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Au entes os . r.. Presidente e Vice-Pre idente, cumpre-me, em obedien ia á
di posição regimental, apresentar-vos o relataria dos trabalhos desta Camara no anno
findo e bem a. sim uma ligeira noticia do

mais notaveis

acontecimento~

occor-

ridos até hoje.

o Senado, em

e~são

preparatol"ia de 24 de abril,

verifi~ou~a

existentia de

numero para poder funccionar e aguardou que a outra Ca a se con

tituis~e,

o

que só conseguiu em 2 de maio, para que pudesse o Congresso \'acional iniciar
o

eus trabalhos da ia

essão da 6" Legi latura.

Com a solemnidade do costume, a sessão de abertura realizou-se no dia 3,
no edificio do Senado, sob a presidencia do illustre

r.

enador Joaquim MurLi-

nho, Vice-Presidente,
os dias 4 e 5, o Senado elegeu a
a de Policia assim

sua

commi ões permanent:}S, ficando

con tituida: Vice-Presidente, Sr. Joaquim Murtinho, e 10,

2°, 30 e 4 0 Secretarios, na ordem em que são enumerados, os Sr . Joakim Catunda,
1'erreira Cha es, Bueno Brandão e Silverio Nery,
Em 23 de outubro, o Sr. Joaquim Murtinho solicitou e obteve dispensa do
cargo que tão dignamente exercera e, procedendo-se immediatamente ú eleição
1ara o preenchimento da vaga, verificou- e não ter nenhum do

,"otado.. obtido

maioria absoluta. Em 23, renovada a eleição, foi eleito o Sr. Ruy Barbü a, que
em 25 tomou conta do po to que

om tanto brilho ainda occupa.

A elei ões para a renovação da Camara do Deputado e do terço do
tiveram logar em 30 de janeir e
devido tempo recebidus na

a~

enado

authentica e mais documentos foram em

ecretaria e ahi cuidado amente di ri minada e estu-

dada , para que a Commissão de Poderes pudesse emittir seus pareceres sobre
cada uma dentro do mais curto prazo. Ainda assim alguma de sa
~~

i
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eleições,

•

•
_
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como as dos Estados de Alagôas, Sergipe, E pirlto Santo, Districto Federal, Goyaz
e Matto Grosso, não puderam er julgada
cu ões prolongada

de prompto, dando ella lagar a dis-

no seio da Commi ão por parte dos relatare

e dos inte-

ressados nes e pleitos.
A renovação do terço, de accordo om a ulterior deliberação do Senado, foi esta:
Amazona - Alexandrino de Alencar.
Pará - Jndio do Brazil.
Maranhão - Urbano Santos.
Piauhy - Anizio de Abreu.
Ceará - Franci co á.
Rio Grande do

ort.e - Pedro Velho.

Parahyba - Alvaro Machado.
Pernambuco - Gonçalves Ferreira.
AIagôas - Araujo Goe .
Sergipe:""'" Coelho e Campos.
Bahia - Ruy Bar bosa.
Espirita anta - Muniz Freire.
Districto Federal - Augusto de Va concellos
Rio de Janeiro - Lourenço Baptista.
S. Paulo - Francisco GI ycerio.
Paraná - Candido de Abreu.
Santa Catharina - Hercilio Luz.
Rio Grande do uI - Pinheiro Machado.
Minas Geraes - Feliciano Penna .
Goyaz - Braz Abrante .
Matto Grosso-Antonio Azeredo.
Foram ainda reconl1ecidos durante o anno o Srs Erico Coelho, pelo E tado
do Rio de Janeiro, na vaga deixada pelo Sr. :Martins Torre , e Sevel'ino Vieira, pela
Bahia, na deixada pelo r. Arthur Rio
Renunciaram o mandato os rs.:
Joaquim 'lurtinho, por Matto Gros o, em 23 de outubro.
Alexandrino de Alencar, pelo Amazonas, em 16 de novembl'O.
João Pinheiro, por Minas Geraes, em 7 de setembro.

•

Gu tavo Richard, por Santa Catharina, em 21 de novembro.
Ramiro Barcellos, pelo Rio Grande do Sul, em 20 de dezembro.
Euclides Mal ta, por Alagõas, em 18 de junho.
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As eleições para o preenchimento das vagas existentes realizaram-se nas seguin-

•

tes datas:

•

Minas Geraes em 12 de dezembro do anno passado; Amazonas, 3'1 de janeiro ; Rio
Grande do i'iorte, 30 de março; AJagôas, 9 de março; . ergipe, 8 de abril; Santa Catharina, 17 de fevereiro e Matto Grosso, 28 de fevereiro, tudo deste anno.
Já estão reconhecido e tomaram assento os Sr . Franci. co Salles, por Minas ;
Jonatha Pedrosa, pelo Amazonas; Victorino Monteiro, pelo Rio Grande do Sul;
Lauro Müller, por anta Catharina; Joaquim Murtinho, por Matto Grosso e Oliveira
Valladão, por Sergipe.
Quanto á eleição de Alagôa , pende de deliberação.
Foram licenciados na uHima sessão os Sr . José Bel'nardo, Arthur Rios,
Índio do Brazil, Paes de Carvalho, Francisco de á, Ju to Chermont e Candido de
Abreu.
Com profundo pezar rememoro o attentado de que foi victima ne ta capital,
em 9 de novembro, o illu!':tre acerdote que ne ta Casa representava o Estado de
ergipe, o Sr. Olympio Campos, e bem assim os fallecimentos, apó

prolongadas

enfermidades, do estimado Senadores Arthur Rios e José Bernardo, aquelle em
25 de ago to do anno pas ado e e te em 15 de janeiro.
Como sabei, em 29 de maio o Congre o reuniu-se no edificio do Senado
para tratar da apuração da eleição, realizada em 1 de março, para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da Republica para o periodo constitucional de 1906 a
1910 e, orteada as commissões apuradora, rlesempenharam-se elIas da incum•
bencia, apresentando o eus relatorios: a primeira em 5' a terceira em 7; a
segunda em 8; a quinta em 9 e a quarta em 12, tudo de junho. Su pensos os trabalhos para que a Mesa lavra e o seu parecer, foram elIe reencetado em 19 para.
a leitura do mesmo parecer e em essão, convocada para o dia 21, foram approvadas
a suas conclu

õe~

e proclamados o eleitos. Para esse trabalho o Congre so reali-

zou 15 se ões .

•

O Senado celebrou ses ões ecretas nos dias 25 de junho, 27 de novembro
e 20 de dezembro para deliberar sobre nomeações de juizes do Snpremo Tribunal

•

Federal, nomeações e remoções de diplomatas e approvações de convenções internacionaes .
Foram vetado

pelo Sr. Presidente da Republica o actos legi lativo enviado

á sancção: um declarando provido nos logares de 4°' escripturario da E tradu
de Ferro Central do Brazil o praticantes nomeados por decreto n. 268, de 1896 '
outro autorizando a conces ão de um anno de licença ao Dr. D. Luiz de Souza

..,

•I,

•
•
....,
"

-6da ilveira, juiz no di tri to do Alto Juruá, e outro, finalmente, re tabelecendo a
clas e de praticante:;;, ct'eada pelo decreto n. 406, de 17 de maio de 1890, na E trada
de Ferro Central do Brazil.
Foram 141 os actos legi lati vos enviados á ancçã"

6 pelo

enado, e quatro

para a- formalidade da publicação ou da ll'Offiulgaçã .
:'ia':' quadros annexos a este rela torio . enc

11 trarei

a im como outros e:;;clare imentos sobl'e traJ alba

a e peci fi aç-o delle,

findos ou ainda pendente de

vossa deliberação.
D s 4·9 projecto~ desta Ca a offerecido dut'ante o ann ,28 foram approvado
e enc, minhado. á outra Camara, 7 rejeitado ou prejudicados e 14 ainda pendem
de dis llssão.
Das 215 propo içõa

vindas da Camara dos Deputado, 130 foram approvada ,

22 emendada, 5 rejeitada e 58 e tão ainda em poder d
Fot'am recebidas 168 men agen

do

Commi s-

.

r. Pre idente da Republica e 14 do Sr. Pre-

feito do Distri to Federal.
Os

tl'abalho~

realizados pelas Commi sõe c n tam de 432 pare

ere~

emittido ,

sendo: pela de Finanças 2 7; Ju tiça eLegi lação 20; Constituição e Diplomacia
10; Podere

23; Marinha e Guerra 23; Obra

Publica

4; Saude Publica 3;

Instrucção Publica 6; Policia 12 e Redacção 61; além de tres offerecido

pela

Commissões reunidas de Constituição e Finanças, 01 ras Publicas e Finança e
Indu tria e Saude Publica.
Dua Commissões foram nomeada
de julho, compo ta do

para representar o Senado: uma, em 26

St's. Alexandrino de Alencar, Alfredo Elli

•

e Antonio

Azeredo, para dar as boa vinda ao SI'. Elihu Root e outra, em 10 de novembro"
dos Srs. Coelho e Campos, Franci co Gly erio, Barata Ribeiro, Coei ho Lisboa,

il-

veria I\'ery e MeteI lo, para acompanhar o funeraes do Senador Olympio Campos.
O enado approvou
nadare

o~

seguintes requerimento

aIre eutado

pelo

r. Se-

Pires Ferreira, em 1, de abril, para que se telegrapJla. se ao Senado italiano
e ao do_ E tados Unido da America do

arte, relativamente ás cala troph

de

Napf'lles e de Calil'ornia;
Antonio Azeredo, em 26 de julho, para que o Senado se
mi.8·-0

Geral, para o fim de

1'0

CCIl1.

titui e em Com-

eber a visita do Sr. Elil1u Root, Mini tI'O da

Relaç-ões Exteriores dós Estado Uriido~ da America do Norte;
Coelho Lisboa, em 20 de ago to, para que e telegraphasse ao Senado hileno
por occ:asião do terremoto de Yalparaizo.

r:

r

(':

-7Foram tambem manifestados valas de pezar pelo faUecimento dos illu tres
JJraz i leiros :
Dr. Gaspar Drummond, ex-Senador da Republica, a requerimento do Sr. Antonio Azeredo, em 2 de maio,
Desembargador Antonio Jo é

Rodrigu~,

do r. Oliveira Figueiredo, em 2 de maio;

Dr. Alberto Bezamat, do Estado d Rio de Janeiro, do SI'. Oliveira Figueiredo,
em 5 de julho;
Dr. Fran isco José Vi veiro~ de Castl'o, juiz da Côrte de Appellação, do Sr. Urbano do

antas, em 8 de ago to ;

Dr. Olegario H. de Aquino e Castro, presidente d Supremo Tribunal Federal,
do . r. Antonio Azeredo, em 11 de ao-o, lo ;
General Franci co de Abl'eu Lima, do Sr. Pir

Ferreira, em 17 de ago to ;

Dr. José Rebouça qe Carvalho, Deputado por .'. Paulo, do Sr. Alfredo mus,
.em 2'1 de ago. to .
DI'. Arthur Rio, • enador da Repuhlica, do.

.'1' .

Ruy Barbosa e Barata Ri-

beiro, em 27 de agosto'
~

Dr. Fau to de Aguiar Cardo o Deputad

pOl' Sergip , do

1'5.

Coelho e Campo

e Barata Ribeiro, em 29 de agosto:
Dr. Rodolpho GaIvão, do Sr. Coelho Li8boa, em 11 de setembro;
Dr. João Martin Teixeira, antigo Deputado federal, do

r. Oliveira Figueiredo,

em 1 de setembro;
Dr. Jo é Benicio de Abreu, do
Dr. Francisco Fajardo, dos.

1'5.

r. Eri'o Coelho, em 2 de outubro;
Antonio Azerrdo e Barata Ribeiro, em 7 de

novembro;
Mon enhor

Ol~

mpio Campo"

enadol' por 'el'gipe, do Sr. Coelho e Campos,

em 10 de novembro ;
{arecha1 Bento Jo é Fernandc'" do r. Paes de Carvalho, em 18 de dezembro.
Em 25 de abril, o illu tre Pl'e,idente da Camara do Deputado do Reino de
Portugal, em mensagem endet'e ada ao
• alta Camara os en timen to ali i despertad

epado

manifestou em nome daquella

pela emocionan te catastropile

ucce-

elida ao no o couraçado Aquidaban.
O enado, por intermedi de ,eu Pre ident·,

apl'e~

ou- e em agradecer, como

lhe umpria, mais esta prova de ymlatIlia d. repr entant~ de um po\'o a nó
ligado por vinculas da mais firm e e,tl'8ita ami,ade .

..0

•

•
-8A Conferencia Internacional Americana, reunida nesta Capital no anno findo,
proporcionou ao Senado a honro a visita a elle feita em 2 de agosto pelo Ministro
das Relaçõe

Exteriores dos E tado

Unido da America do Norte, o r. Elihu

Root.
O Senado constituido em commissão geral, a requerimento de um do
membros, e pre idida pelo venerando Presidente da Commi sã
r. Gomes de Ca tI', recebeu em eu eio o eminente
eu nome o

r. Ruy Barbo a e Alfredo Ellis. A e a

tadi ta,

eus

de Finança ,
audando-o em

audaçõe corr pond u o

Sr. Roat, pronunciando eloquente oração que bem deixou patente o eu empenho
e o do seu Governo em ver realizada a approximação da

Nações Americana

O Senado, certamente, guardará a memoria de uma tão honrosa üsita.
Ediflcio do Senado

O velho palacio do Conde de Arco é e parece que ainda por muita tempo
será a éde do Senado Federal, a de peito da tentativa feiLa

para dar-lhe me-

lhor installação, mais digna e mais adequada ao no so trabalho.
A concurrencia ultimamente feita para a apresentação de projectos de um palacio destinado ao Congre se Tacional não deu o resultado esperado, e, comquanto
a commissão julgadora concedesse premio a alguns delles, a escolha definitiva
não ficou determinada e do orçamento para o corrente exercicio desappareceu a consignação que para o inicio dos trabalhos figurava nos anteriores.

Tachygraphia, redacção e revisão dos debates

O primeiro destes serviços continúa a

~er

de empenhado pelo contractantes, os

outros conservam a me ma organização, apenas modificada quanto ao numero de
revisores, que foi elevado de mais dous e quanto ao pagamento das gratificações que
lhes correspondem, e é agora feito mensalmente.

•

Secretaria

O trabalho ne ta repartição foi feito com regularidade.
O pessoal, por deliberação vossa, foi augmentado por exigencia do serviço de mais
um official e dous continuos.

Para o provimento desse logares foram nomeados:

afficial, Jo. é Femandes de Oliveira, e continuos, Jo é Ramalho e Olympio Calixto
Guerra.

...,

•
"

..•
•

f'1

•
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Falleceram os seguintes empregados: João Carlos de Oliveira, antigo e zeloso
official, e Procopio Francisco de Paula, ajudante do porteiro do salão, tambem antigo
e bom empregado.
Para preencher a vaga de official, foi nomeado José Barreto Chaves e as de
ajudante do porteiro do salão e de continuo: André Rodrigues Villarinho e José
Maria da Silva Rosa Junior.
Foi dispensado do serviço, com vencimento, o continuo Delfim de Azevedo
Maya e, para substituil-o, nomeado Luiz José da Cunha.
Com approvação do pareceres n . 228 e 245, do anno findo, foram concedidas
gratificações addicionaes de 15, 20, 25 e 30 % ao funccionarios da secretaria, conforme CJ annos de erviço publico que contem.
Bibliotheca e archivo

A bibliotheca tem continuado a adquirir obra e revi. ta de utilidade, mas o
espaç

já vae e tornando deficiente e forço<:o será que nos limitemos a conservar

cuidado amente o que ha, e não é pouco, até que seja uma realidade o palacio do
Congresso Nacional.
O archivo resente-se tambem da falta de espaço e ainda de condiçõe hygienica ,
e agora mesmo, por exigencias da aúde Publica, foi substituido por ladrilhos parte
do oal110 d.o pavimento terreo,

~nde

está in tallada esta dependencia da Secretaria.

E' ahi que, por falta de lagar apropriado e com a precisa capacidade, estão ~guar
dado o quadros com os projectos desenvolvido em muitas planta e que foram premiada na concurrencia a que já me referi.

ão estas, enhores, as informações que em nome da 1\le a po so ministrar-yos.
enado Federal, 29 de maio de 1907.

80aki m d'@. ~atunda,

•

ia Secretario, servindo de Presidente .

•

•

ti'

•
•

•
•

, -

•

Synopse dos assumptos resolvidos pelo Senado na sessão ordinaria de 1906, organizada
de conformidade com o art. 148 do Regimento, pelo Vice-Director da Secretaria

Resoluc::ão do Congre.

O

acional, volada I elo Sl·. Pra! idento da Republica e mantida pelo

Congre. o.

3

Projecto iniciado. no, enad

approvados

5

rejeitado. e prejudicado. .

17

Propo içue. iniciada na Camara do Deputados, approvada

23

»»»

)1

)}

'»»»»

»

»

»

Pareceres da. Commi (Ja:
»

»

»

»

»

emendadas

69

»

l'ejei tada .

89
97-

approyados

>

105

prej udicados.

» .

Indicaç'ões appr vada.

107

Indica<;ão prej udicada

109

Requerimenlos de Senador
»

Act

~

»»

~

pedindo informaçõe , approyados
»

»

retirado~

111

•

115

do Sr. Pre."üdente da Republica, approyado

117

Yetos do Prefeito do Di. tri to Federal á resolul:ões do Conc::elho Municipal, approvados

119

Officios e telegramma

121

attendidos,.

•

Of[j io prejudicado

123

Requerimenlo e representações diyer. o , ueferido .

125

»

»»

»

127

archiyados indeferidos, e prejudicados

.. 1

..

r

,.

ResoluçãO ~o Congresso Nacional, vetaoa ~elo Sr. Presioente da Re~uDlica e manti~a ~elo Congresso

ANNOS

1904

DATAS

ASSUMPTO.·

PROCESSOS

22 de novembro AutoriztL o Governo a. mandar appli- Iniciada e approvada pela Camara dos Depucal' ao preparador de historia na· tados, foi ramettida ao Senado em 1 de
tural medica da Faculdade de outubro de 1904.
;,[edicina do Rio de Janeiro, Dr. An- Approvada pelo Senado, foi submettida á santonio a.ttamini, a disposição da lei cção em 22 de novembro de 1904.
n. 138, de 21 de junho de 1893.
Vetada, foi devolvida a Camara conforme
consta do oillcio do respectivo l° secretario,
n. -06 de 190·!'
Mantida. pela Camara, tO} remettida ao Senado
em 19 de dezembro de 1906.
Na mesma data foi remettida á Commissão de
Constituição e Diplomacia..
Esta deu parecer contrario ao veto, o qual sob
n. 385 de 1906, foi a imprimir em 20 de de·
zembro.
Em 23 entrou em discussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 27 foi mantida. em votação nominal por
27 votos contra 7 e enviada, como lei, ao
Sr. Presidente da Republica para a formalidade da promulgação.
ProJD.ulgada, foi convertida na lei
n. 1605, de 29 de dezembro de 1906 •

..
•

Projectos iniciados no Senado, approvados

1905

ASSUMPTOS

DATAS

A NlIõOS

15

PROCESSOS

14 de setembro Dispõe que a prescrlpção de OlIerecido pelo Sr. Barata Ribeiro, como
substitutivo do de n. 5, de 190·, na 2a dis·
que trata a lei de 30 de ecussão deste, foi apoiado e posto conjuntembro de 1831, niLo se esten·

ctamente em discussão, ficando e ta sus·
de ás gratificações addicionae::l
pensa na forma do art. 144 do Regimento.
concedidas por lei aos membros do magisterio, e define Em 17 de agoRto de 1906, e a requerimento
do Sr. Bara.ta Ribeiro, continuoH, indeem que condições a d que
pendente de parecer, em 2a discussão, com
trata a lei de 30 de novemo de n. 5, de 1905, ftcando a. mesma sem
brode 141 seráapplicada.
debate encerrada e adiada a votação por
falta de numero.
Em 20 foi approvado,ficando prejudicado o
ue n. 5 e passou para ::la discussão.
Em 27 entrou em 38 discnssão. que se en·
cerl'OU sem debate, ficando a votação
adiada por fa.lta de numero.
Em 29 foi approvado e remettido éÍ. Commissão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 105, de HJ06,
ficou sobre a mesa em 30 de agosto.
Em 31 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo o projecto
remeitido á Camara dos Deputados.

