-legal a aliena'.!o· e aos alienados.
Rio de Janeiro, lmp. Nac., lS97, io-So.

26.
27.
2S.
29.

Collecção das lei do Eslado do Ceara proIDul"adas no·
auno de IS97 (7° vol.).- Ce mí, Typ. Economica, 189S,
in-So.
de leis do Congresso Legisl. do estado do Espirito
Santo, votadas em IS\)6, Vict01'ia, T!Jp. do« Estado»,
lS97, io-S".
- ele leis do Estado de Goya? (lomos IV e V).-Goyaz, Typ.
Perseve1'ança, IS96-97,2 vols. in-So.
- de leis elo Maranhão de lS96. lI:Iaranhcio, Typ. de F'ti(1ls,.
lS96, in-So.
~ Item de IS97. lb., ib., 18\17, ia-So.

30. Collecção de leis do Est. ele Paroambuco dos annos
ele IS90 e IS97. Recife, Typ. de M. F. de Faria'
& Filhos. 18\)7, io-So "
31. - do leis de S. Catharino.. Joinville, Typ. Brehm, 1896"
ill-S o•
3') - Item de IS95. Joinville. Typ. B~hlJ1" 1807, io-8°.
33. - das leis elo Estado de S. Paulo de IS96. S. Paulo, Typ"
do «Dial'io Otficial », 1897, in-So.
34. Costa (DR. CARLOS.). - Q Jioto suppbmento ao cata.10""0 ystematico tIa Bibliotlleca da Faculdade de Medicina do I io ele Jaoeil'o. Rio de Jem. Imp. Nac., lS97,.
io-S" .
35. Decreto n. 26\)3.-(0,\ illst:'ucções para [l, eleição ele
Preso e Vice-Pl'es. da Rep.). Rio de Jan., Imp. Nac.,
1S97, ill-eo.
36. Decretos do Preso do E;;tado do Espirita S[l,lltO promulg-ados em lR94. Viclol'ia, TUp. elo« Estado », lS96,
in-S o.
37. Diario de s~~iooes de lo. H. Cn,rr.al';1, de Selladores de
la republ. de Urugu[l,Y (tomo LXX).-Montevideo, Tip.
de la Es. Nac, ele A. e 0(., IS\J7, in-4°.
3S. E,,;ta-tu-tos da AC[l,r1emia Br;lzileira de Lettras. - Rio
ele Jan., Imp. Nac., IS97, in-So.
39. Ponseca (ALVARE GA). - 1\llnuai do Intendente: R!o
ele Jan. TUp. elo «Jornal do Cummercio », lS97, I11-8 .
40. Franco (H. A. flAPTl5TA). - ReI. dos tl'aballlos ela.
commis,ão de revi;;âo da tarifa. Rio de Jan., lmp. Nac.,
IS97, io-S o.
41. Garcez (01\. MAR'l'lNIlO).- Mensagem dirigida á As.
Leg. do Est. de Sel'gipe. Aracajil, Imp. Df., ]897,
in-So.
42. Instru.cções pua a arrecadação das reodas fed~raes
pelos collectores do Estado do Rio de Janeiro.- RIO de
Jan., Imp. Nac., 1S97, in-So.
43. - regulamentares e manejo da clavioa de repetiçã~
l\Iausel'. i\lodeh uro.zileil'o. IS95. Rio de Jan., Imp.
Nac., 1897, io-So.

-13 44. -

para os Srs. commandnntes de navios (Directoria Gel'al
de Saude Publica).-Rio de Jan., lmp. Nac., IS97,
in-So. peq.

67. Organisação j udicial'ia do Districto Fedel'al.-Rio de
Janewo, lmp. Nac" IS97, in·So.

46. Jurisprudencia.-Accordãos annexos ao reI. apl'esentauo pelo Preso rio Tr'ibunal e proferidos em IS95 e
IS96. Rio de Jan., Imp. Nac., IS95 06,2 vais. in-So.

6S. Paula Mayrink (FRANCI_CO DE). - Discurso proferido na es ão ue 21 de agosto de IS97. Rio de Janeiro,
lmp. Nac., IS97, in·So.
69. - (F. DE). - Discurso proferido na sessão de 30 ele ag-osto
de 1897. (Questão financeil'a). Rio de Janeiro, Imp. Nac.)
IS97, in·So. peq.

41. Lacerda (D . J. B. DE.).- OS trabalhos rio Dr. Sa·
narelli obre a etiologia da febre amarella. ReI. apresentado pelo .... Rio de lan., Il11p. Nac., IS97, in-So.

70. Paula l\t.Iayrink (l? DE). - Discur-o proferido na
sessão ue 31 tIe ag-osto ele IS97. (Questão fin<...nceira).
Rio de JalHil'o, lmp. Nac., IS97, iu-So. peq.

4S. Lei
S.
.49. - n.
da

de orçamento do I\st,vlo tIe S. Paulo pal'a IS97.
Patllo, Typ. do «Diario Dflicial», IS97, in-So.
221. -(Completa a ol'ganisação d<1 J nstiça Federal
Republica). Rio de Jan., IlIlp. Nuc., IS97, in-S'.

71. Projecto tIa nova tal'Ít'", das alfandegas. - Rio ele
Janeiro, Imp.l\ac., 1897, in-4° .
72. - de uma nova tarifa das at'andegas. - Rio de Janeil'o,
1111p. Nac., Ul97, in-8°.