I
I

33

15 de dezembro Concede ao lo sargento do A ylo Olferecido pela Commissão de Finanças no
~eu parecern. 282, de 1905, obre o requeride Invalidos da Patria Firmino
mento n. 33, de 1905, foi a imprimir em
Alvares de Souza a pensão
16 de dezembro.
mensal de 100. '000.
Em 19 entrou em 23 discussão, que se en-

cerrou sem debate, ficando a. votação adia·
da por falta do numero.
Em 7 de maio de 1906 entrou novamente em
2" di cussão, ex-d do 8-rt. 182 do Reaimento e foi sem debate approvado em escrutinio secreto e passou para i1".
Em IO entrou em 38 discussão e foi sem debate <tpprovado em escrutinio secreto e
remettido á Commissão de Redacção.
E ta deu parecer que, ob n. 19, de I~OG,
ficou sobl e a mesa em II de maio.
Em 1~ o parecer entrou em discussão e foi
em debate approvado, sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputados.
Adopta.do pela Camara, foi a respectiva reso·
lução submettida á sancção.
Sanccionadtt, foi convertida na lei
n. 1523, de 6 de outubro de 1906.

5

19 de julho.... Autoriza a conces ão de um Olferecido pela Com missão de Finanças no
'eu parecer n. ';1, de 1906, sobre o reque·
anno de licença, com ordenarimento n. 3, de 1906, foi a imprimir em
do, a Francisco Van Erven,
20 de julho.
lente da Escola de Minas de

OUl'O Preto.

"

Em 23 entrou em 2" discussão e foi sem debate approvarlo em e'crutinio ecreto e
pa sou para 38 •
Em 26 entrou em 3" discussão e foi sem de·
bata approvado em escrutinio secreto e
l'emettido á Commissão de Redacção.

.

,
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ASSUMPTO

DAT.\S

ANNOS

PROCESW

Esta deu parec r que. sob n. 80, de 1906,
ficou obre a me a em 28 de julho.
Em 30 entrou o parecer em discu ão e foi
em debate approvado, sendo o projecto
remettido á Camar<L dos D putados.
Adoptado pela Camara, foi a respectiva reolução 'ubmettida á ancção.
Saneei n.ada, foi convertida na lei
n. 1510, de 24 de setembro de 1906.
1906

6

.
»

7

25 de julho ... Autoriza o Governo a declarar Offerecido pela Commis ão de Constituiç..'í.o
e Diplomacia no seu parecer n. 77, de
sem effeito o decreto, que
1006, sobt'e o requerimento n. 16, de 190fl
apo 'entou o Dr. Arthur de
foi remettir10 á de Finanças em C)- dejulho.
Carvalho loreira, no cargo
Esta deu parecer olIerecendo emonda, o qual
de Secretario de Legação.
ob n. 13o, de 1906, foi a imprimir em
14 de setombro .
Em 18 entrou em 2~ discussão que se encerrou em debate, ficando a votação adiadtt por falta de numero.
Em 24 foi approvado em escrutínio secreto
com a em nda da Commi ão de Finanças
n pa. ou para 3a discu. ão, com dispen a
de i;:!tersticio, a req uerimemo no r. Coe·
lho Li boa.
Em 0)5 enU'ou em 3° diseu são, que e en·
cerl'OU em debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 26 fui approvado em escrutínio ecreto
e remetLido á Commissão de Redacção.
Esta deu pa.recer que, ob n. 150, de 1906,
ficou sobre a. mesa. em 27 de setembro.
Em 28 entrou o parecer em discussão, que e
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 29 foi approvado o parecer, sendo o pro·
jecto remettido á amara dos Deputados .
Adoptado pela Camara, foi a respectiva resolução. ubmettida á sancção.
San.eeionada, foi convertida na lei
n. 159;-, de 20 de dezembro de 1896.

30 de julho ... Modifica o quadro dos omciaes Olferecido pelo Sr. Pires Ferreira, tlcou
sobre a mesa para cumprimento do triduo
generaes do exercito.
regimental em 30 de julho.
Em 3 de agosto foi apoiado e a imprimir.
Em 6 entrou em 1~ di cussão. Orou o r. Pires Ferreira. Encerrada a di 'cu são) ficou
<t votação adiada por falia de numero.
Em 8 foi approvado e passou p ra 2~ discu são, indo ante á Commissão de Marinha e Guerra.
Em 12 de outubro, o Senado, a requerimento do Sr. Pires Ferreira, resolveu que,
independeo te de pal'ecer, fosse o prujecto
dado pwa a ordem do dia.
Em 15 entrou em 2" discussão. Oml'lm os
Srs. Felippe Schroidt e Pires Ferreira.
Encerrada a discussão, ficou a votação
adiada por falta de numero.
Em 16 foi approvado e passou para ::la discussão, com dispensa de intersticio, Il. requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 11 entrou em 3" discussão e foi sem debate approvado e remettido á Commissão
de Redacção.

.
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E ta deu parecer que, sob n. 189, de 1906,
ficou sobl'e a meSiL em 1 de outubro.
Em 19 entrou o parecer em di cussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 22 foi approyado o parecer, s ndo o projecto remettido á Camara dos Deputado.
1906

9

10

14 de agosto .. Reyoga o § 2" do art. 7° da lei Offerecido pelo Sr. Ruy Barbosa e outros
n. 1435 de 30 de dezembro
e estando apoiado pelo numero de assi"nade 1905, que autoriza o GotUr:l. , foi a imprimir em 14 de agosto. '"
verno a contratar a. construc- Em 17 entrou em lO. discussão, que se enção de nm no·vo Arsenal de
cerrou sem debate, ficando a votação
Marinha.
adiada por falta de numero.
Em 18 foi approvado e pllSSOU para 23. dis.
cu ~ão, indo antes á Commissão de Fi.
uança,s.
Nessa mesma data, e a requerimento do
Sr. Alexandrino de Alencar. o Senado concedeu urgencia para a discussão do projecto na sessão seguinte.
Em 20 entrou em 2a. discussão. O Sr. Erico
Coelho requereu que, no i'1tervallo da 20.
para a 3' discussão, fo se o projecto á Commissão de Finanças. Oraram os Srs. Ruy
BarbJsa e Oliveira Figueiredo. Encerrada a
discus ão foi approvado o projecto e Jfassou
para 30.di cnssão, com dispensa de inter ticio.•i to ter sido julgado materia urgente.
Foi apoiado, posto em discussão e sem debate
rejeitad.o o requerimento do Sr. Erico
Coelho.
Os rs. Rosa e Silva e Gonçalves Ferreira
mandaram declaração de voto á Mesa.
Em 21 entrou em 30. discussão. Foi apoiada
e posta conjunctamente em discussão uma
emenda olferecida pelo Sr. Erico Coelho.
Oraram os Srs. Alexandrino de Alencar
e Ruy Barbosa, ficando a discussão adiada
pela hora.
Em 22 continuou em 30. discussão. Oraraill
os Srs. Erico Coelho e Hercilio Luz. Depois
de uma que tão de ordem sobre se a emenda
suspendIa ou não a discussão,· o Sr. Pre~idente declarou encerrada a discussão e
adiada a votação por falta de numero.
Em 23 fui rejeitada a emenda. Approvado o
projecto, foi remettido á Commissão de
Redacção.
1 a mesma (lata. o Sr. Coelho Lisboa. obtendo
a palavra pela. ordem, mandou, em nome
da Commissão de Redacção, á mesa, _ repectivo parecer.
O parecer, sob n. 98, de 1906, foi lido, e a
req ueri mento do Sr. Silverio Nery, po to
immediatamente em discu ão e sem debate approvado, sendo o projecto remettido
á Camara do Deputados.
r. ilveri Ner}' e outro,
ficou obre a mesa, pal'a, cumprimento do
• triduo regimental, em 11 de agosto.
Em J(j fui ap.Aado e a imprimir.
Em 18 entrou em la. discus ão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.

11 de ago to .. Eleva á cathegoria de 1" ordem Orrerecido pelo

- a Alfandega de Mantló .
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II

II de ago to,. Equipara a Delegacia. Fi cal do
Thesouro Federal no Amazo·
nas á de Pernambuco,

12

16 de agosto .. Autoriza a conce são de um

anno de.lü:ença, com ordenado, ao primeiro escl'ipturario
da Delegacia Fiscal em São
Paulo, Augusto Ferreira Balthar.

PROCE

-os

Em ;)~ foi approvado e pas ou paro. 2& discu são, indo antes á Commissão de Fi·
nança .
A Commi tio deu parecer offere endo emeadas, o qual sob n. 2 5, dt:! 1906, foi a imprimir em 3 de novembro,
Em 3 de dozembro entrou em 2" discu ão,
que se enc rrou sem debate, ficando avo·
tação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvado com as emenda da
Commis ào e passou para 3" discussão,
com dispen a de intersticio, a requeri·
mento do r. á Peixoto.
Em 6 entrou em 3" discu ~o. Foi posta conjunctamente em distm!lsão uma emend:!.
orrerecida pela Com missão de Finanças,
Orara.m o Srs. everino Vieira 6 Pac de
Carvalho, ficando a di cu ,ão adiada pela
hora.
Em 7 proseO'uiu em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi approvado com a emenda e re·
mettido á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 342, de 1906,
ficou sobre a mesa em I' de dezembro.
Em 14 entrou o parecer em di cussão, que
se encenou em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 15 foi appl'ovado o parecer, sendo o projecto l'emettido ti. Camara dos Deputado".
OIferecido pelo Sr. ii verio _Tery e outros,
ficou sobre a mesa para cumprimento do
triduo regimental, em II de agosto.
Em 16 foi apoiado e a imprimir.
Em 18 entrou em I" discu ão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numel'o.
Em 23 foi approvado e pa sou para 2" discu 'são, indo antes 6. Commi são de Finanças.
A Commissão deu parecer favoraveI, que
sob n. 334, de 1906, foi a imprimir em
I de dezem bro.
Em 13 entrou em 2" discussão, que se n·
cerrou em debate, ficando a votação
adiarla por falta de numero.
Em 15 foi approvado e passou para 3" di cus ão.
Em 19 entrou em 3" di cuss ão que se encerrou em debate, ficand a vctacão adiada por falta de numero.
Em :..7 foi approvado e remettido á Commis·
são de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 423, de 1906,
foi lirJ.J, e a requerimento do Sr. Bueno
Brandão, po to immediatamente em discussão e sem debate approvado em 2 de
dezembro, sendo o projecto remettido á
Camara dos Deputados.
OIferecido pela Commissão de Finanças no
seu parecer n. \:lI, de 1906, sobre o requerimento n. 3, de 1906, foi a. imprimir em
17 de agosto.

,r
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Em 20 entrou em 2· discussão que se encerrou sem debate. ficando a votação adia·
da por falta de numero.
Em 23 foi appl'ovado em escrutinio secreto
e passou para 3" discussão com dislleasa
de intersticio, a requerimento do Sr. Alvaro Machado.
Em 28 entrou em 3" discussão, que se eucel'ruu sem debate, fica.ndo a ,otação
adiada por fa,lta de numero.
Em 29 foi approvado em escrutinio secreto
e remettido á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 10 7 , de 1906,
ficou obre a mesa em 30 de agosto.
Em 31 entrou o parecer em di cussão e foi
sem debate approvado, sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputados .
.\dopt:ldo pela Camara, foi a respectiva resolução submettida á sancção.
Sancciona<la, foi convertida na lei
n. 1535, de 20 de outubro de 1906.
1906

15

dos Otl'erecido pelo Sr. Augusto de Vasconcello',
ficou sobre a mesa para cumprimento do
telegraphistas da Estrada de
triduo regimental, em 20 de agosto.
Ferro Central do Brazil aos
dos da Repartição Geral dos Em 23 foi apoiado e a. imprimir.
Em 30 entrou em 1" discussão e foi sem deTelegraphos.
bate approvado e passou para 2", indo
antes á Commissão de Finanças.
A Commissão deu parecer Cavoravel que,
sob n. 223. de 1900,' foi a imprimir em
3 de novembro.
Em 6 entrou em 2" discus~ão e foi sem de·
bate approvado e passou para 3".
Em 9 entrou em 3& discussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 12 foi approvado e remettido á Commis ão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 248 de 1906,
ficou sobre a mesa. em 13 de novembro.
Em 16 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputado".
Adoptado pela Camara, foi a respeciiva resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1626 de ~ de janeiro de 190-; .

120 de agosto .• Equipara os vencimentos

3 de satembro Annistia. toda.s as pe~soa impli- Otl'erecido pelo Sr. Coelho e Campos c outro ,
e estanúo apoiado pelo numero de a sicadas nos movimentos revognaturas, foi (\ imprimir em 3 de selucionarios dos Estados de Sertembro.
gipe e de Matto Grosso.
Em 5 entrou em I" di cus ão. que se encerrou
sem debate, ficando a ,"otação adiad,L por
falta de lIumero.
Em 10 foi approvado e pa ou para 2& discussão, indo antes á Commissão de Constituição e Diplomacia.
A Commissão deu parecer favoravel que,
sob n. 149, de 1906, foi a imprimir em
26 de setembro.
Em 28 entrou em 2" discussão. Foi apoiada.
. e posta conjunctamente em discussão uma.
emenda substitutiva, olferecida. pelo Sr. Ba-

17

2

•
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rata RibCliro. Oraram os Sr . Barata Ribeiro e Coelho e Campos, ficando a di cussão susp nsa na fórma do art. 144 do Regi·
mento.
A Commi ão deu parecer contrario á emen·
da, o qual sob n. 176. de 1906, foi a imprimir em 10 de outubro.
Em 13 continuou em a discussão. Orou o
Sr. Coelho e Campos, ficando encerrada a
discussão e adiada a votação por falta de
numero.
Em 15 foi approvado, ficando prejudicada a
emenda, e pa sou para. 3a di cnssão, com
dispen a de interstioio, a requerimento do
Sr. Pires Ferreira.
Em 16 entrou em 3" discussão c foi sem rle·
bate approvado e remettido á Commissão
de Reda.cçã.o. O SI'. Barata Ribeiro mandou
ã Mesa deolaração do seu voto.
A ommis ã.o deu parecer que, sob n. 1 7,
d 1906, foi, a requcrim nto do Sr. Coelho
Li boa, immerliatamente po to em discu são e em debate approvado, senuo o
projecto rem61ttido á Camara dos Deputados.
Adoptado pela Camara, foi a respectiva resolução ubmettida á. sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1599, de 27 de dezembro de 1906.
1906

19

G de setembro Concede quatro mezes de licen· Orrerecido pela Commi são de Finanças, no

,

»

20

seu parecer n. 125, de 190'3, sobre o reque·
ça, com todos os vencimento ,
mento n. 2.1, de 1906. foi a imprimir em
ao Dr. LUlJio de Mendonça,
10 de setembl'o.
Ministro do Suprl3mo Tl'ibunal
Federal, para tratar de sua Em 12 entrou em 2" di"cu são e foi sem de·
ba.te approvado em escrutinio secreto e
saude, fOra desta Capital.
passou para. 3". com di pen a de intersticio, a requerimento do Sr. Pires Fel"
reira. .
Em 14 entrou em 3& discus ão, que se encerrou :;em debate, ficando a votação adia·
da por falta de numero.
Em 17 foi approvado cm escrutínio secreto e
remettido á. Commissão de Redacção.
A COJnmiss-o deu parecer que, sob n. 139,
de 1906, ficou sobre a me a em 18 de etembro.
Em 19 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando no votação
adbda por falta de numero.
Em 24 foi approvado o parecer, sentlo o
projecto rdmettido á Ca.mara dos Deputados.
Adoptado pela Camara, foi a respectiva resolução submettida li sanação.
anccionada, foi convertida na lei
n. 1527, de 15 de outubro de 1906.

() de setembro Autoriza o Governo mandar en· Otrerecido pela Commissão de Finanças no
seu pareoer n. 126. de 1906, sobre o retregar ao Dr. Antonio Fel"
querimento li. 38, de 1905, foi a. imprimir
nandes FIgueJra, autor da
em 10 de setembro.
obra Elementos de Semiologia
Infantil a quantia de 3:780$, Em 16 entrou em 2& di cussão e foi som debate approvado em escrutinio ecreto o
despendida com a respectiva
passo II para 3n , com di pensa do intersticio.
publicação, abrindo para esse
l~ requerimento do Sr. Pires Ferreira.
fim o necessario credito.

r
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Em 14 entrou em 3a di cussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 17 foi approvado em escrutinio secreto
e remettido á Gommissão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 140, de 1906,
ficou sobre a mesa em 18 de setembro.
Em 19 entrou o parecer em di cu~são, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
'adiada por falta de numero.
Em 24 foi approvado o parecer. sendo o
projecto remettído á Gamara dos Depu·
tados.
Adoptado pela Camara, foi a respectiva resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1562, de 22 de novembro de 1906.
1906

•

•

22

20 de setembro Concede um a nno de licença, Offerecido peJa Commis~ão de Finanças, no
seu parecer n. 144, de 1906, sobre o reque·
com todos os vencimentos, ao
rimento n. 26, de 1906, foi a imprimir em
Dr. João Pedro Be1fort Vieira,
21 de setembro.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, para tratar de Em 24 entrou em 2a discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
sua saúde, dentro ou fóra do
adiada por falta de numero.
paiz, onde lhe convier.
Em 96 foi approvado em escrutinio secreto
e passou para 3a discussão, com dispensa
de intersticio, a requerimento do Sr. A.
Azeredo.
.
Em 27 entrou em 3& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 29 foi approvado em escrutinio secreto e
remetiido á Gommissão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 160, de 1906,
foi lido, e a requerimento do Sr. Sá Pei·
xoto posto immediatamente em discu são
e sem debate approvado, sendo o projecto
remettido á Ga.mara dos Deputados, em
1 de outubro.
Adoptado pela Gamara, foi a respectiva re·
solução ubmettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1547, de 5 de novembro de 1906.

23

24 de setembro Eleva os vencimentos do pessoal Offerecido pelo Sr. Bueno Brandão e outros,
e e tando apoiado pelo numero de assido The ouro Federal.
gnatul'as, foi a imprimir em 2-! de se·
tembro.
Em 2G entrou em 1a di cussão e foi sem debate approvado e pas~ou para 2n , indo
antes li. Commissão de Finanças.
A Commissão deu parecer, sob n. 170, de
1906, requerendo fosse ouvido o Governo
sobre o projecto.
O parecer foi lido e posto em di'cussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero, em 5 de outubro.
Em 8 foi approvado o parecer. .
Em 9 expediu-se Mensagem remettendo o
projecto ao Governo.
Com a Mensagem n. 77, de 1906, o Sr. Presidente da Republica prestou informações,
que foram remettida. á Commi ão em
15 de outubro .
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Esta deu parecer fa,oravel que, sob D. 207,
do 1906, foi a imprimir em 2- do outubro.
Em 30 entrou em 2" discus'ão. Foram
apoiadas e po ta conjunctamente m
discus ão emendas oJIerecidas por diverso
Srs. Senadores. Ficou 5U pensa a Oi5cus ão na fórma do art. 1-14, do Regimento.
A Commis'ão de Finanças deu parecei', sob
n. 284, de 1906. propondo a rejeição de
uma das emenda e que. approvadas as
outras. fossem ella destacada.s p~\ra constituirem projectos distincto·. O par ceI' foi
a impl'imir em 31 de novemhro.
Em 4 de dezembro continuou em 2n discu são. Oraram o Sr. A. Azeredo e Severino Vieira. ficando encerrada a di cussão e J1dlada a votação por faltn. de
numero.
Em 5 foi approvado com as emendas acceita. pela Commis ão. endo r jeitada a propo. ta da mesma Commissão para que as
emenda approvn.das constituissem projectos dlstinctos, e passou par.), 3& dis·
cussão.
Em 10 entrou em 3" discussão. Foram apoiadas e postas conjunctamente em di cussão
emendas otrerecidas por Jiversos Srs. Se·
nadores. A dis us.'1ão ficou suspensa, na
forma do art. 144 do Regimento.
A Commissão da Finança deu parecer, sob
n. 402, de 1906, propondo que fosse rejeitada uma das emendas e que, approvadas
as outras, fossem ellas destac:1das para
con tituirem projectos di tincLos. O parecer foi a. imprimir em 21 de dezembro.
Em 23 continuou em 3 discussão. Orou o
Sr. e,eriuo íieira, ficando encerrada a
discussão e adiada a voração por falta
de numero.
Eio 26 foi rejeitada uma da emendas,. mdo
approvadas a outril. Foi appl'ovada a
proposta da Commis,ão de Finaoças de tacando, para con tituirem projecto dis·
tinctos. as emeorllls appl'Ovadas. Foi ap·
provado o projecto e remettiuo á Com·
missão de Redacção.
Esta deu parecer que. ob n. 417, de 1906,
foi, a req uerimeo to do Sr. Bueno Beandão,
po 'to immediamente em discu são e em
debate approvado, sendo o projecto re·
mettido à Camar:1 dos Deputado em '27 de
dezembl'o.
1906

26

4 de setembro Autoriza a concessiio do premio Olferecido pela. Commissão de Finanças no
seu parecel' n. 162, de 19U6, subre o requede viagem á. Europn. na imrimento n. 32 de 1905, foi a imprimir em
portancia de 4:800 . ouro, a
5 de outubro.
cada uma das discipulas do
Instituto racional de Musica Em 8 entt·ou em 2" discussão e foi sem debate approvado em escrutínio secI'eto e
Suzana Je Figueiredo e Helepa::sou p:J.1'a 3a , com dispensa de intersticio
na de Figueiredo.
a requerimento do Sr. Coelho Lisboa.
Em 9 entrou em 3~ discu são, que e en·
cerrou sem debate, ficando a votação adia·
da por fa.lta de numero.
•
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Em 10 foi approva'.lo em e'crutinio se·
creto e remettido á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 177, de 1906,
ficou sobre a mesa em 11 de outubro.
Em 13 entrou o parecer em di'cussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
Miada por f:J.lta de numero.
Em 15 foi approvado o parecer, sendo o'
projecto remettido á Gamara dos Deputados.
1906

-1 de outubro. Autoriza a abertura do credito OtTerecido pela Commi3são de Finanças. no,
de 60: 4 0"300 para occorrrer seu parecer n. 163. de 1906, sobre a expoa ilespezas no edificio do Se- sição do director da Secretaria do Senado,
nado, com a sub tituiçãu das dirigirla ao Sr. "ice·Presidente e, por destapeçarias. moveis, reparos de pacho de ·te. presente ,i, mesma Commissão,
outros e obras.
foi a imprimir em 5 de outubro.
Em 8 en trou em ;,!a discussa.o e foi sem de·
bate approvado e passou para 3a, com dis·
pensa de- intersticio, a requerimento do
Sr. Ferreira Chaves.
Em 9 entrou em 2" di~cussão, que se encerrou
sem debate. ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 10 foi approvado e remettido á Commissão de Redacçã@.
Esta deu parecer que, sob n. 178, de 19;)6.
ficou sobro a mesa em II de outubro.
Em 13 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
,
adiada por falta de numero.
Em 15 f@i approvado o parecer, sendo o
projecto remettido á Cama.ra. dos Deputados.
Emenda.do pela Camara, foi devolvido ao
Senado. (Yide p"ocesso da p,'oposição ela
Camara '1. 19-1, de 1906).

27

II de outubro. Autoriza a abertura do credito OJIerecido pela Commissão de Finanças, no
de 053$1;38 para occorrer ao seu parecer n. 179. de 190G, sobro a ex-

pagamento de vencimentos posição do director da Secretaria do Sedo continuo da ecretaria do nado, llil'igida ao r. Vice'Pl'esidente e,
Senado Fellel'al. dispensado do por despacho deste, presento á mesma
serviço por tempo indetermi- Commissão, foi a impl'imir em 13 de ounado, Delphim de Azevedo tubro.
Maia e relativo~ ao periodo Em lG entrou em 2' discussão E.' fJi ~em dE.'de I, de ,etembro 3 31 de bate approvado e pJ.ssou para 3", com
dezembro de 19 6.
di pen a de intersticio, a requerimento do
Sr. Bueno Brandão.
Em 17 entrou em 3" discussão e foi som debate approvado a remettido á Commii>são
de Redacção.
~st,t deu parecer que, sob n. 190, de :906,
ficon sobre a mesa. eQl 1$ de outubro.
Em 19 entrou o pareceI' em discussão, que
se encerrou em debate. ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 22 foi approvado o parecer. sendo o
projectu remeltido á Camara dos Deputados.
Adoptado pela Ccl.mara, fJi a re peeti va resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na. lei
n. 160'), de ~8 de deze:nbro d· 190tL

•
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25 de outubro. Substitutivo do de n. 13 de Offerecido pela Commis ão de Finanças, no
seu parecer n. 206, de 1906. foi a im]906. elevando os vencimentos
primir em 27 de outubro.
do pes~oal da Caixa da Amor·
Em 30 entrou conjunctamente em 2" di
tisação.
cussão com o projecto n. 13, de 1906, e
foi em deba,te approvado e passou para
3", com dispea a de inter ticio, a reque·
rimento do Sr. Pire" Ferreira.
Em 31 entrou em 3" discus ão e foi sem de·
bate approvado e remettido á Commissão
de Redacção.
E ta deu parecer que, ob n. 217, .de 1906,
foi, a requerimento do Sr. FerreIra Chaves, posto immcdiatamente em di cu~são e
sem debate approvado. sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputados em
1 de novembro.
Adoptado pela Camara. foi a respectiva re·
olução iSubmettina á sancção.
an ionada, foi convertida na lei
n. 1615, de 29 de dezembro do 190G.
de um O.fferecido pela Commi -ode Finanças, nO
seu parecer n. 230. de 1906? so~re o. r~
anno de 'ce ,a. com ordenaquerimento n. 25, de 190G. fOI a lmprlmn'
do. ao 3° scr turario da Caem 9 de novembro.
sa da Moe , dro de Alcantara Bene . es. para trata- Em 17 entrou em 2" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
mento de sau e.
adiada por falta de numero . . .
Em 19 foi approvado em escrutlOlO secreto
e passou para 3" discussão.
Em 22 entrou em 3" discus~ão e foi sem debate approvado em escrutínio ecreto e
remettido á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer que, ob n. 267, de 1906.
ficou sobro a mosa em23 de novembro.
Em 24 entrou o parecer em discussão e foi
sem debato approvado, sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputado.

36

8 denovemllro Autoriza a

39

9denovembro Autoriza o Governo a confirmar Otferecido pelo Sr. Pire Ferreira, ficou
sobre a mesa para cumprimento do triduo
no posto de 2° tenente, os alferegimental, em 9 de novembro.
res alumnos com o curso das
tres armas e a classificaI-os Em 1:~ foi apoiado e a imprimir.
na proporção de 3/5 para in- Em 17 entrou em Ia di cu sã.o, que se eo,
cerrou sem debate. ficando ao votação
fantaria, 1/5 para cavallaría
.
adiada por fa.l ta. de numero.
e 1/5 para artilharia.
Em 19 foi approv3.do e pa 'sou para 2" diScussão, indo ante á Commi são de 1:10.rinha e Guerra.
A Commissão deu parecer o.lIerecendo. om.enda.s, o qual. sob n. 205, de 1906, fOI a 1m·
primir em 23 de' novembro.
Em 28 entrou em 2" di cussão e foi em
debate approvado com as emendas _da
Commissão e passou pal'a 3" dlscns ao,
com dispensa de intersticio, a requerimento do SI' _ Pires Ferreil'a.
Em 29 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de Dumero.
Em 1 de dezembro foi approvado e remettido
á Commissão de Redacção.
Esta deu pareceI' que, sob n. 302, de 1906,
ficou sobre a mesa em 3 de dezembro.

-15-

DA.TAS

ANNOS

PROCESSOS

ASSUllPTO'

Em 4 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada. por falt1. de numero.
Em 5 foi approvado o parecer sendo o
projecto remettido á Camara dos Deputados.
Adoptado pela Camara., foi a respectiva. resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1618, de 31 ele dezembro de 1906.
1\)06

40

pelo Sr. A. Azeredo e outros
16 de novembro Substitutivo do de n. 35 de 01ferecido
na 3a discussão do de n. 35, de 1906,
190Q, modificando o plano naestando apoiado, foi posto conjunctamente
val da lei n. 1296, de 14 de
em discussão e em debate approvado, e
novembro de 1905.
remettido á Commisslío de Redacção, em
16 de novembro.

e

Na mesma data a Commis ão deu parecer
que sob n. 250, de 1906, foi immediata·
mente, a requerimento de urgencia do Sr.
Coolho Lisboa, posto em discussão e sem
debate approvado, sendo o projecto remettido a. Camara dos Deputados.
Adoptado pela Camara, foi a respecti va re·
olução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 156 , de 24 de novembro de 1906.

42

29 de novembro Determina as condições em que 01ferecido pela Commis ão de Justiça e Legislação, no seu parecer n. 280, de 1906,
erão reformados os officiaes
sobr~ a in,iicação n. 3. de 1906, foi redo exercito que completarem

o anno de observação na 2a
classe, por molestia .

43

•

mettldo á de

Con~tiruição

28 de novembro.

e Diplomacia em

Esta deu parecer favoravel que, sob n. 298,
de 1906, foi a imprimir em 30 de novembro.
Em 7 de dezembro entrou em 2" discus~ão,
que se encerrou sem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.
Em 12_ foi approvado e pa ou para 3a dis·
cussao com dispensa de intersticio, a l'equerimento do Sr. á Peixoto.
Em 13 entrou em 3& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 15 foi approvado e remettido á Com·
mi são de Redacção,
Esta deu parecer que, sob n. 358, de 1906,
ficou sobre a mesa em 17 de dezembro.
Em I entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 19 foi approvado o parecer, endo o
projecto remettirlo â Camara dos Deputados.

5 de dezembro Autoriza o Prefeito do Districto Olferecido pela Commi são de Justiça eLe·
gislação, no seu parecern. 316, de 1906,
Federal, mediante deliberação
foi a imprimir em 6 de dezembro.
do Conselho Municipal. a realisar no estrangeiro, a opera- Em 10 entl'ou em 2& discu ão. Oraram os
rs. Erico Coelho, Barata Ribeiro e Seveções de credito necas arias,
rino Vieira, ficando encerrada a eliscussão
até o maximo de dez milhões
e adiada a votcl.ção por falta de numero.
esterlinos, para unificação e
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ANNOS

A

snúPTos

PROOESSO

consolidação de dividas da Mu- Em 12 foi approvado e pa sou para 3" discussão, com dispensa de inter ticio, a renicipalidade e conclu ão das
querimento do 'r. Pires Ferreira. O r.
obras de _aneamento e emBarata Rib il'o fez d"claracão de voto.
bellezamento desta Capital.
Em 13 entrou em 3" diseussão, que 'e encerrou em debate, ficando a vot;lç'ão
adiada por falta de numero.
Na mesma data foi approvado e remettido á
CJmmissão de Redacção.
E ta deu parecer que, sob n. 355, de 1906,
ficou sobre a me a em 14 de dezembro.
Em 15 entrou o parecer em discu são e
foi sem debate approvado, sendo o projecto remettido l1. Camara dos Depu·
tados .
.~doptado pela Camara, foi a re I ectiva resolução ubmettida á sancção.
Sanccionadn.. foi con,ertida na lei
n. 1620, de 31 de dezembro de 1906.
1906

45

10 de dezembro Substitutivo da proposição da Olrerecido pela Gommissã de Justiç:1 eLe·
gislação, no ;'eu parecer n. 331', de 1906,
Cam ara dos Desputados, n. 2,
sobre a proposição da Gamara dos Depu.
de 1903, e dos projecto' do
tados, n. 2 de 1003, foi a imprimir em
Senado ns. 18 e :25, de 1903,
II de dezembro.
regulando a expul ão de es·
Approvado, foi remettido à Gamara dos DeputranO'eiros.
tados em 18 de dezembro. (Vide processo
da P"oposiçãO n. 2, de 1903).

lo)

47

lO de dezembro Autoriza a abertura. do credito Offerecido pela Commissão de Finanças, no
seu parecer n. 384, de 1006, foi a impl'imir
de 10:051 "4.96 para pagamento
em 20 de dezembro.
de gratificaç- s addicionaes a
funccionario da Secretaria do Em 22 entrou em _" discussã.o , que e encerrou
sem debate, ficando a votação adia a..
Senado e
outras despeza
Em 24 foi approv:1do e passou para 3" discussão, com dispensa de ioter ticio, visto
ter sido julgado muito urgente.
Em 25 entrou em 3" discus ão, qU1 se encerrou sem debate, ficando a votação a.diada
por falta de numero.
Em 26 foi approvado e remettido á Gommis ão de Redacção.
Na meSII'.a data a Commissão deu parecer,
ob n. 412, de 1896, que a requerimento
do Sr. Bueno Bl'andão entrou immediatamente em di cussão e foi sem d~bate approvado, sendo o projecto remettido á
Camara dos Deputado.
-

49

26 de dezembro Equipara os vencimentos dos Emenda. additiva orrerecida pelo Sr. I ires

empregados da Secretaria das
Relaçõe~ Exteriores aos dos
do Thosouro Federal.

Ferreira. e approvada na 3" discus_ão do
projecto do Senado, n. 23, de J906, o delle
destacada para llonstituiL' projecto dístincto, em 26 de dezembro.
Em 27 entrou em 3:1. discussão e foi sem
debate approvado e remettido á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. ·126, de H106,
foi, a requerimento de urgencia do Sr.
Bueno Brandão, posto immediatamente em
discussão e sem debate approvado, ndo
o projecto t'emettido ii. Camara dos Deputados em 28 de dezembro.

Projecto& iniciados no S~llauo, rejeitados e prejudicaàos
•
AN~OS

DATAS

1902

19

1903

29

PROCESSOS

ASSUlIIPTOS

8 de ou tu bro. Rovoga os decreto do Governo Olf 'ecido pelo Sr. Viccn te _lac1l1 o. ficou
Pl'ovisorio, que estabeleceram sobre a mesa durame o triduJ regímen·
a reforma compulsaria para os tal.
oillciaes do Exercito c da Ar· Em II foi apoiado e a imprülir.
mada.
'I';m 18 entrou em 1& discUiSão, que se
encerrou sem debate, fic:ndo a votação
adiadcl. por falta de nume'O.
Em 20 foi approvada em ~ e passou para.
2& discus ão, indo ante ás Commi "ões
do Marinha. e Guerra., e on tituição e
Diplomacia c de FinaqtaS.
A Commissão de Mariola e Guerra deu
parecer, o.ll'ereceodo !Omo emenda substituti va o projecto n 2 de 1904.
O parece:' sob n. 29 d(~9~4~ foi l'eJ?-1ettido
á Commissão de ContltUlçao e DIploma·
cio. em 3 de junho dl 1904.
.
Esta COlDIDi'são deu ]lrecer contrarIO, que
sob n. 234 de 190-lofoi a imll'imir em 22
de outubro.
Em 18 de maio do 905 entrou cm 2" di,·
cussão conjunct' ente com o de 11. 35
de 190:3, e o subsitutivo de n. 2 de 1904.
01'0U o Sr. A. Azeredo, que o:ffereceu
como emenda substitutiva.
projpcto
n. 2, de 1905 . .4,loiado e posto c njunctamente em discssão. fi ou esta sem mais
debate suspe'a na 'fol'ma do art. 144
do Regimento
Marinha e Guerra rIeu
A Commissão
parecer contlorio, o qual sob n. 53 de
19013, foi ao i~primir em 7 de julho.
Rejeitad em 18 de agosto. (Vide
processo dOJi"ojecto de n. 2, de 1905).
15 de outubro. Reltula o processo da' identifica· Olferecido

çoes anthropometrica .

•

o Sr. Barata Ribeira, ficou
sobrE' a glsa durante o triduo reaimental. em . do outubro.
Em 21 fuiJpoiado a imprimir.
Em 20 deJO,embro entl'ou em I' tis ussão
e foi s debate approvado e passou para
2~, iud antes á Comm i ão de Justiça e
Leaisl -o •
.\ CO~ 'são deu pareceI' contrario, que
ob n 92 de 1906, foi a imprimir em 17
de at to.
Em 9 trou em 2& discu .ão. Orou o Sr.
BaI'l Ribeiro, ficando ~t discussão a iada
lJel,hora.
Em .: proseguiu em 2- discu são. Orou o
Sr. Oliveira Figueiredo. ficaur!o encerr
a discussão e adi:l.da a "otação por
fs.~ de numero.
Em.t9 foi rejeitado.

20 de novembro Determina que, nenhum oflicialO recido pelo r. Costa ~zevedo ,ficou
do Exercito, da Armada e das . bre a mesa durante o trlduo r glmenclasses annexas poderá ser re· til I, em 5 de novembro.
formado, sem ,que preoeda in- fl11 9 foi apoiado e a imprimir'
specção de saude.
1m 19 entrou em 1~ discussão e Coi sem debate approvado e pa~sou para 2&, indo

'J5

3

..
•
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AN:-fOS

DATAS

ASSUMPTOS

PROCESSOS

antes d.s Commissões de ~nl,rinha e Guel'l'a.
e de Finança .
A Com mi ão de i\Iarinlla e Guerra deu
parecer, o1ferecendo Como emenda ub·
ti tutiva. o prcjec to n. 9 d ' 1U04 O pal'eceI' sob n. 29 de 1904, foi ,'emettido á.
Commissão de Con tituição e Diplomacia
em 3 do junho de 1904.
Esta deu p'l,recer contrario que sob n. 2~4,
de 190-!, foi a imprimir em '.> de outubl'o.
Em 18 rle ma.rço de 190- entrou em ,,,, discu são conjunctamente com o de n. 19 de
de W02eo ub titutivo den. 2de 19,)4.
Orou o Sr. A. Azaredo, quo offel'eceu
como eml nda ub titutiva o pI'ojecto
n. 2 ue 1905. Apoiado e posto conjunctamente em di cu~ lio, ficou e ta sem mais
cleb,tte su p~ll a, na forma do al't. 144
do Rl:lgimonto,
A Cummis-ão cle Marinha o Guerra. dou pareceI' c,lOtl'ario, qao, 80b n. 53 de I!JOô, foi
a imprimi!' em 7 do juLlJo.
Re.jeilad em 18 de aI'Tosto (Vide proce 'so do pl'ojecto de

1904

2

11.