50. Lei n. 4S9de 15 de dezembro de IS07.-(Orçaare::3itftge·
ralcht Rep.do' ~ bldos UnitIosrlo Bl'azil pa.I'a o exercicio
de 1\;9 , e di\. outras providencia.!'). Lei n. ·190 de 16 de
dezembro ele IS97. (Fim a de-peza geral da Rep. dos
E. U. do Brazil par'a. o exerci cio de IS9S, e di\. outras
pr·ovidencia~). Rio de Janeil',', lmp .•Vac., IS97, in·8°.

73. Quadro gCjral dos corH1uctores, estafp.las, ... e encaro
regados do ser'viço de conducção de ma las no Districto
Federal eest. elo Rio ele Janeiro e das respectivas linhas
de correios. Rio ele Janeiro. Imp. Nac., IS97, in SD.

45. JardiJn (FR.A.NCISCO L. RODRIGUES). - Mensagem do
Gov. de Goyaz. Goya~, Typ. Perseverança, IS97, in-So.

51. LiD1a (A. J. BA RBOIA).- Dis .Ilrso p:'onuncia lo na. se são
de IS de a"'osto de 1S97. lUo lle Janeiro, Imp. 'Vac.,
IS97, in-So.

.52.

~.Iachado

(DR.. VICG:NTI]). - Dis UI'SO soul'e O projecto
de I1xação de 1'OI'ç IS de ter'!',\. Rio de Janeir'v, lmp.
Nac., 1897, in-S". peq.

53. :M:ello Reg'o (G.AL F. R. DE). - Limit~ de Guy,tz
com l\fatto-Grosso. Rio ele Janei/'o, Imp. Nác., 1897,
in-So.
54. j):lensage:m.do ... gov. do e·t. (.-\.ma.zonls) lila perante o COllgl'e'so elos ['{epl'e' n tantes em 6 ue janeiro
de IS9S.- JlIanáos, lmp. DfI., ISO, in·4°.
55. - cio Gov. do C3arl apresentada a As. Leg. FOl·tale::a,
Typ. d'« A Republica », 1807, in-SO.
56. - do Gov. cio Est. do M:tl'.ll1lião.-Maranhao, Typ. do Frias,
1S97, in-4°.
51. - do Gover'naclor de P<'rnambuco.- Pel'nambuco, M. ele
Figueiroa de Fal'ia, lS97, il1-4".
õS. - do Gov. do Piauhy.- Therezina, TYll. do« Piauhy »,
IS97, in·So.
õ9. - do 'lov. do Est. tio Rio Grande elo NOl'te.-iVatal, Typ.
d'« A Republica », IS97, in-8".
60. l\:liguez (LEO?OLDo).-Rel. apreso ao Ministro da Justiça
e Negocias lo tel'iores por .. , (Dil'. cio Insto Nac. de
Mu ica). Rio ele Janeiro, Imp. Nac., 1897, in-S".
'61. Moraes JardiD1 (M.AL J. R. DE). - ReI. do auno
ele IS05 (Est. de F. C. do Brazil) apl'esentado ao
Ministro e eco de Est. rIos Negocias d,t ln lustr'ia Viação
e Obl'. Publicas. Rio ele Janeiro, lmp. Nac., IS9S, in-4°.
·62. j).Ioraes Reg;o (A. G. DE). -

Tratado ele mecnnica
g-era1 por A. C. de MOI'aes Reg-o e ... (1° tomo). Rio de
Janeil'o, lmp. Nac., IS07, ia-8°.

·{i3. Oliveira Santos (M. P. DE),- ReI. sohl'e a 'Faculdade Li vre d'3 Direito da Cap. Fed. apreseo tado por ...
Rio de Janei)'o, Imp. Nar.., IS97, in-S".

64. Orçanlento Ul1. despezt pal'l1. O e~ercicio de IS98 (Ministerio da Indu ll'ia, Viação e Obras Publica l-Rio de
Janeil·o,lmp. Nac., IS97, in-4°.
·65. - (la receita e despeza do Estado do Rio de .Taneir'o para.
lS97.-Rio ele Janeiro, Typ. do «Jornal do Cornmel'cio »,
IS97, in-So.
66. - pal'a o exercicio rle IS9S.-(MinistJl'io da GuerrJ). Rio de
Janeil'o, lmp. Nac., IS97, in-4°.

74. RegiD1ento interno da Camara tIos Deputados. Rio
de Janeiro, Imp. Nac., IS97, in-8r.. peCJ.
75. Reg l.1. I:ullcn to approvado pelo decreto n. 3119 de
20 ue junho tIe 1891 sobre o serviço de fiscalis ção das
estr'udas de ferro. (3. (. ele r.), Rio dc Janeil'o, bnp. _Vac.,
IS91, in-So.
para a fl rrec:tdação dos impostos theatraes. Rio de
76.
Janeiro, lmp .•Yac., IS97, in-8°.
(InspectoriJ. Geri\! d Eitra las d F~rro) approvailo
77.
pelo decreto n. 11G4 tIe 9 de dezembro de 1892 e Iostrucções apjJl'ovadas em 17 ue dezembro de lS92 para tomada
de contas. Rio de JaneirJ, Typ. de G. Let!~ingel- &
Filhos, IS94, in-8°.
7S. - para o erviço geral de estalisli~a do E5t. do I\Iaranhi'io.
Ma)'anhuo, Typ. Frias, IS97, in-So.
79. Relatorio apresentado ao Pi'esidente da Republica.
dos ~sta.dl's Unidos do Brasil pelo Ministro de E tado
das Relações Exleriore em 1897. Rio de Janeiro, lmp.
Nac., 18\:17, 2 vaIs. in-S". (ac ° supl.)
do Miai teria da Fazend,t tIe 1897. Rio de Janeir'o, Imp.
80.
Nac" IS97, in-SO.
apresentado ao Pre idente da Republic3. dos Estados
SI.
Unidos do Brasil pelo l\finistro da Guerra em IS97.
Rio ele Janeiro, [mp. Nac., IS97, in-So.
S2. - apresentado ao Presidente da Republica dos E-tados
Unirias do Bra ii pelo linistro de Estado da Indu ti'ia,
Viação e Obras Public:l em 1897. Rio de Janeiro, lmp.
Nac., IS97,in- 0.
apresentarIa
ao Presitlente da Republha dos Estados
83.
Unielos do Brasil pelo Ministro de Estado da Justiça e
Negocias Interiores em 18\:17. Rio de Janeil'o, lmp. Nac.,
1897, in-So.
84. - apresentado ao Presidente da Republica dos E tados
Unido do BI'asi! pelo l\1inistro dos eg-ocios da Marinha.
Rio de Janeil'o, Imp. Nac., IS97, in-8°.
,,vO. - do Pre idente do Senado Fedeml. Rio de Janeil'o, lmp.
Nac., IS97, in-8°.
S6. - e synopse tiOi I'aballlos da Camara do Sl's. Deputados
rela.tivos ,Ia anno do 1896. Rio de Janeiro, Imp. Nac.,
IS97, 2 vaI. in-4 0 , (IC. i \'01. de an.)
S7. - do Tribunal de Contas. Exel'c:cio de IS97. Rio de Janeh'o,
bnp. Nac., IS97,il1-So.
SS. - da commissão ele exame ria. escripturação da E trada,de
F. C. do Bra iI. Rio ele Janeiro, l.np. Nac., lS97, in-8°.
SO. - da alfan1lega do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Imp.
Nac., IS97, in-So.

-14!lO. -

91. -

92. 93. 94. !l5. 9B. 97. 98. !l9. -

ReI. dos consulados brasileiros de Hespnuba e Perú,
Rio de Janeiro, lmp, Nac., IS!l7, in-SO.
ReI. do Director das Rendas Publicas. Rio de Janeü'o,
Imp. Nac, 1897, in-8°.
Rel. apresentado ao Ministro da Industria, Viação e Obras
Publicas pelo Director geral (Directoria Geral de Estatistica). Rio de Janeiro, Oro da Estatistica, 1898, in-!)O.
ReIs. apresentados ao PreCeito do Districto Federal pelos
directores das repartições municipaes. Rio de Janeiro,
Typ. do «Republica», I S!l7 , in-4°. (a3 cOres).
ReI. apresentadoao Govel'uador do AmasonaB pelo Chefe
das Finanças. Mandos, Typ. do «Amazonas », 1897,
in-4°.
ReI. da secr. do thes. e fazenda da. Bahia. Bahia, Typ.
do «Diario da Bahia», 1897, in·4°.
ReI. da, dir. cen IraI de terras e col. do Espirito Santo
de 1892 a 1896. Rio de Jetneiro, Typ. Leuzinger, 1897,
in-4°. (com mappas).
ReI. da dir. tia Inst. Publ. do Estado do Espirito Santo.
Rio de Janeiro, Typ. Leuzinger, 1897, in-4°.
ReI. apre entado ao Pres. do Estado do Rio de Janeiro
pelo S~c. das Obras Publicas e Ind~strias (I ° voI.). Rio
de Jalleú'o, Typ. J. Silva &:, 1897, lO-foI. peq.
ReI. do Secr. do Interior. S. Paulo, Typ. do «Diario
Otficial», 1897, in-4 0.
l

100. -

ReI. d:), Camara Municipal de S. Paulo. S. Paulo, Typ.
de Pauperio &:, 1897, in-So.

1Ol. -

Revista do Instituto Historico e Geographico rIo Brazil,
(tomo XVIII, riempl'.). Rio de Janeiro, lmp. Nac., 1897,
in-8° .

102. Santos (VILLELA nos). - Organisação judiciaria do
Oistricto Fe leral. Artigos pn blicadús no «Jo1'nal do
Commercio ». Rio de Janeiro, Imp. Nac., 1897, in-8°.
103. Seild (DR.. C. P.). - Rei. rIo Hospital de S. Sebastião.
Rio de Janeiro, lmp. Nac., 1897, in-8 0 •
104. Silvado (A. BaAzlLI0). - Projecto de um manual,
para o serviço interno cios navio da armada. Rio de
Janeiro, Imp. 'Vac., 1896, in-8°.
105. Synopses dos trabalhos Jo 00n5elllo Mnnicipal. Cap.
Fed., Typ. de Mont'AI'l)erne e outras, 1897, 8 vaI:;. in-4".
106. Tapajoz (T.). - E"tudos de bygi~ne. A cidade do
Rio ele Janeiro (l° vol.). Rio de Janeiro, Imp. Nac.,
1897, in·8°.
107. VillaboiJn (Da. M. P. MOREIRA). - Procuradoria
Geral do Districto Fedcn'al. ReI. apresentado pelo ...
Rio de Janeiro, Imp. Nac., 1897, in-8°.