2 de 1905).

2 de junho. ,. Substitutivo do" de ns, 19 de 1902 OfferecidJ pela Commi~ ão de Marinha. e
e 35 de 1903, regulando a refor· Guerra., no seu parecer n. 2'J de 1901 foi

ma dos officiaes do Exercito e
da Armada.

remettido a (le Con'tituição e Diplomacia
em ~ de junho de IDO·1.
A Commi' ão de deu parecer contra que ob
n. 234 de IY04, foi a. imprimir em 2') de
outburo.
Em 18 de maio de 190:- entrou em 21' di cu ão, com os de ns. 19 de 190:.! o 3:> de
1903. Ol'OU o r. A. Azeredo, que oU'o·
receu como emenda sub titutiva o projec o
n. t de 1905. Apoiada e posta. a. emenda
em discus ão, ficou .'u~pensa e~ta, na forma do art. 144 do Regimento.
R('jeitauo em 18 de ago to de 1906.
(VirJe [JI'oce.'so do projecto de

1905

2

11.

'2 de 1Y05).

18 de maio .... :substitutivo do de n. t de 1!Jf)4, On'erecido pelo SI'. A. zeredo na "2"disregulando a reforma dos offi- cu <to do PI'oj!lcto n. '.> de 1904, foi
ciaes do Exercitu e da Armada.
apoiado e po to conjunctamcnte em dis·
C'u ão, fLando esta uspensa na forma
do art. 144 do Regimento.
A Commi ~ão de ~IariDha. e Guerra deu pa.recel' opinando pela rejeiçã'l absoluta
de te e dos projecto' !IS. 19 de 1002, 35
de 1903 e ~ de 1'104.
O parecer sob n. 53 ele 1906, foi remettido
á Commis~ão de Constituição e Diplomacia, em" de jllnho.
Em 1:1 e ,~requerimento do SI'. Pires Fel'·
reira., contllluou em 2" discu, ão. Orou o
Sr. Pires FOl'l'eira que on'ereecu um requerimento, pedindo a nomeação de uma
'ommi 'são E pecial para e tudar o a·
sumpw. O requerimento ~ i apoiado e
po to em discussão, que se ellcel'rUU sem
deb' to, ficando o reLLuerimonto prejudlcada pOl' falta de numero. Continuou a
discussão, q ue ficou adiada.
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Em 14 proseguiu a discussão. Orou o Sr.
Alexandrino de Alencar, ficando encero
rada a discmsão e adiada a votação por,
falta de numero.
Em 19 foi rejeitado, bem como os de ns. 19
de 1902,35 de 1903 e 2 de 1904 .

1905

12 de junho

5

32

•

HJ06

4

15 de dezembro Substitutivo da proposição da Ca· O:lferecido pelo Sr. Pires Ferreira na 3"
mara dos Deputados, n. 10 de discussão da proposição da Camara dos
1905, instituindo o premio de Depu~dos, n. 10 de °1905, foi apoiado e
10:000'" á. cada uma das socieda- posto conjunctamente em discussão, que
des que pertencerem á Federa· ficou suspensa afim de ser o projecto
cão do Tiro Brazileiro.
submettido ao estudo das Commi!!'ões de
Marinha e Guerra e de Finanças, em 15
de dezembro.
Em 16 de agosto de 1906, a requerimento do
Sr. A. Azeredo. continuou, com a peoposição n. 10 de 1905, em discussão, que se
encerrou sem l1ebate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 18 foi rejeitado.
10 d-a julho

•

,

•
,.
"

.

I

-

•

. Releva a prescripção em que Ojferecido pela Commissão de Justiça e
incorreu o Dr. Candido Barata Legislação, no seu parecer n. 16 de 1905,
Ribeiro, lente da Faculdade de sobre a petição n. 1 de 1905, foi remetMedicina do Rio de Janeiro, tido á Commissão de Finanças em 13 de
para a percepção de 10% ad- junho.
dicionaes aos seus vencimentos. Esta deu parecer fav(lravel, o qual sob
n. 104 de 1905, foi a imprimir em 9 de
setembro.
Em 14 entrou em 2 a discussã-o. Oraram os
Srs. Ramiro Barcellos, Francisco GIy.
ceeio e Barata Ribeiro que o:lfereceu como
emenda ubstitutiva o projecto n. 15 de
1905, que foi apoiado e posto conjuncta.·
mente em discussão, ficando esta su"pensa
na forma do art. 144 do Regimento.
Em 3 de outubro, a requerimento ver'bal do
Sr. Barata Ribeiro, o Senado con~entiu
na retirada da petição que deu origem ao
projecto.
Prejudicado com a approvação do
de n. 15 de 1905 em 30 de agosto de 1906.
(Vide J"I'ocesso deste pro]ecto) .

Manua abonar aos funccionarios Ojferecido pelo Sr. Pires Ferreira, ficou
publicos federaes, que se apo· sobre a mesa para cumprimento do trisentarem, de accordo com o duo reaimental em 10 de julho .
art. 75 da Constituição, sobre os Em 13 foi apoiado e a imprimir.
respectivos ordenados, 5 0/. em Em 18entl'ou em la di cussão. Orou o Se.
cada anno que exceder de 30 de Pü'es Ft'rreira. Encerrada a discussão,
serviço.
ficou adiada a votação por falta. de nu·
mrro.
Em 19 foi a.pprovado e passou para >Ia dis·
cussão, indo antes á Commissão de Finança .
. ,
A Commis ão deu parecer contrario, que
. ',' ,-'
sob n. 89 de 1906, foi a imprimie om 11
de agosto.

.

·.
-

D.o\.TAS

20-

PROCESSO

Em 16 entrou em ~" di ·cussão. 01'0'10 1'.
Pires Ferreira. Encerrada a di cu são,
ficou adiada. a "Votação por falta de numero.
Em 20 foi rejeitado.
190

13

I,

25

IS de agusto

Eleva os vencimento do pessoal OtIereciclo pelos SI'S. Pires Ferreira e Auda Caixn. dn. Amol'tisação.
gusto de Vasconcellos. ficou sobre a mesa
para cumprimento do tl'iduo regimen tal
em 18 de agosto.
Em 92 foi apoiado e a imprimir.
Em 28 entrou em lu discussão. que se encerrou em drbate, ficando a "otação
adiada por falta. de numero.
Em ')9 foi apprnvado e passou para 9. discu ão indo ante á. 'ommi são de FInança .
A Commi 5:0 deu parecer, ob n. 206 do
190G. olferecendo como emenda ubstitlltiva o projecto n. :-)2 de 1906. O parecer
foi ao imprimir em 27 de outubro.
Em 30 entrou conjunctamente com o substitutivo, em 2" discussão. que se encerrou sem debate. Posto de preferencia a
votos foi approndo o substitutivo, firando prejudicado o proje to.

4 de setembro Autoriza a creação em cada um Emenda additiva o:fferecida pelo SI'. Fraudas Estados da União, de uma cisco Glycerio, approvada. na 3" diescola de aprendizes destinados cussão da. proposiÇ'ãoda Car.:;ara dos Dopuao serviço militar.
tados n. 28 de 1906. fixando as força de
terra para 1907. foi destacada para constituir prQiecto di tincto em _6 de setembro.
Em 29 entrou em 3" discussão e foi em
debate rejeitado.
2:1 de outubro. Crea tres logare de sub-secreta- Orrerecido pelo SI'. Pires Ferreit'a, ficou
rios na necretn.ria das Relações sobre a mesa para cumprimento do triduo
Exteriores.
regimental em 2il de outubro.
Em 27 foi apoiado e a imprimir.
Em I de novembro entrou em 1" discussão
e foi sem debate rejeitado.

34

27 de outubro. Institue cargos de avaliadores e Offerecido pelos Srs. Coelho Lisboa e Alvat'o
peritos privativos Das avalia- ~[achado, ficou sobre a mesa para cumções, a.rbitramentos e exames de primento do triduo regimental, em 27
li vros.
de outubro.
Em 30 foi apoiado e a imprimir.
Em 3 de novembt'o entrou em la discuslião
e foi sem debate approvado e passou pat,.t
2", indo antes a Commissão de Justiça. e
Legislação.
A Commissão deu parecer, emendando. o
qual sob n. Z72 de 1906, foi a imprimir
em 24 de novembro.
Em 28 entrou em 2" discussão. Orara.m os
Srs. Coelho e Campo. e Gama e Mello,
ficando a discussão encerrada e adiada. a
votação po l' ta.l ta. de quorum.
.
Em 1 de dezembro foi rejeitado.

I

'.

.,
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DA.TAS

ANNOS

1906

r

35

44

.

21-

ASSUMPTO:

PROCESSOS

8 de novembro Modifica o pt<1no da lei n. 1~96, de Ofterecido pelo Sr. A. Azeredo e outros, e,
14 de novembro de 1904.
estando apoiado pelo numero de assig'naturas, foi a imprimir em 8 de novembro.
Em U entrou em 1" discussão, Oraram os
Srs. Francisco Glycerio, A. Azeredo, J.
Catunda e Coelho Lisboa. Encerrada a
discussão, foi approvado e passou para 2ll.
indo antes ás Commissões de Marinha e
Guerra e de l"inanl;'as.
Nessa mesma data, a roquerimento do Sr.
Sá Peixoto, o Senado 'lutou urgenci<: para
adiscussão do projecto.
Em 13 entrou em 2" discussão e foi sem de·
bate approvi.Ldo e passou para 3'" eom dispen a de intersticio, vistu ter sido julgado materia urgente.
Em 16 en trou em::i" discussão. O Sr. A.
Azeredo oifereceu um substitutivo, que
sendo apoiado foi, sob n. 40 de 1906,
posto conjunctamente em discnssão, que
se encerrou sem mais debate. Foi <1pprovado o substitutivo. ficando prejudicado
o projecto primitivo.
IOde àezembro Concede á viuva do Senador ma- Oiferecido pela Commissâo de Finanças no
rechal Jo'é de Almeida Barreto seu parecer n. 335 de 1906, sobre o r~
a pensão men ai de 200$000.
querimento n. 42 de 1906, foi a imprirrnr
em 11 de dezembro.
Em 13 entrou em 2& discmsão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta. de numero.
Em 27 foi rejeitado em escrutínio secreto.

, -.
~

I

.~

,
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Pro~osições inlcia~as

DATAS

A,NNOS

1903

140

na Camara

~os De~uta~osl a~~rova~as

A.SSUMPTOS

PROCESSOS

21 de setembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida. á Commissão de Finanças
extraordinario de 25:090$165, em 22 de setembro.
sendo 21 :500$ para pagar os A Commi são deu parecor otrerecendo emenvencimentos do capitão Anniba.l da, o qua.l sob n. 254, de 1903, foi a impriEloy Cardoso, professor da ex- mil' em 31 de outubro.
tincta Escola Militar de Porto Em 19 entrou em 2" discussão.
Alegre, 2:672$040 para pagar O Sr. Feliciano Peuna, em nome da Comas de Antonio Semeano das Mel" mis ão de Finanças, o.tfereceu emenda, que
cês Porto, mestre da officina de foi po ta. conjunctamente em discussão,
serralheiro do extincto Arsenal que e encerrou sem mais del'>ate.
de Guerra de Pernambuco. Foi approvada a proposição com a emenda
516$125 para. pagar os de Can- offerecida pelo Sr. Feliciano Penna, ficando
dido Gomes de Sá e 402$ os de comprehendida a que foi offerecida no paCesario Manoel de Bomfim, recer da Commis ão e passou para 3" disaquelle guarda fiel e este ser- cu são.
vente do Deposito de Polvora de Em:24 entrou em 3a discussão.
Matatú, na Bahia, dispensados O Sr. Pires Ferreira orrefeceu emenda supdo serviço.
pressiva da que foi approvada em 2" d.Js·
cussão.
A emenda foi apoiada e posta conjunctamen e em discu são.
Oraram os Srs. Feliciano Penna, Pires Ferreira e Ramiro Barcellos.
Encerrada a discussão, foi rejeita.a a
-emenda do Sr. Pires Ferreira.
Foi approvada a proposição com a emenda
adoptada em ~" e remettida á Comml são
de Redaeção.
Esta deu parecer que sob n. 20:?, de 1903,
ficou sobre a mesa em 26 de novembro.
Em 21 entrou em discussão e foi sem debate
approvado o parecer, e a PI'oposição devolvida á Camara dos Deputados.
Com o offiuio n. 137 de 1906, a Camara dos
Deputados devolveu as emendas. por não
as ter approvado, sendo remettida á Commissão de Finanças em 22 de junho de
l\JOfi.

A Commlssão deu parecer contrarIO ás
emendas, o qual sob n. 58 de 1906, foi a
imprimir' em 20 de julho.
Em :24 en tr..Lram as emendas em di cu' ão e
forara s'm debate rejeitada .
,\. respectiva resolução foi submettitla á
san-ção.
SUl.1.ccíon da. foi convedida. na lei
n. 1491 de 8 de agosto de·190B.

•
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31 de dezembro Institue o sub idio de 10:000$ a Lida e remettida á' Commí'sõe' de Marinha
de 1904.
cada uma. das sociedades que e Guerra, e de Finança. em 28 de :\bril.
pertencerem á Confederação do A Commissão de .\1arinha e G.uerra. deu pa.Tiro Brazileiro.
recer. olferecendo como emenda. substitJ1tiva o projecto n. 7, de 1!;)05.~
O pa.recer, sllb n. 31, ue 190;;, foi remettido
a Commi são de Finanças em II de julbo.
Esta deu parecer opinando pela appl'ovação
da ropl.sição, o qual 'ob n. ~24, de 1905,
foi a imprimir com o de n. 57, do mesmo
anno ell! 7 de dezembro.
Em 19 entrou om 2" discu ão com o substiwti vo otferecido pela Commi são de Marinha e Guerra. OrlU'am os Srs. Pires

· .,.
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Ferreira e Benedicto Leite. A discussão
ficou encerrada a adiada a votação por
falta de numero.
Em 12 foi rej itado o substilutivo e approvada a proposição.
Em 13 I'niron em 3' discu--ão. Orou o Sr.
Piras Ferreira, qu offereceu emenda, que
foram apoiadas, ficando SLl pensa a discussão, na forma do art. 144 do llegimento.
Em 1 de QO'osto de 1906 a 'lesa resolveu, a
requerim· nto do Sr. _\. Azaredo, dal·a
pa.ra a ordem dos trabalhos, indopendente
de parecer.
Em W coutin uou em 3& di cussão. rou o r.
Pires Fel·reira. Encerrada a di'cus ão ficou
adiada a votação por falta de numero.
~m 18 foram rejeitaJa
as emendas do Sr.
Pires F,rreira e approvada a proposição.
A 1'e pectiv:1 resolução foi ubmettida á.
sancção.
S. nccionada, foi convertida na lei
n. 150'. de 5desetembro de 1906.
1905

Lida e remettida à Commi são de Fin~nças
em 17 dejulho.
A Commissão deu parecer favora,el, que sob
n.281 de 1906, foi a imprimir em ;)0 de
novembro.
~m 7 de dezembro entrou em 2&di cussão,
que se encerrou S3m debate, ficando a votação adiada. por falta de numero.
Em 12 foi approvada e passou para 3' discu são.
~m 15 entrou em 3a di cu são, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 18 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida a sancção.
Sanccionada, foi convortida na lei
n. l59l de 20 de dezembro de HJOG.

23

17 de julho .... Crêa o logar de guarda-mór na
Alfandega do Estado da Parahyha.

69

23 de agosto ... Autoriza a abertura do credito Lida e _remettida á Commissão de Finanças
extraordinario necessario para em 2;) .d:_agosto.
.
.

pagamento da gratificação de- .\ Comml ao deu pa:r ecc : fav.ol~:el que ob
vida ao mestre de otficina do !'l' 33 ue 1906, fOI a ImprtmU em 29 de
C)ll'
•
.\rsenal de Guerra de Iatto Junho..
Grosso Cyriaco Leite da Silva. Em 3 de Julho entrou em - dlSC ss~o. e fOI
~em debat
approvalla em escrut1UlO secreto e pa ou pa.ra. 3·.
Em 12 entrou em 3 dia u são que se ncerrou sem debate. ficando a votação adiada
por falta. de numero.
~m 13 foi approvada.
A re-pectiva resolução foi submettida á
sanccà~.

Sanccionada, foi convertida. na lei
n. 14 5 de 6 de agosto de 1906.

99

!)

de outubro. Releva a prescripção em que in- Lida e remettida. á Commis. ão de Finanças
correu o soldado reformado do em 10 de outubro.
exercito .10ão Magalhães de Fa- A Commis no deu parecer favoravel, que sob
ria para receber o soldo pelo n. 261, de 1905, foi a imprimir em 16 de
dobro, de Voluntario da Patria, dezembro.
que lhe compete.
Em 18, a requerimento do Sr. Pires Ferreira,

r
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O Senado dispensou a distribuição do parecer em avulso, afim de ser a proposição
incluida na ordem dos trabalhos.
Em 19 entrou em 2& discussão que se encerrou sem debate. ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 7 de maio de 1906 entrou novamente em
2' discussão, en-vi do art. 182 do Regimento. Orou o Sr. Pires Ferreira.
Encerrada a discussão foi approvada em escrutinio secreto e passou para 3 'discussão,
com dispensa de irItersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreil'a.
Em 8 entrou em 3& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta. de numero.
Em 9 foi approvada em escrutinio secreto.
A respectiva re301ução foi submettida á
sancção.
Saoccionada, foi convertida na lei
n. 1478 de 19 de maio de 1906.

!lI

23 de outul>ro. Torna extensiva aos secretarias Lida e remettida ás Commissões de Instrudos institutos de ensino supe· cção Publica e de Finanças em 24 de ourior, na forma do art. 295 do tubro.
Codigo de Ensino, a disposição A Commissão de Instrucção Publica deu pado art. 34 § 3° do mesmo Co- recer favoravel, que sob n. 201, de 1905,
digo.
foi remettido á de Finanças em 17 de novembro.
Esta deu parecer tambem favoravel,que sob
n. 295, de 1905, foi a imprimir em 25 de
dezembro.
Em 27 entrou em 2& discu,são, que se encerrou em debate, ficando a votação adiada
por fa.lta. de numero.
Em 7 de maio de 1906,entrou novamente em
2& discnssão, ea;-vi do art. 182 do Regimento e foi sem debate approvada e passou para 3".
Em 10 entrou em 3& discussão. Oraram os
Srs. Fl'ancisco Glycerio, Sá Peixoto e Barata Ribeiro. Encerrada:l. discussão, foi
approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1479, de 21 de maio de 1906.