OBRAS ADQUIRIDAS POR COMPRA
r..I

I. Abridgecl decimal classiftcation and relation index
(voL. 4°, ns 13-14janual·y-april,1S95).S. (. de r.(1895), in-4°.

a). -

La constitucion deI Perú de 1860. Lima, Imp. de la
Camara de Dip., 1893, in-So.

2. Acadelllia (A). in-8°. (Iucompl).

S. Patllo, Typ. Litteraria, 1856,

13. Archivo Pittoresco. Lisboa, Typ. de Castt'o &:
lrmao,1857-68, II vols. iu-4° (com estps.).

3. Acta de sessão extraordinaria da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro. - Rio de Janeiro, Imprensa
Nac., 1889, in-8°.

E. Arlincourt (VISCONDE n'). - Deus o quer. Pm·to, Typ.
de F. Guimarães, 1849, iu-So.

4. Alllelio (P. n') - Pompei dipioti mOl'ali seleti. Napoli, Richter &: C.o (S. d.), 20 ff polichrom.

15. Arrochelas GaIvão (E. de).- Repertorio ou iu·
dice alpbabetico do Regulamento O. 9549. Rio de Janeiro, Laemme,·t &: C.-ed .• 1886, in-8°. peq.

5. AIcorta ( .).- Las garantias constitucionales. Buenos
Aires, F. Lajouane, lS97, in-8°.

16. Avenel (G. n'). - Ricbelieu et la monarchie abso1ue.
Paris, E. Plon Noun'it et C.ia, 1895, 4 vaIs. in-8°.

6. AI bercU (J. B.). - Escritos póstumos. Buenos Aires,
Imp. Ettropea, 1897,6 vols. m-8°. (em publ.)

17. Bagehoi; (w). 1874, in-12°.

7. Alilllena. (B.). - La premeJitazione. Torino, F. Boccaeel., lS97, in-8°.

18.

S. Ancillon (J. P. F.). - De l'espritdesconstitutions
politique. Paris, A. Delhomme-ed., 1850, in-tl°.

19. Bases para a tOI'mação d uma sociedade commanditaria. Rio ele Janei,'o, (S. otr.), 1873, in-8°.

9. Andrada (MAR.'l'IM F. R. D'). - Defeza dos cidadãos
A. C. [C ele Andl'ada e Silva e ... Rio ele Janei?·o., Typ.
da «Astt'ea », lS"8, in-So.

20. Baudry-Lacantinerie (G.).- Droit civil. (Des
donations entl'e vifs et des testaments avec la coI. de
M. OoHn). Paris, L. Larose-ed., 1896, in-So. (2' tomo).
a) - Dl'oit civil. (Des bien . Avec la collaboration de M. Chauveau). Ib., ib., 1896, in-8°.
b) - Droit civil. (Des personnes. Avec la coI. de M. Bouques·
Faul'cade). lb., ib., lS96, io-SO. (lO tomo).
C) - Droit civil. (Ou contrat de mariage. Avec. la coI. de
J. L. 00Ut'toi3 & F. Surville). Ib., ib., 1897, in-8".
(tO tomo).
d) - Droit civil. (O..:s obligalions avec la coI. de M. L. Barde).
lb., ib., 1897, in-S".

10. Andrada ~..L e Si!va (A. O.
envolvimento de algumas idéas
jecto de 21 de Cever(lil'o de l8S3.
«Pt'o'l)i1'lcia de S. Paulo », 1884,

RIBEIRO DE). - Desapresentadas 00 proS. Paulo, Typ. da
in-8°. p~q.

11. Ao partido republicano de Minas Geraes. Catagua:;es (1), Typ. do Bobo-Meia Pataca, 1888, iD-8°. peq.
12. Aranda (A). - Ooleccion de los tl'atados dei Peru.
Lima, Imp. clel Estado, lS90, 5 vols. in-8°. (e:n publ.).

Bahl~
voL

(O). II-III).

Lombard street. Paris, G. Baillü}re,

Lo stato giuridicJ. (BibL. di Scien. pol.

-15e) -

Traité théorique et pratique de droit civil (Du contrat
de louage). lb., ib., 1898, 2 vols. io-8°.

21. Be9.Ulllon-t (G.). - Systeme peoiteotiaire aux Etats
Unis. Pal'is, C. Gosselin, 1845, in-12°.
.22. Bidault (M.). - Notice historique et bibliographique
:mr la col1ection et les tables du MONITEUR. Paris,
V. vo Agasse, 1838, in-8°.

23. Bing (FÉLIX M.). - La société anonyme eo droit 0.1lemaod. Pal'is, G. P. Lauriel-ed., 1892, io-8°.
24. Boca-yuva (QUINTINO). - Apre'eotação do candidato
escolllitlo pelos eleitores repulllicM03. Discurso. Rio
de Jalleiro, Typ. E. R. da Costa, 188l, io-8°.
25. Boissevain (G. M.). - Le probleme monetaire.
Paris, Guillaumin et C.ie, 1891, in-8°.
26. Bonança (J.). - Cootra a carta do Sl'. Duque de
Saldanha. Lisboa,« Typ. Universal », 1865, io-8°.
27. Bonasi (A.). - La magistratura in Italia.
N. Zanichelli, 1884, in-8°.

Bologna,

28. Bordenave(V. LABRAQCE). - TI'nité rles a sur<1nces
maritimes. Paris, A. Durand et P. Laul'iel, IS76,
in-8°.
29. Brados cootra o casamento civil.
F. G. da Fonseca, 1866, in·8'.

P01'tO, Typ. de

30. Bl-asilelros iIlustres. -

retrs.)

(Coll.

de 211

31. Brasiliense (A.). - 05 programmas dos partidos.
S. Paulo, Typ. de J. Seckler, 1878, in-8°.
32. Brunialti (r\.). - La leg,g-e neUe stato model'no.
Torino, Uno Typ. Editrice, 1888, in·8°.
a) - La libel'tá nello stato moderno. ToriYlo, Uno Typ. Editt'ice, 1890, in·8°.
33. Bl.1.rgain (F. A.). - La Statue de Doo Pedro
de Janeiro, E. &: H. Laemmert, 1862, in-8°.

r.

43. Cochery (GEORGES). - Project de loi pOL'tant fixation
du budget général de l'exercice 1898 présenté par ...
Paris, Imp. Nat., 1897, in-4°.
44. Coelho (J. M. V. PINTO). - Legislação civil. Rio de
Janeiro, Laemmert &:, (S. d.), in-8° .
a) - Ao correr da penna. S. Paulo, Typ. Allemã, 1874, in-8 0 •
b) - Cancioneiro popular brasileiro. Rio de Janeiro, Typ.
Cal'ioca, 1819, in-8°.
c) - Legislação eleitoral da Republica dos Estados Doidos do
Bl'aziJ. Cap. Fed., Typ. Mont'Alverne, 1890, iO-8°. peq.
45. COOlpilador (O). - Ouro Pl'eto, Typ. do «Itacolomy>
1843, io-fol. peq. (Incompl.)
46. Oompte gãoél'al de l'administratioo des finances
reodu POUI' l'année de 1895. Paris, Imp. Nat., .1896,
iu-4°.
47. Coxnte (A ). - Cours de philosopbie positive. Paris,
Au sidge de la Soc. Positiviste, 1892, 6 vols. in-8°.
a) - La sociologie. Pal'is, F. Alcan·éd., 1891, in-8°.
48. Conl;ribuinte (O). - Anuo r. Parahyba do Sul,
(S. of.), 1886, in'.fol. peq. (lncompl.)
49. Correio do ~io de Janeiro. -Rio de Janeiro, Typ. de
'1 'on'es , 1823, lO-fuI. peq. (Incompl.)

50. aos ta ( D. A TO~O DA. ). - t) casamen to ci vil. Lisboa
lmp. Nac" 1866, in-8°.
'
a) - O casamento ?ivil perante os principios. Lisboa, Imp.
Nac., I 66,10.8°.
51. Costa Barradas ( L. A. DA). - Recordações de
alguns serviços prestados ao Imperio do BrasiL Rio
de Janeiro, Typ. de Plancher, 182<5, in-4 0 •
52. Ou.nha (DR, A. VAZP. COELRODA).- Campos de expel'iencia e demonstração. Capital Federal Imp. da Casa
da Moeda, 1892, ill-8°.

Rio

53. Cunninghalll (C. D. ). - La confédération Suisse.
Basilea. H. Georg-ed., 1890, in-8°.

34. Call1pos ValIadares (B. C. DOS). - These e dissertação que para obter o gráo de doutor sustentou peraote a Faculdade de S. Paulo.,. S. Paulo, Typ. Amel'icana, 1873, in-8 0 •

54. Dalloz. - Des codes annotés. Paris, Imp. P. Mouillot,
1896., in·4 o. (a3cols).

35. Carneiro (A. N. S.).- O. casamento civil e seus
ndversarios. Coimbra, lmp. ela Universidade, 1866,
in-8°.
:l6. Oarrara (F.). - ProO'ramma deI corso di diritto crimioali (7° pd). Lucca, G. Canavelti, 1889, 3 vais.
(em 1 tomo),io-8°.
37. Oarvalho (DR. J. JOAQUIM DE). - Primeiras liohas da
!li toria da Republica. Rio de Janeiro, Typ. rua elo
Carmo n. 41., 1889, io-ijo.
38. CarvaUl.o Moreh-a (F. r. DE).- Coostituição politica do Imperio do BI'asil. Augmentada com as leis, ...
pai'. " Rio de Janeil'o, E. & H. Laemmert, 1855,
in-8'.
39. Chardon (H.). - Théorie mathematique des operations
fillancieres. Pm'is, G. Vtllars-libr., 1869, in-8°.
40. Ohironi (G. P.). - Istituziooi di diritto civile italiano.
TOl'ino, F. Bocca-ecl., 1888, 2 vais. in-8°.
a) - La colpa nel dil'ilto civile odiemo. TOl'ino, F. Bocca·ed.,
1897, ia-80 •

55. DellalDagne (Da. J. ). - Dégénérés et desequilibrés. Bruxelles, H. Lamel-nn-ed., 1 95, in-8°.
56. De'VVey (M.). - Decimal classidcation. Boston, Libr.bUl'eau, 1894, in-8°.
57. Dicey ( A. V. ). - Le stat.ut persoonel aaglais. Paris
A. Marescq aíne, 1887, 2 vols. ín- 0.