121

IOde novembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença com ordenado. a Al· em 11 de novembro.
ceu M....rio de Sá Freire, condu- A Commissão deu parecer favoravel,que sob
ctor geral dos encanamentos con- n. 108 de 1906, foi a imprimir em 31 de
ductores do abastecimento de agosto.
agua desta capital, para. tratar Em 4 de setembro entrou em 2& discussão,
de sua saude e em prorogação que se encerrou sem debate, ficando a voda que em cujo goso se acha.
tação adiada por falta de numero.
Em 10 foi approva.da em escrutínio secreto
e passou para 3& discussão.
Em 14 entrou em 3& discu são,que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por fa.lta de numero.
Em 17 foi approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancçilo.
Sanccionada. foI convertida na lei
n. 1512 de 25 de setembro de 1906 .

•
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20 denovembro Autoriza a 'concessüo de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças

•

141

24 de novembro Concede ::lo D. Elvira Lia Fernan- Lida e remettida. á Comm1ssão de }finança
des da Cunha, fiLha do fallecido em 25 de novembro.
Senador do Imperio Dr. Joaquim A Cümmissã,o solicitou infprmações do GoJeronymo; Fernandes da Cunha, vemo.
I' .
a pemão mensal de 250$000.
A Commis ão deu parecer f~voravel,que sob
D. 6::> de \ 906, foi a imprimir em 20 de
julho.
'
Em 23 entrou em 2" discu são e Coi~em de·
bate approvada. em escrutinio secreto e
passou p3.ra 3".
Em 26 entrou em 3" discus ão e foi sem debate approvada em escrutinio secreto.
:
A respe tive. resolução fui submettida. á
sancção.
l!!lanccionada. foi convertida na lei
n. 1.484, de 4 de ago to de 1906.

143

25 de novembro Autoriza o Governo a dar ao ba- Lida e remettida á Commihsão de Finanças

147

29 de novembro Manda paga.r ao cirurgião·mór, Lida e remeltida á Commissão de F'na.nças
,
generaL de brigada graduado em 30 de novembro.
reformado Ido exercito, Dr. Au- A Commi,,;são deu parecer favoravel, que sob "

1'-

I~

I
de licença com ordenado ao em 21 de novembro.'
engenheiro civil bacharel Clau· Em L de dezembro a Commiasão ~olicitou
dio Livio dos Reis, chefe de informações do Governo, que a.s prestou
secção DO prolongamento da Es- com o oHicio do Ministerio da Industria,
trada de Ferro de Baturité, para Viação e Obras Publicas, de 23 de dezem·
tratar de ua saude onde lhe bro de 1905.
convier.
A Commi,são deu parecer favoravel que sob
l n . 109, de 1906, foi a imprimir em 31 de
agosto.
Em 4 de setembro entrou em 2" discussão,
que se enoerrou sem debate. ficando avo·
tação adiada por falta de numero,
Em 10 foi approvada em e çrutinio secreto e
passou pa.ra 3" discussão.
Em 14 entrou em 3· discus ão, que !le encero
rou sem debate, ficando a votaçãd adiada
por falta de numero.
Em 17 foi approvada em escrutínio secreto.
A respectiva. resolução foi submettida á.
sanc;ão.
Sancclonada, foi convertida Da lei
n. 1.513, de 2:- de setembro de 1906.

•

chareI ManoeI Tavares Caval- em 27 de novembro.
canti o premio de viagem a que A Commis ão deu parecer contrario, que ,
tem direito.
sob n. 47, de 1906, foi a imprimir em ô de
julho.
.
Em 9 de julho entrou em 2" di cus.ão. O Sr.
Alvaro Machado requereu o adiamento
desta por 15 dias. Posto a votos, foi ap·
provado o requerimento.
I
Em 24 contInuou em 2" dücussão. Orou o
Sr. Alva.lO Machado. Encerr' da a discus ão.
foi <~pprovada em es~rutinio secretQ e passou pa.ra 3· discus ão.
Em 28 entrou em 3· discu ão e foi sem debate approvada em escrutiDio secre'to.
A respectiva resolução foi submettida á
sanc:ção.
Sanccionada, foi co,nvertida. na lei
n. 1.486, de 6 de agosto de 1906.
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gusto José Ferrari, ex-medico da n. 283, de 1905, foi a imprimir em 22 de
Colonia Militar de Ca,eros, a dezembro.
quantia de 638$. de vencimentos Em 25 entrou em 20. diSCUSSão, que se encero
a que tem direito e não recebeu, rou sem debate; ficando a votação adiada
de abril a julho de 1864, rele· por fa.lta de numero.
vada a prescripção em que tenha Em 7 de maio de 1906, entrou novamente
incorrido.
em 20. discussão, ex-vi do ~rt. 182 do Regimento. e foi sem debate approvada em
escrutinio secreto e pa,ssou para 3&.
Em lO entrou em 30. discussão e foi sem debate approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n, 1.475, de 19 de maio de 1906.
1905
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29 de novembro Determina que fiquem fazendo de- Lida e remettida ás Commissões de Saude
finitivamente parte do 10 distri- Publica e de Finanças em 30 de novem.
cto sanHario dos portos, as dele- bro.
gacias de Saude de S. Francisco A Commissão deu parecer favoravel, que sob
e Itajahy, tendo cada um dos n. 9 , de 1906, foi a imprimir em 23 de
delegados as attribuições e os agosto.
vencimentos dos ajudantes de Em 29 entrou em 2'" discussão que se encerinspectores dos portos do lO dis- rou sem debate, ficando a. votação adiada
tricto.
por falta de numero.
Em 30 foi approvada e passou para 3' discussão, com dispensa de intersticio, a requerimento do Sr. Hercilio Luz.
Em 31 entrou em 3& discussão, e foi sem debate approvada.
A respectiva. resolução foi submettida.- á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na. lei
n. 1.504, de 10 de setembro de 190B.

154

30 de novembro Manda. que reverta em favor de Lida e remettida á Commissão de Finanças
D. Raymunda Maria das Dores em I de dezembro.
Rocha, viuva do tenente·coro- A Commissão deu parecer favoravel, que sob
nel honorario do exercito Her- n. 49, de 1906, foi a imprimir em 6 de
culano Martins da. Rocha, a julho.
pensão mensal de 84 de que Em 10 entrou em 2"' discussão e foi sem degozava em vida aquelle otIicial. batE' approvado em escrutinio. secreto e
passou para 3"", com dispensa de iotel'sticio,
a requerimento do Sr. Pires Ferreira .
Em II entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 13 foi approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida. á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1. 482, de 21 de julho de 1906.

156

30denovembro Autoriza a conoessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença ao tenente·coronel em I de dezembro.
Augusto Xavier Carneiro da A Commissão deu parecer fa.voravel, que sob
Cuoha, collector das rendas fa- n. 84, de 1906, foi a imprimir em II de
deraes no município de Olinda, agosto.
E tado de Pernambuco, para Em 16 entrou em 2'" discussão que se encertratar de sua saude onde lhe rou sem debate, ficando a votação adiada
convier.
por falta de numero.
Em I foi approvada em escrutinio secreto e
passou para 3"" dIscussão.

•
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Em 27 entrou em 3" discussão e foi sem
debate approvada. em e cl'utinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á sa.n·
cção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1.49 , de I de setembro de 1906.
1905

162

2 de dezembro Manda que reverta em fayor de Lida e remettida á. Commissão de Finanç~s
D. Maria Augusta Henriques em 4 de dezembro.

de Souza, emquanto solteira, a A Commis ão deu parecer favora,el, que sob
pensão mensal de '3" que per- n. 267. de 1905, foi a imprimir em 16 de
cebia sua finada mãe D. Custodia dezembro.
Carolina Augusta de Souza, Em 19 entrou em 2" discussão, que se encerviuva do Dr. Braz Florentino rou sem debate, fi~ndo a vo,ação adiada
Henriques de Souza, lente ca- por falta de numero.
thedratico da Faculdade de Di- Em 7 de maio de 1906. entrou n vamente
em c)" discu são, ex-vi do art. I 2 do Regireito do Recif",.
mento. e foi em debate approvada em escrutinio secreto e passou para 3", com dispensa de intersticio a requerimento do
r. HeI' ulano Bandeira.
Em
entrou em 3" discu são, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 9 foi approvada em escrutínio secreto.
A respectiva resolução fui submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1.477, de 19 de maio de 1906.

169

2 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á. Commissão de Finanças

de licença, com ordenado, para em i de dezembro.
tratar de sua saude, a Franci co A Commissão deu parecer fayoraveJ. que sob
de Paula e Siln Junior, escri- n. 268. ele 1905, foi a imprimir em 16 de
,ão do Juizo Federal da secção dezembro.
do Estado do Rio de Janeiro.
Em 19 entl'ou em 2" riiscussão, que se encerrou sem debate. ficando a vot:l.ção adiada
por falta de numero.
Em 7 de maio de Ifl06 entrou novamente em
2" di cussão, ex-vi do art. I '2 do Regimento, e foi sem debate approvada. em escrutinio secreto e passou para 3".
Em lO entrou em . a discussão e foi sem debate approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolucção foi submettida á
s;J.ficção.
ISanccionada, fui convertida na lei
n. 1.4 O,
21 de ma.i~ de 1900.

ue

172

6 de dezembro Manda pagar, pelo~

cofres da Lida e remettida ã. Commissão de Fina.nça
União, a gratificação devida aos em 7 de dezembro.
profissionaes incumbidos da fis- A Commissão deu pat'ecer sob n. 159, de 1906,
calização do serviço de assisten- requerendo inlormações ao Governo, que
cia a alienados nos estabeleci- foi lido e posto em discussão, que se encermentos publicos dos E'tados.
rou sem debate, ficando a. votação adiada
por falta de numet'o, em 4 de outubro
de 19J6.
Em R fol approvado o parecer.
Em 9 ox.pediu-se mens:1gem solicitando as informações.
Com a mensagem o. L:3, de 15 de outubt'o, o
Sr. Presidente da Republica pt'estou as
informações. que foram remettidas á Commissão, ero 17 do mesmo mez.

-

DATAS

ANNOS

29-

ASSUMPTOS

PROCESSOS

A Commissão deu parecer favoravel, que sob

n. 329. de 1906, foi a imprimir em 11 de
dezembro.
Em 13 entrou em 2/L discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 15 foi approvada e passou para 3" discussão, com dispensa de intersticio, a requerimento do Sr. Araujo GÓes.
Em 17 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem deba.e, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 18 foi approvada..
A respectiva resolução foi sur.mettida. á
sancção.
Sanccionada em 28 de dezembro de
1906. Ainda não foi publicada.
1905

176

9 de dezembrG Autoriza o Presidente da Repu- Lida e remettida á Commissão de Finanças
blica a pagar ao Dr. K,aristo em li de dezembro.
Nunes Pires, professor do Col- A Com missão deu parecer fcl.voravel, que sob
legio Militar. a quantia de n. 294. de 1905, foi a imprimir em 25 de
8: 15~$ 61. im portancia de dezembro.
etapas que lhe competem refe- Em 27 entrou em 2& discussão, que se enrentes aos exercicios de 1 9:l cerrou sem debate, ficando a votação adiada
1901, a contar de 1 de abril por falta de numero.
de 1~9'.
Em 7 de maio de 1906, entrou novamente
em 2/L discussão, ex·vi do art. 1 2 do Regimento e foi sem debate approvada em escrut:nio secreto e passou pal'a 3/L.
Em LO entrou em 3" discussão. Orou o Sr.
Barata Ribeiro. Encerrada a discussão, foi
approvada em escrutinio secreto.
A respecLiva resolução foi submettida á.
sancção.
Sanccionada, foi convertida na. lei
n. 1.476, de 19 de maio de 19:]6.

177

9 de dezembro Equipara a Delegacia Fiscal no Lida e remettida á Commissão de Finanças
Estado de l\1atto Grosso á do em 11 de dezembl'o.
.\. Commissão deu parecer favoravel que sob
Estado do Paraná.
n. 37, de 1906, foi a imprimir em 20 de
junho.
li:m 2 de julho entrou em 2& discussão e foi
sem debate approvada e passou para 3",
com dispensa de intersticio, ao requerimento!
do Sr. A. Azeredo.
Em 3 entrou em 3' discussão e foi sem debate
approvada.
A respe;lti va. resolução foi su bmettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1. -! 'I, de 13 de julho de 1006.

185

18 de dezembro Detprmina que os candidatos á Lida. e remettida á Com missão de Instrucção
matricula nos curso' de odon- Publica em 19 de dezembro.
tolo"ia, obstetricia, bella.s artes A Commissão deu pal'ecer favoravel, que sob
e ag"'rouomia exl1ibirão nas es- n. 142, de 19 6, foi a imprimir em "I de
colas respectiYas a certidão de setembro.
que foram approvados no exame lJ;m 2.1 entrou em 2" di·cussão. Foi a.pprovada
geral di1s matel'ias que forem e pO'tá. conjun Lamente em discussão uma.
exigidas, de accõl'da com as dis- emenda oJferecida pelo r. Belfort Vieira.
pOSiÇÕ9S que est!1belece.
Oraram o
1'S. Sá. Peixoto e Belfort
Vieira, que pedem a retirada da ub·
emenda, no qile consentiu o Senado.
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Continuando a discussão, ficou sem mais debate oncerrada e adia.da a votação p r
falta de numero.
Em 26 foi approvada e passou para 3" discu são, com dispensa de intersticio, a requerimento do Sr. Bueno Brandão.
Em 27 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a vota~o adiada
por falta de numero.
Em 29 foi approvada.
A respociiva resolução foi submettida á
sancção.
San cionada, foi convertida na lei
n. 1.531, de 15 de outubro de 1906.
1905
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26 de dezembro Eleva a 9: 000$ ann uaes o venci- Lida e remettida á Com missão de Finança.s
mentos dos lente cathedrt\ticos em 27 de dezembro.
das escolas Polytechnica e de A Commis ão deu parecer favora.el, que sob
Minas e das Faculdades ue Me- n. '7, de 1906, foi a imprimir em 17 do
dicina do Rio de Janeiro e da agoseo.
Bahia e do Direito do Recife e Em:?O entrou em 2" discusão, que se enCJrS. Paulo, e do Gymnasio N:1- 1'0\1 sem debate, ficando a votação adiada
cional e a 6:000$ os dos substi- por falta de numero.
tutos e professores das referidas Em 23 foi approvada e passou para 3" disEscolas e Faculdades.
cuSllão, com dispen,a de intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira..
Em 27 enerou em 3" di cus ão que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em ~9 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á.
sancção.
ISanccionada, foi com-ertida na lei.
n. 1.500, de 1 de setembro de 19 6.

192

27 de dezembro Autoriza a pl'orogação, por um Lida e remettida á. Commissão de Finanças'
anno, com o respectivo orde- em 28 de dezembro.
nado, da licença em cujo gozo A Com missão deu parecer, requerendo inforse acha o 30 escripturario da mações ao Governo, o qual 'ob n. 10 , de
Alfandega da Bahia, Romualdo 1906, {ai lido e posto em discussão que se enJnstino Netto.
cerrou sem debate, ficando a votaçãoacliad34
POI' falta de numero em 4 de outubro.
Em foi appro,ado o parecer.
Em 9 expediu-se mensagem, solicitando as
informações.
Com a meo agem n. 101, de 1906, o Sr. Presidente da Republica prestou as informaçOe. que foram remettidas á Commissão
om 7 de novembro.
A Commissão deu parecer favoraveI, que sob,
R. :..54, de 190õ, foi a imprimir em 23 de
novembro.
Em 26 entrou em 2a discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada'
por falta de numero.
I
Em 2 foi approvada em escrutinio secreto e
e passou para 3" com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em .{9 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate }lor 1~\lta de numero.
I'
Em 1 de dezembro foi approvada em escrutinio secreto.
A respecLiva resolução foi submettida. á.
sancção.
Sanccionada em 6 de dezembro de
1906. Ainda não foi publicad

-

I
ANNOS

i

I

I

I

O

I

rn;:p:<
P

DATA.S

1SSUlI1PTOS

H

Zoo
til
A

-

i

I

Oe::

:a~

-

-

!lO

r"lZ

-

3i

--

-

I
I

,

.

,
I

-

; :PROCESSOS

I
I

.
-

I

I

-

i

~

t

I

!

I
I

.;

.,-.

I
i

I
~

I

,I

•I
1

!
I

2

1\)06
I

>

3

26 dejunho ... Autoriza a 'concessão ao Dr. Al- úida e remeti;ida á Commissão de FInanças
berto de Paula. Rodrigues, do em 27 de junho.
I
•
premio de viagem a que tem A Commissão deu parecer favoravel, ~ue sob
direito, seado·lhe dada a. quan- ,o n. 65, de 1906, Coi a imprimir em 20 de
tia de 4:200$, ouro, para a sua julho.
I
manutenção.
Em 24 entrou em 2& discus"lio e fui sem debate appro'vada em escrutinio eCl'eto e
pa 'sou para 3" com dispensa de intersticio
a requerimento do Sr. J. Catunda.l
li;m 25 entrou em 3& discussão quel S9 encerrou sem debate. ficando a ?lotação
adiada pOI' fal ta de numero.
Em 26 foi approvada em escrutinio ~ecreto.
A respectiva resolução foi sllbmettida á
sancção.
1
Saoccionada, foi convertidal na lei
n. 1487. de 6 de agosto de 1906. ,

I
I
I

I

26 de junho ... Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commisáão de Finanças
153:000' supplementar ao n. fi em 27 de junho.
1
:
do art. 2° da lei n. 1453, de 30 A Commi são deu parecár favorâvol, ~ue sob
de dezembro de 1905, para oe· n. (jô, de 1906, foi a impl'imir eml 20 de I
correr ao pagamento das ajudas julho.
1
de cuSto aos membros do Con- Em 23 entrou em 2" discussão e foi sem degresso N"acional.
bate approvada e passou para 3· com dispensa de intersliicio a requerimen tQ do Sr.
A. Azeredo.
E:m 24 entrou om 3" discussão e foi sem de·
bate approvada.. A respectiva resolução .
foi submettida a sancção.
Sallccionada, foi convertida. I na lei
n. 14 3, de 20 de julho de 1906.
,
I

4

•

6 de julho ... Autoriza a abertura. do credito Lida e remettida á Commis~o de Finanças :
extraordinario de 3:566$128 em 7 de julho.
I
para pagar os vencimentos de- A Commissãll deu pa.recer faJvoravel, que sob
vidos ao lente de logica. do Ex- n. 88, de 1906, roi a imprimir em 17 de
ternato Nacional Dr. Vicente de agosto.
'
SJuza, nos periodos de 14 de li;m 20 entrou em 2& discbssão, qUll se ennovembro de 1904 a 15de março cerrou sem debate, fic4ndo a votação
de 1905 e de 21 de junho a 3 adiada por falta de numero.
de setembro deste anno.
Em 93 foi approvada e passou para 13' discu <ão, com dispen a de intersticio', are·
querimentp do Sr. CoelholLi boa. I
li;m 27 entroll em 3& discllss~o, !que Ise .encerrou sem debate, f1cándo a votação
adiada por: falta de nume:co.
.
Em ;,9 foi approvada. A l!espectiva resolução foi submettida a sancção.
San"cionada, foi cOIlvertida Ina lei
n. 1501, de' 4 de setembro de 1906. ,
I

>

8

6 dejulho ... Determina que os patrões· mores, Lida e remet~i(la. :1 Commissão de Mai'inha e
machinistas, toguistas e rema- Guerra em 7 dejulho.
dore das lanchas o demais em- A Commis ã~ deu parecer fa, orave!, quo ob
ba).'cações da Intendencia Geral n. 2011, de 1906, foi a impi'imir em 27 de
.'
da Glolerra continuarão a. gozar outulJro.
I
das vantagens do art. 2;;5 do li;m I de novembro entrou em 2& discu são
regulamento dos al"enaes de foi sem debate approvada e passou para 3".
guerra..
li;m 6 entrou .em 3" discussã!> e 10i s(jm de·
iJate appl'Ovada. A resp~tiva re!;olução
{'ai subIllettido. á. sancção.
I
§~ nccionada, fui cohvertida -na lei
n. 1561 da 14 de novembrp de 1906

i
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6 de julho .•.. Eleva de 24 a 34 as quotas de gra· Lida e remettida á Commissão de Finanças
tificaçãoannual para o iaspector em 7 de julho.
da Alfandega de Porto Alegre e A Commis ão deu pal'ecer fJ.voravel, que sob
marC<t osvencimentosdogu:ll·da.· n. 8-, de 1906. foi a imprimit' em 11 de
mór da mesma Alfandega.
ago to.
Em 16 entrou em 2" discus.ão, que se encerrou sem debate. ficando a votação adiada
POl' fa.lta de numero.
H:m 18 foi approvado em e cru/.inio secreto
e passou para 330 discu são, com dispen-a
de intersticio a requerimento do S1'. AI·
fredo EIIis.
H:m 20 entl'ou em 3' discus 90, que se en·
cerrJU sem debate, ficando a votação
ad iada por f'llta de oumero.
Em 23 foi approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á.
sancção.
Sanccionada, toi convertida na lei
n. 149ô,de 1 de setembro de 1906.
de julho •.. Autoriza a abertura do credito ex· Lida e remettida á Commissãõ de Finanças
traordinario de 2: -73 ~61: 9, ouro, em 7 de .i ulho.
e 166:4704 9:-0, papel, para pa· A Commis ão deu parecer, req~erendo que
gar dividas de exercicio findo. se peçam ao Governo e clarecimeoto e
dados a respeito. o qual sob n. 102, do 1902,
foi po to em di cu são e sem debato ap·
provado em 24 de aflosto.
Em _5 expediu-se men aaem, solicitando os
esclarecimentos e dados ao Governo.
Com o officio do Miai tel'Ío da Fazeada de 8
d'e outubro, lido e remettido á. Commissão
em 10. vieram a infJrm' ções.
A Commi ão deu parecer favoravel. que sob
n. 196, de 1906, foi a imprimir em 27 de
outubro.
H:m 30 eo troa em 230 di5cussão e foi som debate approvado e passou para 3" dis·
cussão.
Em 3 de novembro entrou em 3" discussão e
foi sem debate approvado. A respectiva
resolução foi submettida á aacção.
Saoccionada, foi convertida ao. lei
li. 1553, de 12 de novembro de 1'006.