58. Diario do Cons. de Minas Gemes. - Ouro Pt'eto, Typ.
do «Univet'salY>, 1830-33, 3 vols. in-8°. (Incompl).
59. Dias (V. ). - Apontamentos biographicos. Rio de Janeil'o, Typ. Perseverança, 1866, ín-4°. p3q,
60. Duas palavras sobre o casameoto civil pelo redactordocodigo civil. - Lisboa, Imp. N'ac., 1866, in-8°.
61. DUlDont (S. ), - La tattica parlameotare. (
Scienze pol., vol. IV).

Bibl. di

62. Espelho da Verdade. Sabal"á, Sabamense,1 30-36, in-fol.
peq. ( fncompl ).
63. Est.at.ut.os da companhia.auooyma Federação Typograpbic..'l.. Rio de Janeiro, Typ. de D. L. dos Santos,
1879, io-8'.

41. Clnssification décimale. Tables généraJes abregées. Bruxetles, O{fi. lnt. de Bibliographie, 1897. io-8°.

64, Etard (G. ). - Le séllat illustré ( 1894-97). Paris,
lmp. Lttcietl, 1894, io·8°. (Com retl's. ).

42. Coaracy (0).- Annos 1 [e II (1875-16). Rio dê Janeiro, Typ. Altemü, io·fol. peq. e gr.

65. Ferl-er (VICI!lNTE ).- O casamento dvil. Collecção de
cartas. Porto, Imp. Popular, 1866, in-8°.

-
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66. Filang-ieri ( G. ).- CEllvreS. Paris, J. P. Ailtaud,
1840, 3 vols. in-So,

93. La1.erriere (E.).- Les con tilutions d'E'lrope et
d'Amérique. Pal'is, Cotillon-lib7'., lS69, in-S o.

G7. Flag- Junior. - Con ideri1ções sobre n. crise financeira. Rio de Janeiro, Typ. União, ISS4, io-So. peq.

94, Laffite (P.). - Ln cll.tbolicisme. Pa7-is, Au siefle de la
societe posil., lS97, in-S o ,

6S. Flaix (E. F. DE). - Traité de statislique comparée.
Paris, Guillaumin etC.ia.éd., I S9, ia-SO.

95. La Grassel'ie (I1AourJ DE.).- Cotle civil du cantou
ele' Grison . Pal·is. A, DW'anc/ et P.-Lauriel·rids., IS93,
in-So,
a)
Los co les suédoi de 1731. Pan<, A. D~lrand et P.Law·iel-eds., lS95, in-S Q •
b) - E'tude dos législations élrangel'es. Resl1més r.nn.lytiques des principaux coles civils de l'Eélrope et de I'Amérique.- IV. Code civil ele Vénézl1elll.-V. Loi; civiles
du BIé iI. Paris, V. Gial'.}, iS; E. Briere-éd., lS97, in-So.
c) - L'éla.t fétlérulif. Pa7'is,A.Font~moing-éd., IS97,in·8°.

69. Folhas

Mill.eil~as

(p"riodicos diver30s ). lS39-45.

70. Franck.(A.).- Philosophie dudroitpénal. Paris, F.
Alcan-éd., lS93, io-12r..
71.

Funcl~-13l'etano (Tl.l.).-

L'tsciencesociale. Pal'is,

E. P/on, HourI'it et G. ia -éel., 1S97, io-So.

7'> Gerber ( H.). - . oções !!eographicas e n.dmioi trativas
de illilla,. Rio de Janeiro, Typ. G. Leu.• ingel·, IS63, in-So,
(Com 1 map.)

73. Giorg'i (GIORGlo).-La dottrina delle perõooe giuridiche
O corpi morn.li. Firen;e, E. e F. Gammelli, lS89-95, 6
vols. io-So.
74. Girardin (E. rle ).- Révolution d'Espngoe. Paris,
Lib7', Houvelle, lS56, io-S".
75. Green ( J. R.).- Hi ·toire du peuple anglais. Pal'is,
E. Plorl, íVotl1'1'it. et C.ia -dd., ISSS, 2 vds. io-So.
76. Grito Nacional (0.).- Rio de Janeiro, Typ. de J.
R. Alves &, IS49·55, in·i'ol. peq.
77. Grünhu/:' (C. S.).- Wechsebrecbt. Leip::ig, D. &Hum·
blot, lS07, 2 vols. in-So.

96. La, L'1Jlla (\. DE).- LeO'islacion mercf\ntil deI Perú.
Lima, Libr. de B. Gil, lS72, 2 vols. in-So.
a) - Codigo civil deI Pel'ú. 1IJ., ib., IS93, in-So.
b) - Cotligo de enjuiciameotos. Já., ib" IS94, io·8",
97. La l\.Iennais.- O livro do povo. Lisboa, 1117p. de
E. J. da Costa Sanches, IS30. in-S o,
98. T ...aug·les (L.).- Voyage de C. Thl1nberg au Japon.
Paris BenoZt Dand7'lj-ed., an IV (1795), 2 vols. in-40 •
(c)m ligs.)
99. Lar.:>u.sse (P.). - Fleurs hi~tol·iques. Pal"Ís, I'lIjJ. V .
. P. Lal'ousse, ( . d.), in-S o.
a) - Fleul'3 latinos. !b., ib., ib., in-So.

7S. Guanab::tra ( ALCI:\'DO). - Carta politic'\ ao estado do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 'l'yp. do ,domal do Com- 100. Larroque (P,).- DJ I'organisation du gouvernement l'épl'esentatiF. PC\1'is, M. Levy-{7'eres-ed" 1870,
me7'cio», lS92, in-So.
io·So .
79. Guarany (0), - Anno I (Folha illustradC!,). Rio de
Janei7'o, Typ. F. FelTei7'a &:, IS71, ia-foI. peq. 101. Lal.lrent E.).- L'i.mthropologie cl'iminelle. Pal'is,
(com Incs.)
Soc. a'editions scientifiques, (3, cl.), in-So,
SO. Guilleznent (M.).- Rapport rela tive au rnonopole de 102,
la rectification de l'alcool. Paris, Motteroz, IS97,
in-4" .•
103,
81. Guizot. - A democracit em França. LisbDa, Typ. Populal', lS49, in-So.
104.
8') Hauranne ( D. DE). - De l'ordra IéciaI en France.
Pa7'is, Bv.tldoin (rera, IS'26, io-So.
105.
83. I-Ierbault( P.). - Tcaité de3 aSsu!'anceS SUl' la vie.
Paris, A. Mauscq-áiné-éd., lS77, ill-S o.
106.
134. Herculano ( A.). - O casamento civil. Lisboa,Imp.
de J. G. ele Sousa Neves, lS66, in·So.
107.
S5. Ihering ( RUD. VON . ) . - L3. 1utte pour 1e droit. Paris,
C. illarescq &: C,ia-rid., IS90. in-So ,

Laveleye (E.).- Le forme di governo nelIe societã
moderne. (BiIJI. di cienze paI. II, voUI).
Lavisse (E.).- Hi;:loire générale. Paris, A. Colin
&: C.ie -ad., lS9l:i-97,9 vols.in·So.
Leal (Gmms).-.\. orgia. Lisboa, T!Jp. Populal', IS82,
in-16°.
Lehr (E.).- Codecivil ducanton de ZUl'ich. Paris,Imp.
Nat" 1890, iD·So.
Leis milital'es.-ISOS até 1825. (S. (. de1'.). Imp. Regia,
(S. d.), in-fol: peq.

LÍlna (J. r. ABREU). - Compelldio da historia do Br.asil.
Rio de Janeiro, E. e H. Laemmet·t, 1843, 2 vols. 10-8°
(com rdrs.)

Só. ItacoloJllY (O). -Ouro Preto, Typ. do «ltacolomyY>, lOS. Loria (A.).- La constitution sociale. Paris, F. AlcanlS43, in-fll. peq. (Incompl.)
éd., 1893, in-S".

87. Itulllontoano ( O). - Aonos I a IV. Ouro P7'eto, 109. Loureiro (Anlonio J. G.J.- Defeza do
Typ. Social, IS47-50, in-fol. peq. (com lacs.)
coronel. .. Lisboa, Jmp, Regia, IS25, in·So.
88. Jornal de Terentillo Arsa..-S. Paulo, Typ.
Commercial, IS77, in-S o •

tenente-

110. LuziLano (D. 0.).- A~ afl'iciadas. Rio ele Janeiro,
Typ. Camões, IS89, in-So.

S9. Jornaes brasileiros (dtversos),-lS30-59, 4 vols, 111. ~1:acedo Soares (O. de).- Casamento civil. Rio de
in-4.oein-fol. peq.
Janeil'o, B. L. Gal'niel-, 1890, in·So.
90. Jousserandot (L.).- L'Mit perpétuel. Paris, A, 112. Mackeldey (~'.).- Manuel de droit l'omain (3."
éLi.). Bruxeltes, Ad, Wahlenet 1). 1846, in-So.
l1Ia7'escq-áirle, IS83, 2 vols. in-8°,
{lI.

lirantz (C.). - Rapport du budget g-énéraI de I'ex- 113. ~~a.g·alhães (C. de).- A musica.e seus etreitos. Rio
ercice lS97. Pal'i~, Mottel'o:;, lS96, in-'!o.
de Janeiro, Typ, de S, & COl'rêa, IS 74, in-So.

92. LaelDUl.ert.-Almanack par.t lS97. Rio de Jan,., Comp. 114. Mailfer (H. C.).- De la tlemocl'atie. Pa7'is, GuillaUlnil'l
typ. do Brasil, lS97, in·S o. (a 2 cols.).
et C., ia-Libl·. IS76, in·S o,

-17 lI5. :i\.lalag·:.lrriga (Dr. C.).- EfTectos peofl.)es ele la 141. Passy (8.).- Des forme de g-ouvernemeot.
quiebrrt. Buenos Ail'es, F. Lajouane-ed., Is 0 6, in·So.
Gtlitlauminet C·i~., IS76, in-S".