10

(3

11

9 de julho •.. Autoriza a abertura do credito ex- Lida e remettida á. C mmissão de Finaaças
traordinario de 147:9485'1, em 10 dejulho.
para occorrer ás despezas com A Commissão deu parecer, requerendo infora. construcção de uma muralha mações ao Governo, o qual ob n. 93, de
no editicio do Collegio Militar. 1906, foi po to em di cu são e som debate
approvaàuem 20 de aaosto.
Na mesma. data expediu·se men agem,
vieram as informações com a mensagem do
Sr. Presidente da Repulica de 23 de a.gosto,
que foram rerp.ettidas directamente á om·
missão.
Esta deu parecer favoravel, que sob n. 151,
de 1906, foi a imprimir em 28 de setembro.
Em 1 de outubro eatrou em 2" discussão e foi
sem debate approvado e passou para. 3",
com dispensa de interstício a requerimen to do Sr. A. Azeredo.
Em 2 entrou em 2" discu são que se encerrou
sem debate, ficando a votação a.diada por
f;1lta de numero.
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Em 8 foi n,pprovada. A respectiva resolução
foi submettida á sancção.
Sanccionada, foí convertida na lei
n. 1525, de de 13 outubro de 1906.
1006

.-

»

13 LO de julho ... Releva de qualquer pl'escripção Lida e remettida á Commissão de Finanças
Pedro Augusto Fagundes, em- em II de julho.
pregado aposentado da Estrada A Com missão deu parecer favorave1, que sob
de Ferro Central do Brazil, para n. 286 de 190'5, foi a imprimir em 30 de
que possa receber a differença novembro.
dos seus vencimento, visto Em 7 de dezembro entrou em 28 di cusSrto.
contar 22 annos. 4 mezes e 24 que se encerron sem debate, ficando avo·
dias de serviço publico.
tação adiada por falta de numero.
Em 12 foi approvada em escrutinio secreto e
passou para 3" discussão.
Em 15 entrou em :~" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a v(jtação
adJad,L por falta de numero .
Em 18 foi approv3.da em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foí submettida á
sancção.
Sancciollada, foi convertida na lei
n. 1593, de 20 de dezembro 1906.
14 LO de julho .. , Eleva os vencimentos dos func- Lida e remettida à omrnissão de Finanças
cionarios do Tribunal de Contas. em 11 de julho.
A Commissão deu par ceI' favoravel, que sob
n. 152, de 1906, foi a imprimir em 28 de
setembro.
Em 1 de outubro entrou em 2' di cu são e
foi sem debate approvada e passou para
38 , com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 2 entrou em 3" discucsão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 8 foi. approvada. A respectiva resolução
foi submettida ci, sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1526, de 13 de outubro de 190fj,
15 LO de julho ... Equipara o Tribuna.1 de Coutas â Lida e remittida á Commissão de Finanças
Corte de Appellação quanto aos em II de julho.
vencimentos, :1s férias e á apo- A Commi ~ão dou pal'ecer favoravel, que sob
sentadoria dos respectivos mem· n. 70, de 1906, foi a imprimir cm 20 de
julho.
bros.
Em 23 entrou em 2" discussão e foi sem de·
bate approvado II passou para 3 com dispensa de intersticio a roqueI'iment(J do
Sr. A. Azeredo.
Em 24. entrou em 38 di cu são e foi sem de·
bate approvadc. A re pectiYa resolução
foi submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1490, de 6 de agosto do 1906.
d

»

,

19 23 de julho... R gula a cobrança das taxas da Lida e remettida á Commissão de Finanças
tarifa relativa ás cervejas es- em 24 de julho.
.
• trangeil'as.
A Commissão deu parecer favoravel. que solJ
n. 86, de 1906, foi a imprimir em II de
agosto.
Em 16 entrou em 2a discussão, qu e encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 20 foi approvada e passou para 3" discussão.
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Em 27 enteou em 3" di cussão que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 29 foi approvada. Are pectiva resolução
foi submeLtida á sancção.
San cionada, foi convertidQ, na lei
n. 1499, de 1 de setembeo de 1906.
1906

20 23 de julho. ' .. Approva o convenio de Taubaté Lida e l'emettida á Commissão de Finanças

>

21 26 de julho.•.. Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças

com as modificações constantes do em 2-1 de julho.
accordo firmado em 4 de julho A Commis ão deu parecer favoravel, que sob
de 1906.
n. 78, de 1906, foi a imprimir em 2 de
julho.
Em 30 entrou em 2" di cus ão. Orou o Sr.
Pires Ferreira. Encerrada a discu ão, foi,
a req uerimen to do Sr. Alfredo ElIis, votada nominalmente e approvada por 35
voto contra 4 e pa sou para 3" discu 'ão
com di pen a de intersticio a requeri:
mento do Sr. A. Azereúo.
Em 31 entrou em 3" discus'ão. Oraram, pelu.
ordem, O' rs. Barata Rib iro, Fl'ancisco
Glycel'io. Gome de Ca tro, Ro a e Silva e
A. Azeredo. Encerrada a discu sào, foi, a
requerimento do Sr. A. AzerecJo votada
nominalmen te e approvada por 3'1 votos
contra 6. Orou o Sr. Barata Ribeiro,
dando uma explicação pessoal.
A respecloÍva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 14 O, de 6 deaO'osto de 1906.

de licença, com ordenado, ao ba- em 27 de julho.
charel Arthur de S;l. e Souza, A Commis~ão deu parecer favoravel, que sob
procurador da Republicano Es- n. 119, de 1905, foi a imprimir em 10 de
tado do Pará.
etembro.
Em 14 entrou em 2" discu ão, que se en. cerrou sem debate, ficando a votação
u. la,da 1'01' falta Je nume,o.
Em 17 foi approvada em escrutinio secreto e
pa ou para 3" discu são.
Em 22 entrou em 3" di Cll são,que e encerrou
em debate, ficando a votação adiada por
falta de numel'o.
Em 24 foi approvada e~ e cr.utinio sec.reto;
.\ l'e.,pecLiva re oluçao fOI submettlda a
sllncçào.
Sanc." iona,da, foi convertida. na lei
n. 1516, de I de outubro de 1906.

~2 30
"

de julho .... Autoriza a conce~são de um anno Lida e l'eme~tida á Comrnissão de Finanças
de licença com soldo e etapa ao em 31 de Julho.
capitão da força policial do Dis- A Commi são ueu pa~ece~ fav?ra:vel, que sob
;Y tricto Federal Emiliano Felix de
n. 89, de 1906, fOI a unprl1:rnl' em 17 de
- Almeida.
agosto..
_
Em 20 entrou em 2" dlscu sao, que se encerrou em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 23 foi approvada em e~cl'utinio ecreto e
pu,ssou ,'al'a 3" di cussão.
Em 29 enLrou em 3" discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
a.diada por falta de numero.

.

r
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Em 30 foi approvada em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foi submettida. á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1502, de 4 de setembro de 1906.
1906

23

1 de agosto... Autoriz3. a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
11: 006 '666, ouro, para paga- em 3 de agosto.
gamento, no corrente exercicio, A Commissão deu parecer favoraveJ, que sob
dos vencimentos de dons es- n. 90, de 1906, foi a imprimir em 17 de
cripturarios da Delegacia Fiscal agosto.
do Thesouro em Londres.
Em 20 entrou em 2a discus~ão, que se encero
rou ,em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 23 foi approvada e passou para. 3>' discussão, com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Joaquim de Souza.'
Em 27 entrou em 3" discussão, que se encerrou em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 29 foi approvada. A respectiva resolução
fúi submettida. á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 141:17, de 1 de setembro de 1906.

:I>

24

1 de agosto..• Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á. Commissão de Finanças
257: 190.477 para pagamento de em 3 de agosto.
dividas de exercicio findo.
A Commbsão deu parecer favoravel, que sob
n. 1lJ, de 1906, foi a imprimir em 31 de
agosto.
Em 4 de setembro entrou em 2>' discussão,
que se encenou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 10 foi approvada e passou para 30. discussão.
Em 1-1 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por fa.lta de numero.
Em 17 foi approvada. A respectiva re olução
foi submettlda á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1509, de 22 de setembro de1906.

26

7 de agosto..• Autoriza a concessão de um anno Lida e romettida á Commiseão de Finanças
de licença, com ordenado,ao ba- em 8 de ago to.
charel João Corrêa de Moraes, A Commissão deu parecerfavoravel,que sob
procurador da Republica no Es- n. 112. de 1906, foi a imprimir em 31 de
tado de Goyaz.
agosto.
Em 5 de etembro entrou em 2>. di cus,ão.
que se encerrou sem deba.te, ficando a vota.ção '\diada por fa.lta de numero.
Em 10 foi approvada em escrutínio secreto e
pa.ssou pa.rl\. 3 discussão, com dispen:sa de
inter tici,' a requerimento do Sr. A,. Azeredo.
Em 11 entrou em 3" discussão, que se encel'..
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
. .
Em 19 foi approvu.da em escrutlmo secreto.
A respectl va. resolução foi ~ubm ttida a
sancção.
lSanccionada, foi convertida na lei
IL 1507, de 17 de etembro de 1906.

I
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29 10 de agosto .. Autoriza a conce são de um anno Lida e l'emottida á Com missão ue Finanças
de licenl;:a, com ordenado ao Dr. em 11 dI' agost .
Henrique ele Toledo Dori worth, A Commi ,ão dou pal'ecer favoravel, QU A sob
procurador da. Faculdade de Me- n. 112, de [90G. roi a imprimir em 3l de
dicina. do Rio do .Janeiro.
agost:>.
Em 5 de setembro enr,rou em 2& di 'U':: ão.
que se oncerrou sem debate. licando avo:
tação adiada por falta de numero.
8m 10 foi approvada em escrutinio secreto e
passou para 3~ discus.ão, com di pensa de
intersticio a requerimento do r. Coelho
Li boa.
Em II entrou cm 3' di cu são, que s e:lcer1'011 sem d bute, ficando aliia'la a votação
por falta de numero.
Em 12 foi approvada em escrutínio ecreto.
A respectl va re uluçã foi submettlda á
anccão.
Sanccionada. foi convel·tida na lei
n. 1508, de 17 de setembro de 1906.
30 10 de agosto .. Autoriza a conces,ão do premio de Lida e remettida á Commissão de Finanças
viagem a que tem direito o Dr. em 13 de ag-osto.
José Pantoja Leite.
A CommLsão deu parecer 1avoravel, que ~ob
n. 114, de 1906, foi a imprimir em 31 de
agosto.
Em 4 de setembro entrou em 2& di cu são,
que se encerrou sem debate, ficando a votação adiadn por fal ta de numero.
Em 10 foi approvada em escrutinio secreto e
P3.$SOU pUl'a 3' discussão, com dispensa de
interstício a req uerimento do Sr. Coelho
Li boa.
,
Em 11 entrou em 3& discussão, que se encorrou sem debate, I1cando a votação adiuda
por falta de numero.
Em l2 foi approvuda em e,crutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettitla á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1500, de 15lJe setembro.
32 II de agosto .. Autol'iza :1 abertura do cretlito es- Lida. e remeti ida á. Commis,ão de Finanças
preial de ·1.000:000$ pura dell- em l3de agu lo.
pezas ":0 repa.ração das linhaslA Commis~ão dt:u parecer favoravel, que sob
fi rio mal,orial da ESL,'ada rle
n. 101, de 1900, foi a impl'imir em 24 de
Ferro C'ontru1 do 8razil.
agosto.
Em 27 entrou em 2' discussfio, que se encor·
1'011 sem debute. t1eando a votaçilo a.di:.tda
.
p"r falia rie numero.
I·
Em :..9 foi approvada. e pa ou para. 3" tliscussão.
Em I de setembro entrou em 3& discussão,
qu~ e encerrou sem debate, ficando a votacão adiada por falta de numero.
Em 3 foi approvada. A respectiva resolução
r.. i llubmottid:.t á ancção.
,
Sanccionada. foi convertida na lei
n. 1505, de II de setembl'o de 1906.

»

84 11 (Ie agosto .• Autoriza o Goyel'no a pa.g-ar u Ge- Lida e rernettida ;1 Commissão de Finanças
roneio Nitto de Souza Pimentel, em 13 de agosto.
alferes do eXOI'cito, a quantia A Commissão deu parecer favorave1, que sob
de 1:02i$57D, de Yantagens que n. 1~0, de 1906, foi a imprimil' em 13 de
deixou de receber como alferes outubro.

-
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alumoo da extin ·ta. E ·cola. )1ili- Em 17 ent1'ou em 2a discussão e foi sem datar do ].:"tarl0 do Ceará.
ba.te approvada em P. crutinio secreto e
passou para 3", com. dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 18 entrou em 3a discussão e foi sem de·
bate approvada cm escrutinio secreto.
A respectiva resoluç~o foi submettida á san·
cção.
Sancciouada, foi convertida na lei
n. 1543, de 29 de outubro de 1906.

2a de agosto .. Autoriza. a. con 'C'ssão dC' 11m a.nno Lida e remettida á Commissão de Fina.nças

100:;

"

rio licença.. com todos os ,enci· em 21 de Agosto.
mentos, ao 1achareI JosC- Calhei· A Commissão deu parecer emendando, o qual
l'os de Mello, juiz de direito da sob n. 116, de 1900, fui a imprimil' em 31
:{l\ ,ara civel da C:lpita.l Fe·
de agosto.
der,tl.
Em 5 de Setembl'o entrou cm 2" discu 'são,
que se encerrou sem debate, ficando avo:
tac;ão adióda por l'o.lh de numero.
Em lO foi approvada cm escrutinio secreto
com a emenda da C{)mmis~ão e passou para
3a discu'são com dispensa de intersticio a.
requerimento do Sr. Coelho Lisboa.
Em II entrou em 3a discussão, O Sr. Francisco Glycerio offereceu uma emenda, que
foi apoiada e posta conjunctamente em discussão, ficando esta suspensa na fórma do
art. 144 do Regimento.
A Commi são de Finanças deu parecer contrario á emenda, que sob n. 164, de 1906,
foi a. imprimir em -1 de outubro.
Em 8 pro'eguiu em 3" discussão, que se encerrou sem debate. Foi approvada a. emenda do Sr. Francisco Glycel'io restabelecen·
do a parte da propo ição rejeitada em 2"
discucsão. Foi approvada. a proposição em
escrutinio secreto.
A respecti,a resolução foi submettida a.
s:tncção.
Sancciollada, foi convertida na lei
n. 1528, de 15 de uutubro de 1906.
:l':::

•

li>

4:)

20 d ago,:to ...\utoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Com missão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 2t rie ago~to.
conductor de trem ur .la classe.'I. Commi~~ão deu parecer favora.vel, que
da Esirada de Fel'ro Central do sob n. 2 8. de 190~i, foi a imprimir em 30
Br.lzil, 1\lanoel dos Santos Ma· \,e nO\l;'mbl'o.
chado, em prorogação da que Em 7 de riezembro entrou em 2' discussão,
lbe foi conceJ.ida.
que se ',ncer1'OU sem rieoate, ficanúo ao vota.çií.o AfUada por falta de numero.
Em 12 f,.i apPI'ovada em escrutinio secreto
I' p~8S0U para 3" di cussão.
Em 15 entruu em 3a discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
pOl' falta ue numero.
Em 27 toi approvi.l.da em escrtl'.inio secreto.
A l'l'spectiva resolução roi submettida á. sancção.
Sanccionada. foi convel'tida. na lei
n. 161~, de 29 ue dezembro de 1906.
20 de agosto .. Autoriza o Pl'"sidente da. Republi- Lida o r~mottidiL á Commissão de Finanças
ca a manda.r pagar ao professor em 21 rie agosto,
do [nstiluto :'{acional dos Surdos A Commissão dell p:\rec~r fa.vora.vel, que sob
Mudos, José l{abello Leite Sobri· n. 155, de 1906, foi a. imprimir em:!S de
nho, ~L gratificaç..'í.o a que tiver setembro.
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direito, por ter leccionado cumu· Em 1 de outubro entrou em 2" discussão e foi
lativamente nas cadeiras do 5° sem debate approvada m e'crutinio see 6° anno do referido Instituto. creto e passou para 3".
Em 4 de outubro entrou em 3" discus ão. que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 8 foi approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida ii.
sancção.
Sanccionadu., foi convertida na lei
n. 1529, de 15 de outubro de 1906.
1906

45

20 de agosto .• Autoriza a conces ão de um anno Lida e remettida á. Commis ão de Finanças
de licença, com soldo e etapa, ao em 21 de agosto.

capitão de artilharia João Lopes A Commis ão deu pa.recer favoravel, que
de Oliveira Lyrio, para tratar sob n. 121, de 1906, foi a imprimir em 10
de sua sa.ude.
de setembro.
Em 12 entrou em 2" discus ão e foi sem de·
bate approvarla em escrutiniú ecreto e
passou pa.ra 3".
Em 15 entl'ou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando ao votação adiada
por falta de numero.
Em 17 foi approvada em escrutinio secreto.
A respectiva re olução foi submettida á
sancção.
Sanccionada foi convertida na lei
n. 1515, de 26 de setembro de 1906.