Paris,

116. 1\.la.-cadé (V.).- Explication dll code civil (7." id.) 142. Paula. Brito (F. DE).- O[l'en(h~ aos br:l-iLeiros pela
Paris, Delamotte et fils. éds., IS73·74 , 12 vols. in-S".
f~liz consolid::tçii.o da sua [ndependenci:1.. Rio ele Jaaeil'o,
Typ. de E. F. Plancher, 1831, io-So.
117. l\'.l"'rghieri (A.).- I motivi deL nuovo c01ice di com.
J
italiano. Napoli, lrJarghiericli Gius, lS80, 6 vols. in·S • 143. Pavitt ( A. ).- Le droit ang1aís. Paris, A. ChevalierMal·esq·éd., ISS5, in-S'.
118. 1\.larin.1.Lo (JosÉ ANT.oNIO).- ()rnção funebre que recitou ... OtWO Preto, Typ. do «Itacolomy», LS43, in-So, 144. Pereil'a (L. R. ).- Dil'eilo d IS cousas. Rio de Janeiro, li. L. Garnier, IS/7, 2 vols. in-S".
l19. :i\.Iarqu.ardt (J .).- Manuel des anliquilés romrtioe~.
F. Mommsen &... Pal'is, E. '1'horin,éd., IS93·9-1,16 145. Pessina (I':. ).- 11 nuovo codice peortle italiano
vols. io-So.
(2" cd.). Milano. U. Bcepli, lS90, ia-So.
120. Martens (8. Fl'.).- Nouve:.m recueil general de 146.
trailés (LoweX ·r,2oserid). Goettingue, Libl'. Dieterich,
IS97, io-So.
147.
1'21. Mayn.:z (C.).- Cours de dl'oit romain (5°. éd.).
Pa1'is, A. DU1'alld et Pedone·Law·iel, 1891,3 vols. in-So.
14S.
122. l\'.lcllo (A. A. F, de ).-Segunda observaçã.o sobre o
cnsamenlo civil. POI·tO, Typ. do «Commel'cio do POI·tO»,
1866, in-So.
149.
123. 1\.Ie110 (F. r. MARCO"{DES HOME~fDE).-O golpedv estado de 30 dejulho de lS32. (S. (. de 1'.), io-4". pe·l.

P1:Leuix (A ).- S. Paulo, Typ ele C. Silveira, IS39,41,
ia·fol. peq. (incompl.).

Piédelievre (R. ).- Précis ele drJit interoational
publico Pal'is, F. Piclion-éd., IS94, 2 vols. in-S".
Pint.o (A. MOREII!A ).- Aponta.mentos para o diccionario geographico do Brasil. Rio de Janeiro, Im1'. Nac.,
IS94-96, 2 vols. in·4 D•

(

a2

CJIs. ).

Port.al (Bon. F. DE ).- PolitirJlle des lois civiles.
Paris, A. Duralt'let P. Lauriel·éd., IS73, 3 voLs.
in-S o.

1~~4.

::UelD.bro (U~I) da Camara do~ Deputados.- Historia i50. POl't.alis (J_ 1':. 1. ) . - Discours SUl' le code civil.
ria revolução do Bra ii por ... Rio de Jal1eú'o, Typ. de
Paris, Joubert-Zibr., LS44, in-S.
S. Plarzclier, 1831, in'So.
151. Porto !Seg'uro (VISCONDE DE ).- Hi;;tol'ia geral
125. l\'.le1uoria "'obJ'e a successão drt corôrt de Portugal.
do Brasil (2a eu.). Rio de Janeiro, E. & H. Laentmel't
(S.d.), 2,"0Is. in-So. (c.>lngra,-s.)
Paris, Typ. F. Didot, (S. el.), in-S'.
126. ~.lonier.- L'ill1pot SUl' le capit,.l.
et C.i6.éd., 1875, io-12".

Ptll'is

E.

Plon 152. Pregneil'o COllstiluciNlal.- PO!lSO Alegre, Typ do
«Pl·eg. Const.», I 30, in-fol. p9q. (in~ompI. )

127. l\'.Ierignac (L.).- Tr,lité du regime de commuuaute.
Pal'is, L. Lurose·éd., lS9-1, 2 vol~. in-S".
128. 1\1 in guzzi (L ).- Governo di gabilletto e govel'llo pr~sitlenziale, Bologna, i\::: Zal1ichelli, ISS6, in-So.
-

1;'13. Pru.dhomme ( H. ).- Code de cnmmerce espagnol.
Pal'is, A' Durand et P. Laul'iel, IS91, in-So.
a) b) -

Co:le de commerce cllilieu. Ib. ib., I 9Z, in·S".
Code de commerce mexicaill. Ib. ib., 1894, in So.

129, :i\-.Iong'lav (E.).- Cone pondonce de D. PêJre (sic) 154. Raboisson (ABBE)- Du peuvoir.
PremieI'. PCll'is, Tenon·libr., IS27, in-So.
et C.ia-ed., I 74, in- D.

Paris. E. Ploa

130, MoreI (H.).- Rapport dll bu/lget génér,\! dC's depenses 155, Ra ffard ( H. ). - PIJ.ou d~ coLonisaç."-i.o em Tllerezoet des receltes de l'exel'cicc 1897. Paris, P. llfouitlot,
poli~. Rio de Janeiro, Tyl' de Machado & C., lSS7,
lS97, in-4°.
in- S"_
131. NaluuL' (P.).- CI.lUl':ld'in'titutes (40 éd.). Brwx;elles, B. 156. Reichs.- Gezetsblatt.
Christophe & Cie .-éd., IS8S, in-So.
tungsatmt, 1896, io-4".

I 96.

Bedin, K. Post-Zei-

132, Nolt.e (F .).- Hi-;toire rle, Etats Unis d'Amél'ique. PCl1'is,
157. Representa.tion (LA) pro[Jorlionelle.-Pat·is, Lib,·.
Didiel' et c. io , IS79 2 vol::;. iu-8'.
COlillon, L S8, in- ". (Cl:n Cll"t,s ).
133. Oclio (A.).- Gellê~e des g-rnnds hommes. Pal'is, B.
TVelter-éd., IS95, 2 vol'. iu-So.
158. Republico (O ).- Rio de Janeú'o, Typ. de L. ,L
F. de i\Ie1'Ie:;es, 1852-55. ill-tbl. peq. (com lacs. ).
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