»

46

20 de agosto .. Autoriza a abertura do credito ex· Lida e remettida á. Commi são de Finanças
traordínario de 66:000 ,ouro, em 21 de agosto.

para pagamento dos juros de A Com missão deu parecer favoravel, que
6 % , ao auno, devidos á Com- sob n. 156, de 1906, foi a imprimir em 28
panhia Estrada de Ferro Victo- de setembro.
ria a Minas.
Em 1 de outubro entrou em 23 discus ão e
foi sem deba.te approva.da e passou para 3".
Em 4 entrou em 33 discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 8 foi a.pprovada.
A re'pectiva resolução foi submeUida á
aancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1532, de 16 de outubro de 1906.

~

47

20 de agosto .. Concede a pensão mensal de 250~ Lida e remettida á Commissão de Finanças
a D. Mariana Ribeiro de Almei- em 21 de agusto.

da Corrêa, viuva do ex-senador A Commi são deu parecer favoravel, que sob
do Imperio conselheiro Manoel n.· 31, de 1906, foi a imprimil' em 9 de
Francisco Corrêa.
novembro.
Em 13 entrou em 2" discussão. Oraram os
81's. Pires Ferreira e Alvaro Machado.
Encerrada a di cussão foi approvatla em
escrutínio ecreto e passou para 33 •
Em 19 entrou em 3" di cu são e foi sem debate approvada em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1567, d 21 de novembro de 1906.

»

48

20 de agosto .. Fixa em 15:000' oS vencimentos Lida e remettida á. Oommissão de Finanças
dos directores do Thesouro Fe- em 21 de agosto.
deral, equiparados estes aos do A Commi~são d~u pa.recer favoravel que,
Trihúnal de Contas para. os effei· sob n. 130, de 1906, foi a. imprimir em 14
tOSJda aposentadoria.
de setembro.

-
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Em 18 entrou em 2& discussão. O Sr. Alrredo
Ellis offereceu uma emenda, que foi apoiada e posta conjunctamente em di cussão,
ficando esta sem mais debate uspensa, na
fórma da art. 144 do Regimento.
A Commissão de Fioanças deu parecer sob
n. 181, de 1906 propondo que a emenda
seja separ tda para constituir projecto distincto e sobre el la dizer o governo. O parecer foi a imprimir em 13 de outubro.
Em 16 pr089guiu em 3& discussão. Oraram os
Srs. A. Azevedo e Alfredo Ellis, pedindo
este a retirada. da sua emenda, no que assentiu o Senado. Encerrada a discu são,
sem mais debate, foi approvada a proposição.
A respectiva. resolução foi submettida á
sanc~ão.

Sanccionada. foi cOQvertida na lei
n. 1536. de 20 de outubro de 1906
190G

49

50

52

20 de agosto .• Autoriza a prorogação por um Lida e remettida á Commissão de Finanças
auno, com ordenado, da licença em 21 de agosto.
em cujo go o se acha o Dr. AI- A Commissão deu parecer favoravel que, sob
fredo Moreira de Barros Oliveira n. 122. de 1906 foi a imprimir em 10 de
Lima, lente cathedratico da Fa· setembro.
culdade de Direito de S. Paulo. Em 14 entrou em 2n discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 17 foi approvada em escrutinio secreto e
passou para 380 , com dispensa de intersti·
cio a l'eq uerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 18 entrou em 3 n discussão, que se e'ocerrou sem debate. ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 24 foi approvada em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1517, de 1 de outubro de 1906.
20 de agosto .. Autoriza. a abertura do credito Lida e remettida á. Commissão de Finanças
extraordinario de 2: 310 ,para em 21 de agosto.
pagamento a José Posada e José A Commissão deu parecer fd.voraveL que, ob
Mora, da quantia. correspoQ- n. 132, de 1906, foi a imprimir em 14 de
dente li, parte dos objectos de sua setem bro.
propriedade que foram appre- Em 18 entrou em 2.. discussão, que se encero
hendidos pela Mesa de Rendas rou sem debate, ficando a. votação adiada
de Sant'Anna do Livramento.
por faltlt de numero e passou para 3" discu ão.
Em 28 entrou em 3& discussão que se encerrou
sem debate ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 29 foi approvada.
A re pecti va resolução fo i submettida á
sancção.
Sanccionada. foi convertida na lei
n. 1522, ue 4 de outubro de 1906.
20 de agosto .. Autoriza a prorogação da licença Lida e remettida á Commissão de Finanças
em cujo goso se acha o ::.,0 tenen- em 22 de aO'osto.
to do 1::.,° batalllão de infantaria A Commlssão deu pareo r fayoravel, que, ob
Alfredo Romão do Anjos, para n. 1~3 de 1906. foi a imprimir em 10 de
tratamento de sa.ude e com to· setembr'o.
Em 12 entrou em 2& discu são e foi sem de·
dos os vencimentos.
bate approvada em escrutinio secreto e
passou pal'a 3\ com dispen a. de intersticio
a requerimento do Sr. Sà Peixoto.
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Em 14 entrou em 33 di cussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 17 foi approvo,da em escrutínio secreto.
A r pecti va, l'esolução foi submettída á
sancção.
Sanccionada, foi Couvol'tida na lei
n. 1-14, de 26 deset mbrode 1906.
1906

54

9:3 ue agosto. Concede a DO. Eulalia de Salda- Lida e remettida. á C mmi~ ão ue Finanças
nha da Gama e Maria Joaquina em 25 de agosto.

rle Saldanna da Gama, viuva e A Com missão deu parecer' {' vOI'a.vel que, sob
filha do Dl'. José de Saldanha da n. 182, de 1906, foi a impl'imir em 13 de
Gama, emquanto vivas forem, a outubro.
pensão mensal de 150$ a cada Em 17 'Intl'ou em 2' di 'cu são e foi sem de·
uma.
bate approvada em escrutinio secreto e
pa sou para. 33 , com dispensa. de inter ticio
a requerimento do r. Pires Ferreira..
Em I en trou em 3a discussão e foi sem dobato appl'ovada. em e 'crutinio secreto.
A respectivá resolução foi submettida á.
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1542, de:.,7 de outubro de 190G.
55

I
I

20 de agosto ..\.utorisa a pl'ol'ogação, por um Lida e remettida á. Commissão de Finanças
anno, sem vencimentos. da Ii- em 25 de agosto.
cença. em cujo goso e acha o en-.\. ommi ão ueu parecer favoravel que, sob
genheiro de la classe da Estl'ada n. 198. de 1906, foi a imprimir em 27 de
lia Forro Central do Brazil, Henoutubro.
l'ique ..imão Tamm.
Em 3L entrou em iGa ui cu são a foi Bom ne·
ba.te approvada em es rutinio secreto e
pa 'sou para. 3". com dispensa d intersticio
a ret1neL'i mento do L'. Bueno Brandiio.
Em I de novembr entrou em 3" discussão e
foi em debate approl'ada em escrutinio
secreto .
.\. retipecti va resolução foi submettida á
sa.nr.ç'io.
~anccionada,
foi conveL'tida na lei
n. 155!:l, de 13 de novembro de 1!J06.

1

I
1\
I

I
I

23 de ago to. Autorisa a conces;ão de um anno Lida e remettida á Commis ão de Finanç:1S
de licença, com ordenado, ao em 2:: de agosto.
fiscal da Lnspectoria Geral da A Commi são deu parecer fuvoraveL que,
llluminação da Capital Federal. sob n. 154, de 1900, foi a impt'imir em 28
Joaquim Firmino dos Reis, para de agosto.
tra.tar de sua saude.
Em l° de outubro entrou em 23 discussão e
foi em debate approvada em escrutinio
secreto e passou para 3a com di pensa de
intersticio a requerimento do ~'r. Urbano
antos.
Em 2 entrou om 33 discussão, que se ncer·
rou sem deba.te, ficando a votação adiada
por f.1lta de numero.
Em foi approvada. em e crutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á.
saucção.
Sanccionada, foi convertida na lei
u. 1-33. de 20 de outubro de 1906.

»

58

I

2:1 de agosto. Declara pro,-idos no' Logares dei Lida e l'emettida á C mmissão de Justiça e
-lo' escl'ipturarios da. Estrada de
Legislação em 25 d agosto.
Ferro Central do Bl'azil os pra.ti-1IA Commi são deu parecel' olferecendo uma
cantes nomeados por eifeito da emenda substituti va do al't. l°, o qual sob
lei n. ~G " de 26 de dezembro de n. 2fil A, de 1006, foi a imprimir em 21 de
189-1, contando, para todo~ os novembl'o.
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eJfeitos. o tempo de serviço da Em 29 entrou em 2' discu 'são, que se encerrou sem debate, ficando II votação adiada
data de suas nomeaçõe .
por falta de numero.
Em I de dezembro foi approvada e passou
para 3" discu são, com dispensa de inter·
sticio a requerimento do Sr. A. Azeredo.
Em 3 entrou em 3" discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 5 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Vetada, foi devolvida á Camara dos De·
putados com a Mrnsagem do Sr. Presidente
da Republica, de 15 de dezembro de 1906.
1906

00

24 de agosto. Autorisa a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
22:700 . ,upplementar á verba em 25 de ago to.
3" do art. 14 da lei n. 1.453, de A Commissão deu parecer favoravel que, sob
.1905, para elevação de venci· J1. 165, de 1906, foi a imprimir em 4 de
mentos aos empregados das Ad- outubro.
ministrações dos Correios do Em 8 entrou em 2" discussão e foi sem debate
.
Rio ,rande do Sul, Pará, Per- approvada e passou para 33 •
nambuco, Bahia e Minas Geraes. Em II entrou em 3" discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 15 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sanção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1538, de 23 de setembro de 1906.
24 de agosto. Autorisa a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extraordinario de 4:474 1 3, em 25 de ago. to.
para. pagamento dos vencimen- A Commissão deu parecer.favoravel que. sob
tos que cabem ao telegraphista n. 157, de 1906, foi a imprimir em 28 de
de 1" elas e José Leopoldino de setembro.
Vasconcellos Cabral, referentes Em 1 de outubro entrou em 2& discus ãoa e
ao tempo decorrido de 7 de maio foi sem debate approvada e passou para 3 •
de 1~g-l a ]1 de julho de ]905. Em 4 de outubro entrou em 3" discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 8 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada. foi convertida na lei
n. 15 4, de 20 de outubro de 1906.

»

62

24 de agosto. Determina que a antiguidade do Lida e remettida á Commissão de Marinh... e
posto de alferes de João José da Guerra em 29 de agosto.
Luz, actualmente tenente-coro- A Commissão deu parecer favoravel que. oh
nel commandante do 4o regimen- n. 137, de 1906, foi a imprimir em 1- de
to de cavallaria, deve ser con- setembro.
tada de 18 de janeiro de 1 68, Em 18 entrou em 23. di"cussão, que e encero
sem direito a qualquer remune· rou sem deba.te, ficando a votação adiada
ra.ção pecuniaria.
por fa.lta de numero.
Em 24 foi approvado em c;;crutinio secreto e
passou para 3& di8CU~são com dispensa de
intersticio a requerimento do Sr. Pires Fel"
reira.
Em 25 entrou em 3& discussão. Oraram os
Srs. Belfort Vieira, Braz Abrantes e Urba·
no de Gouvêa, tendo este oJferecido uma
emenda. ~ omenda foi a.poiada e posta eD;l
discussão. Orou o Sr. Belfort Vieira. Ficou
a discussão suspensa na fórma do art. 144
do Regimento.

I
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A Commissão de Iarinha. e Guerra deu parecer, sob n. 243, de 1906, acon elhando o
Senado que não approve a emenda eX'1Ji do
art. 141 d Regimento. O p3.recer foi a
imprimir em 9 de novembro.
Em 17 proseguiu em 3" discussão. O Sr.
Pre idente retirou da discu são a emenna,
de accordo com o regimento. Encerrada a di cussão sem debate foi approvada a proposição em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á.
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 15 9, de 29 de novembro de 1906.
1906

•

63

28 de agosto .. Autoriza a abertura do credito ex- Lido, e remettida. á Commissão de Finanças

64

28 de agosto. Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finança
extraordinario de 350:000 para em 29 de ago to.
conclusão das obras do pal:1cio A Commissão deu parecer favoravel, que
c ~Ionroe,..
sob n. 134, de 1906, foi a imprimir em 14
de setem bro.
Em 18 enbrou em 2" di cussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 24 foi approvada e pa sou para 3" discus ão, com dispensa de J nter ticio are·
querimento do Sr. Pires Ferreira.
Em .Q entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta. de numero.
Em :..6 foi approvada.
IA respectiva resolução foi submettida á
sancção.
I'
Sanccionada, foi convertida na lei
I'
n.1519,de2deoutubrode1906.

65

28 de agosto. l\.utori-za a abertura do credHo de Lida e remettida ã. Commissão de Finanças
100:000$ supplementar á verba em 29 ue agosto.
n. 10 do art. 25 da lei n. 1453, A Commis ão deu parecer favoravel que,
de 30 de dezembro de 1905.
sob n. 1;{5, de 1906, foi a imprimir em 14
de setembro.
Em 18 entrou em 2" discussão. que se enc'!rrou :em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
"
Em 24 foi, approvada e passou paro. 3& discussão, com dispensa de intersticio, are·
querimonto do Sr. Antonio Azeredo •

traordinario de 2:293,..;52- para em 29 de agosto.
attender ás despezas com a exe- A Commissão deu parecer favoravel, que
cução do decreto legislativo sob n. 133, de 1906, foi a imprimir em 14
n. 1352, de 22 de julho de 1905, de setembro.
no periodo de julho a dezembro Em 18 entrou em 2" discu ão, que se encero
do mesmo anno.
rou sem debate, ficando a votação adiada
por fa.lta de numero.
Em 24 foi approvada e pas ou para 3" discu são.
Em 2 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiaria per falta. de numero.
Em 29 foi apprúvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada foi convertida na lei
n. 1521, de 4 de outubro de 1906.
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Em 25 enirou em 3" discussão, que se encero
rou sem debate, ficando o votação adiada.
por falta de numero.
Em 26 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionacla., foi convertida na lei
n. 1520, de 4 de outubro de 1906.
1906

66

28 de agosto .. Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extraordinario de 6:000$ para em 29 de agosto.
occorreI' ao pagamento, no exer- A Commissão deu parecer favoravel que,
cicio vigente, do aluguel da casa sob n. 158, de 1906, foi a imprimir em 28
em que funcciona o Instituto de de setembro.
Protecção e Assistencia á Infan- Em I de outubro entrou em 2" discussão e
cio. do Rio de Janeiro.
foi sem debate appt'ovada e passou para
3a , com dispensa de intersticio, a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 2 entrou em 3" di cussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 8 fof approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
SanccioD.Rda, foi convertida na lei
n. 1530, de 15 de outubro de 1906.

67

28 de agosto. Autoriza a abertura do credito de Lida e remet idn. á Commissão de Finanças
12:000:, supplementar á verba em 29 de agosto.
n. 9 do Orçamento vigente para A Commissão deu parecer favoravel que,
pagamento do augmento do pes- sob n. 124, de 1906, foi a imprimir em
soai de que trata. o decreto 10 de setembro.
n. 1451, de 29 de dezembro de Em 12 entrou em 2" discussão e foi sem de1905.
bate approvada e passou para 3".
Em 15 entrou em 3" discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada.
por falta de numero.
Em 17 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sanação.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1511, de 25 de setembro de 1906.

69

28 de a<7osto. Autoriza o Presidente da Repu- Lida e remettida á Commissão de Finanças
a dispender, por intermedio do em 29 de agosto.
"
Minjsterio das Relações Exterio- Nes~a mesma. data, :lo requonmento do Sr.
res, até a quantia de 60.000 ~lres FerreIra.' o ~nado con?edeu: ~rgen
libra sterlinas, em nome do CIO. 'para a. dlscus ao da pi OpOSlçaO, na
povo brazUeiro, para o fim de sessao segulDte.
.
_
.
auxiliar os soccorros prestados Em 30 entrou em 2" di cussao e fOI sem ~e
ás victimas do ultimo terremoto bate appro.vada e. p.assou: para 3·,. com di~
do Chile, do modo que julgar pensa de lDt~rstlc.l~ Visto ter Sido COOSImais conveniente.
derada materla Ulo~te. _
.
Em 31 entrou em 3" dI cussao e fOI sem debate approvada..
A respectiva resolução foi remettida. á
sancção.
Sa.nccionacla, foi convertida na lei
n. 1495, de 31 de agosto de 1906.

70

28 de agosto. Proroga a. actual sessão legislativa Lida, ficou sobre a me a para, omo materilt
até o dia 2 de outubro do cor- urgente, ser dada pn.ra. ordem do dia. da
rente anno,
sessão seguinte, em 90 de agosto.
.
Em 30 entrou diBcussão unica e foi sem debate approvada..

I'
,I
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A respe tiva resolução ~ i l'emettida a 1'.
Presidente da Republica para a formali·
dade da publi ação.
Publi ada. foi convertida na lei
n. 1495 A, de 31 de ago'to de l!JOÔ.
1906

>

71

de setembro Determina que o pa,~amento da. Lida e remettida á Commi 'ão de Finança
dUferença do montepio e meio· em 12 de setembro.
soldo na revi ão dos proces os A Commi, ão den parecor ravora'el. que
posteriores aos decreto n. 1::1 8,
ob n. 183, de 1906, foi a. imprimir em 13
de 21 de fevereiro de 1891. e de outubro.
1054, de 20 de setembro de 189:.. Em 16 entrou em 2" discussão e roi em deseja feito da data do faLleci- bate approvada e p:1 ou para 3", com di. mento dos contribuinte,
pen 'a de intersticio a requerimento do
Sr'. Pire, Ferreira.
Em 17 entrou em 3" di cu ão c !ai em debate approvada.
A r specti Vil. re'iolução foi submettida á
,ancção,
Sanccionada, (oi convertida na lo>i
n. 1541, de 27 de outubro de 1906.

72

14 de setembro Autoriza a concessão do premio Lida e remettida á Com mi 'ão de Finança.
de viagem, de accordo com o em 15 de 'etembro.
arts. 221 e 222 do Codi,O'o de A Commi' ão deu pare er làvoravel que,
Ensino, ao bacharel José Au- ..ob n. 143, de 1906, foi a imprimir em 2l
gusto Meira Dantas.
de setembro.
Em 24 entrou em 2& discu ão. que e encerrou em debate, ficando a votação
adiaria por (alta de numero,
Em 2G foi approvada em e crutinio 'ecreto
e pas ou para 3" di 'cu . ão, com di -pen a
de inter ticio, a requerimento do r.
Pires Ferreira.
Em 27 entrou em 3" di 'cu ão, que e eorer·
rou sem debate, ficando a votação adiada
por [u,lta de numero.
Em 29 foi approvada.
A re-pectiva re olução foi submettida á
'aucção.
Sanccionada, roi convertida. na lei
n. 15' 4, de 8 de outubro de 1006.

73

14 de setembro Conce e á viuva de .ro'~ do Patro· Lida e remettida á Commissão de Finança.
cinio a pensão de 250$ men aes. em 15 de, etembro.
A Com missão deu parecer favol'avel que,
sob o. 184, de 1906, foi a imprimir em 13
de outubro.
'
Em 18 entrou em 2" di cu~são e toi sem deI bate approvada elll escrutinio ecr('to e
pa 'sou para 3", com di pen a de interstício, a roquerimento do Sr, A. Azel'edo.
I~m HJ entrou em 3" discus ão, Orou o Sr. Ruy
Bubo 'a, ficando a di. cu ..ão encerrada
e adiada a votação por falta de numero.
Em 22 [ai approvada. em e "rutinio "ecreto.
A I'espectiva resolução 10i submettida á
sancção.
,
Sanccionada. foi con vertida na lei
O. 1540, de 27 de outubro de 1906.

75

18 de setembro Autoriza a abertura do cl'edito d Lida e remettida á Commis ão de Finan~as
! 15:453$877, supplementar ;i em 10 de etembro.
verba n. 28 do art. 2° da lei A Com missão deu parecer favol'avel, que
n. 1453. de 1905. para. paga- sob n. 191, do 1906, [oi a imprimir em 27
mento de despezas com aula'.! de outubro,

-
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requerinll~nto

supplemental"es no Internato JNessa mo'ma data. a
do Sr.
Externato do Gymnasjo 'acio· A. Azeredo foi dispensada a di tl'ibuição
nal.
do parecer em avul o afim de ser a proposição dada pa.ra ordem dos trabalhol5.
Em 29 en trou em 2" discus ·ão. O Ar. Pires
Ferreira requereu que a respeito e soli·
citasse informações ao Governo. O requerimento foi apoiado e posto em discus~ão.
Oraram os Srs. Ruy Barbosa e Pires Ferreira. Encerrada â. di~cussão foi approva.do o requerimento. ficando adiada a discus~ão da propo~ição.
Em 3 expediu-se Men~agem solicitando as
in formações.
Com a Mensagem do Sr. Presidente da
Republica. n. 122, de 1906, vieram as in(ormacões, que (oram remettidas ao Sr.
Pires Ferreira em 1 de dezembro.
Em 6 continuou em 2"discussão. Oraram os
Srs. Severino Vieira, Pires Ferreira, Barata Ribeiro e Coelho Lisboa, ficando a
d.iscu, sâo encerrada e adiada a votação
por falta de numero.
Em 12 foi approvada e passou para 3& discussão, com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Coelho Lisboa.
Em 13 entrou pm 3" di cussão, que se encerrou em debate, ficando a votação adiada
por liLlt3. de numero.
Na mesma data foi approvada.
A re 'pectiva resolução loi ubmettida á
sancção.
Sa,nccionada, foi convertida na lei
n. 1596, de 1906.
1906

76

21 de setembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
especial de 2:799 996 para. pa.ga- om 2~ de setembro.
mento ao lente cathedratico da A Commissão deu pl;.recer favoravel que,
Escola Naval, capitão de fragata sob n. 199, de 1906, foi a imprimir em 27
Dr. Manoel de Albuquerque de outubro.
.
Em 30 entrou em 2& di cu"ão e foi em deLima.
bate approvada e pas~ou para 3&, com di pensa de intersticio a reo.uerimento do Sr.
•
Pire Ferreira.
Em 31 entrou em 3& discussão e (ai em de·
bate approvada.
A re:pectiva ·resolução foi ubmettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1549, de 7 de novembro de 1906.

7S

24 de setembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
12:449 '164, supplementar ás em 25 de setembro.
verhas 294 e 30· do art. 2° da lei A Commi são deu parecer favoravel, que

n. 1453, de 1905, para paga· sob n. 192, de 1906, foi a imprimir em 27
mento de vencimentos determi- de outubro.
nados pelo decreto legislativo Nessa mesma data foi, a l'equerimeoto do
n. 1464, de 1906.
Sr. A. Azeredo, dispen~ada a distribuição
do pa.recer em avul'o, afim de ser a proposição dada pa.ra ordem dos trabalhos.
Em 20 entrou em 2" discussão e foi sem debate approvada e pas ou para 3&. com
dispensa de intersticio, a requerimento do
Sr. Erico Coelho.
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Em 30 entrou em 3" di cussão e foi sem
debate approvada.
A repectiva resolução, foi ~bmettida Il.
sancção.
San cionada, foi convertida na lei
n. 1545, de 5 de novembro de 1906.
1906

79

26 de setembro Proroga novamente a actual ses- Ficou sobre a mesa para, como mataria
sãO legislativa até ao dia 2 de urgente, ser discutida na sessão seguinte
novembro do corrente anno.
em 27 de setembro.
Em 28 entrou em discussão unica, que se
encerrou sem debate, ficando a votaoão
adiada por falta de numero.
Em 29 foi approvada.
A respectiva resolução foi remettida ao Sr.
Pre idente da Republica para a formalidade da publicação.
Publicada, fo i convortida na lei
n. 1518, de I de outubro de 1906.

:t

80

27 de setembro Autoriza a abertura do credito sup- Lida e remettida á Commissão de Finanças
plementar de 345: 000 para em 28 de setembro.
occorrer ao pagamento dos ven- A Commis ão deu parecer favoravel, que
cimentos diarios dos estafetas sob n. 193 de 1906, foi a imprimir em 27
da Repartição Geral do Tele- de outubro.
graphos e da gratificação de INessa mesma data, foi a requerimento do
20 % aos empregados que com- Sr. A. Azevedo, dispensada a distribuição
pletarem mais de 20 anuos de do parecer em avulso, afim de ser a
serviço na repartição.
proposição dada para ordem dos trabalhos.
Em 29 entrou em 2" discussão e foi sem debate approvada e passou para 3·, com
dispensa do intersticio a requerimento do
Sr. Sá. Peixoto.
Em 30 entrou em 3" discussão e foi sem
debate approvada.
A respectiva resolução foi submettida á.
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1548, de 6 de novembro de 1906.

:t

82

28 de setembro Autoriza o concessão de um anno Lida e remettida á. Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 29 de setembro.
escrivão do a1moxarifado da Re· A Commissão deu parecer favoravel que.
partição Geral dos Te1egraphos,
ob n. 185 de 1906, foi a imprimir em 13
Americo de Barros e Vascon- de outubro.
Em 16 entrou em 2" discussão e foi sem
celIos.
debate approvada em escrutínio secreto
e passou para 3", com dispensa de intersti·
I.
cio a requerlmento do r. Pires Ferreira.
Em 17 entrou em 3a di cu~são e foi sem debate approvada em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
•
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1539, de 23 de julho de 1906.

)

83

28 de setembro Autoriza a conees ão de um anno Lida e remettida á. Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 29 ~e ~eternhro.
carteiro de I" classe da Admi- A Commlssao deu parecer favoravel, que
nistração dos Correios do Estado sob n. 201 de 1906, foi a imprimir em 27
de S. Paulo, José de Arruda de outubro.
VasconceIlos, para tratamento Em 31 entrou em 2" discussão e foi sem
de sua saúde, onde lhe convier. debate approvada em escrutínio secreto
e passou para 3".
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b:m 7 de novembro entrou em 3& discussão
e foi sem debate approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1558, de 13 de novembro de 1906.
1906

84

28 de setembro Autoriza a abertura do credito ex· Lida e remettrda á. Commissão de Finantraordinario de 14: 17 070, para ças em 29 de ~etembro.

pagamento de vencimentos de- A Commissão deu parecer favoravel que,
vidos aos funccional'ios Augus- sob n. 194 de 1906, foi a imprimir em 27
to Guilherme Weyhl, desenhista de ontubro.
aposentado da Estrada de Ferro Em 30 entrou em 2& discussão e foi sem
da Baohia a S. Francisco, e José debate approvada e passou para 38..
Theotonio Dias. amanuense apo- Em 3 de novembro entrvu em 3" discussão
sentado do Correio de Goyaz.
e foi sem debate approvada.
A re pectiva resolução foi submettida á.
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1560, de 13 de novembro de 1906.

85

29 de setembro Restabelece a classe de praticantes Lida e remettida á Commissão de Finanças
creada pelo decreto n. 406, de em 29 de setembro.
17 de maio de 1890, na Estrada A Commissão den 'Parecer favoravel, que
de Ferro Central do Brazil.
sob n. 289 de 1906, foi a imprimir em 30

de novembro.
Em 4 de dezembro entrou em 2& discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.
Em - foi approvada e passou para 3& discussão, com dispensa do intersticio a
requerimento do Sr. A. Azevedo.
Em 6 entrou em 38. discussão, que se encerrou sem debate, ficaudo a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.

87

4 de outubro. Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 50: 00$ papel, supplemen- em 5 de outubro.
tal' á. verba n. 30 do art. 25 A Commissão deu parecer favoravel, que.
da lei n. 1453 de 30 de dezem- sob n. - 19 de 190', foi a imprimir em 3
bro de 1905, para occorrer a. de novembro.
de pezas eveniuaes.
Em 7 entrou em 2" discussão e foi sem debate approvada e passou para 38., com
dispensa do intersticio a requerimento do
!". Sá Peixoto.
Em 8 entrou em 3" discussão e foi sem debate approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 155~ de 12 de novembro de 1906.

I

90

li

10 de ontubro. Fixa os vencimentos dos conferen- Lida e remettida á Commissão de Finanças
tas das Capatazias da Alfandega em II de outubro.
do Rio de Janeiro.
A Commissão deu parecer favora,vel que,
sob n. 220 de 1906, foi a imptimir em
'I
3 de novembro.
Em 7 entrou em 2" discussão e foi sem debate approvada e passou para 3". com
dispensa de intersticio a requerimento do
Sr. PiI'es Ferreira.
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Em 8 eDtrou em 3~ discussão e fui; sem de·
b[üe approvada.
A respectiva resolução foi submettida li.
sancção.
Sanccionada, foi convel'tida na lei
D. 15-4, de 12 de Dovembro d& 1906.
1906

91

10 de outubro.. Autoriza a conce ão de um anno Lida e remettida á. Commi são. de Finanças
de licença, com todos os venci- em 11 de outubro.
meDtos, ao Dr. Eduardo Ernesto A Commissão deu parecer íàvoravel que,
da Gama Cerqueira, juiz sec· sob n. 233 de 1906, foi a imprimÍl' em 9
cional do Estado de Minas Ge· de novembro.
raes.
Em 17 entrou em 2" discu são que so oncerr0U sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 19 foi u.yprovada em escrutinio secreto
o pa sou para 3', com dispensa do intersticio a requerimento do r. Bueno
Bl'andão.
Em 20 en trou em 3" di cus ão e foi em debate approvada em e cl'utio.io secl'eto.
A re pectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionadn., foi convertida na lei
n. 1572, de 29 de novembro de 1906.

»

94

II de outubro.. Autoriza, a conce.são de um anno Lida e r"mettida a Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 13 de outubro.
Dr. José Augusto de Oliveira, A ommi ão deu parecer favoravel que.
juiz da 13" Pretoria da Capital sob n. 202 de 1906, foi a imprimir em 7
Federal, para tratar de sua de outubro.
Em 31 entrou em 2" discussão e foi sem d saúde, onde lhe convier.
bate approvada em escrutiOlo secreto e
pas ou para 3", com dispen a do inter ticio a requerimento do Sr. Coolho Li boa.
Em I de novembro entrou em 3" discu ão
e foi sem debato appro,ada em e cI'utinio
secreto.
A re pectiva resolução foi submettida ,1.
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n.lEi5l, de 12denovOlnbrodel906.

95

11 de outubro.. Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commi ão de FiDanças
de licença, com ordenado, ao em 13 de outubro.
sub-director da 2" divisão da A Commissão deu parecer fil.voravel que,
Estrada de Ferro Central do sob D. 203 de 1906, foi a imprimir em 27
Brazil, engenheiro Luiz Folippe de outubro.
Alves da Nobrega.
Nessa lDesma data foi, a requerimento do
Sr. A. Azeredo, di-pen ada a distribuição do parecer om avulso, afim de SOl' a
proposição dada para ordem do trabahos.

Em 29 entrou em 2" discu são, que. e encerrou sem debé~te, fica.ndo a votação
adiada por falta de numero.
Em 30 foi approvada em escrlltinio secreto
e pa 'sou para 3" discussão, com dispen a
de in tel'sticio a requerimento do Sr. Coelho Lisboa.
Em 31 entrou em 3" discussão e foi sem de·
bate approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1557 de 13 de novembro de 1906.
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1906

96

13 de outubro Autoriza a. concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença. com ordenado, ao em 16 de outubro.
omcial da Inspe?to~ia da Policia A Commissão deu parecer favoravel que.
do Porto do. DIs.trIcta Federal, sob n. 256 de 1906 foi a imprimir em 23
bacharel Lmz LIsboa da Silva de novembro.
Rosa, para tratar de sua saClde. Em 27 entrou em 2' di!!cussão, que se encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 28 foi approvada em escrutínio secreto
e passou para 3" discussão.
Em 3 de dezembro entrou em 3" discussão,
que se encerrou sem debate. ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvada em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á.
sancção.
Sanecionada, foi convertida na lei
n. 1582, de 13 de dozembro de 1906.

»

97

13 de outubro.. Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 16 de outubro.
Dr. Nemesio do Rego Quadros, A Commis-ão deu parecer favoravel que,
inspector de Saúde do Amazo- sob n. 235 de 1906, foi a imprimir em 9
nas, pa,ra tratar de sua saude, de novembro.
Em 17 entrou em 2" discussão, que se encerrou em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 19 foi approvada em escrutinio secreto
e passou para 3" discussão.
Em 22 entrou em 3" discussão e foi sem debate approvada em escrutinio secreta.
A. respectiva resolução foi submettida à
ancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1571, de 29 de novembro de 1906.

98

13 de outubro.. Autoriza a conces-ão de um anno Lida e remettida á Commi são de Instrucção
de licença, sem vencimentos e Publica em 16 de outubro.
em prorogação da em cujo goso A Commis"ão deu parecer favoravel, que
se acha, ao Dr. Samuel da Gama sob n. 338 de 1906, foi a imprimir em 12
e Costa Mac·Dowel. lente subs- de dezembro.
tituto da Faculdade de Direito Em 14 entrou em 2' discussão, que se endo Recife, para tratar de sua cerrou sem debate, ficando a votação
saúde.
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada em escrutinio secreta
e passou para 3" discussão, com dispensa
de intersticio, a requerimento do Sr. Paes
de Carvalho.
Em 27 entrou em 3'" discussão c foi sem debate approvada em escrutinio ecreto.
A respectiva resolução foi submettida á
ancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1621, de 31 de dezembro de 1906.

99

13 de outubro.. Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 16 de outubro.
Dr. Juliano Moreira, director A Commissão deu parecer, sob n.224 de
do Ho picio Nacional da Alie- 1906, solicitando informações ao Governo,
nados, para tratar de sua sa,úde. o qual foi posto em discussão e sem debate approvado em 3 de novembro.
Expediu-se Mensagem solicitando as informações.
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Com 11 Men agem do Sr. Pre idente da Republica., D. 109 de 1906, vieram as in formaçõ s que Coram remettida á Commissão em 17 de novembro.
A Commissão d u parecer favoravel que.
sob n.;6j7 de 1906, foi a imprimir em23
de novembro.
Em 28 entrou em 2'" discu são, que se encerrou sem debate ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 28 foi approvada em e crutinio secreto
e pa ou para 3a discussão, com di pensa
de intersticio 'L requerimento do r. A.
Azeredo.
Em 29 entrou em 3'" di cu ão, que e encerrou sem debate, ficando a votação
adia.da por falta de numero.
Em 1 de dezembro foi approvada em escrutinio ecreto.
A re pec~iva resolução foi submettida á
sancção.
8ancciona,<la. foi convertida na lei
n. 1577, de 8 de dezembro de 1906.
1906

»

100

13 de outubro Autoriza a reversão em favor de Lida e remettida á Commissão de Finanças
D. Amalia Paulina Rodrigues em 16 de outnbro.
Silvo., irmã do capitão João Sa- A Commissão deu parecer favor:J.vel que,
bino Rodrigues Silva, da parte da sob n. 236 de 1906, foi a imprimir em 9
pensão que cabia á sua fallecida de novembro.
mãe D. Zelinda Maria Mendes (J;m 13 entrou em 2,' discussão e foi em deda. Silva, concedida pelo Go· bate approvada em e crutinio ecreto e
verno Provisorio.
pas 'ou para 3", com d' p nsa de intersticio a requerimen to do 31'. Oliveira Figueiredo.
Em 16 entrou em 33 discussão e foi sem debate approvada em escrutinio creto.
A respectiva resolução foi 'ubmdttida á
sancção.
ISan cionada em 29 de novembro
de 1906. Não foi ;j,inda publina.!l

101

13 de outubro.. Autoriza a concessão de um anno Lida e remettidêlo il. Commis'ão de Finanças
. de licença, com ordenado, ao em 16 de outubro.
sub.secretario do Instituto Na- A Commis ão deu parecer f voravel que,
cional de Musica, Gastão Jeolá
sob n. 290 de 1906, foi a imprimir em 30
de novembro.
.
Em 7 de dezembro entrou em 2a discussão.
O Sr. Pires Ferreira. otrereceu uma emenda.
que foi apoiada e posta conjunctamente
em discussão.
Ol'aram os Srs. Alvaro Macbado, Pires Ferreira. Uebano an tos e Francisco Glycerio,
ficando a discu pão suspeD a., na fõrma do
art. 144 do Regimento.
A Commis'ão de Financ:a.s deu parecer contrario á emenda, o qual sob n. 331 de
1906. foi a imprimir em II de dozembro.
Em 13 continuou em 2" discussão, que se
enceerou sem debate, ficando ao votação
adiada por falta de nuJ'pero.
Em 15 foi appeovada em escrutinio secreto,
sendo rejeitada a emenda do Sr. Pirej;l
Ferreira e passou para 33 discussão.
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Em 19 entrou em 3' discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foi submettida. á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1611, de 29 de dezembro de 1906.
1906

102

13 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado ao l° em 16 de outubro.
escripturarjo e bibliothecario da A Commissão deu parecer favoravel que, sob
Escola Naval, Antonio de As is n. 237, de 1906, foi a imprimir em 9 de
Figueiredo.
novembro.
Em 16 entrou em 2a discussão e foi sem debate approvada em escrutínio secreto e
passou para 3&, com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 17 entrou em 3& discussão e foi sem debate approvado em escrutínio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanecionada, foi convertida na lei
n. 1566, de 24 de novembro de 1906.

»

103

13 de outubro.. Autoriza a concessão de um anuo Lida e remettida á Commissã.o de Finanças
de licença, com ordenado, a AJ- em 16 de outubro.
berto Lima da Fonseca, escrivão A Commis ão deu parecer favoravel que, sob
da 5" Vara Criminal desta. Ca- n. 204, de 1906, foi a imprimir em 27 de
pital, para tratar de sua saúde. outubro.
Em 1 de novembro entrou em 2a discussão
e foi sem debate approvada em escrutínio
secreto e passou para 3".
Em 6 entrou em 3" discussão e foi sem
debate approvada em escrutinio se·
creto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1550, de.12 de novembro de 1906.

»

104

13 de outubro.. Autoriza a conces"ão de seis mezes Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 16 de outubro.
Dr. ezimo Barbosa do Valie, A Commissão deu parecer favoravel que,
juiz substituto seccional do Es· sob n. 258, de 1906, foi a imprimir em 23
tado de Minas Geraes, para de novembro.
tratar de sua saúde.
Em 27 entrou em 2" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 28 foi approvada em e~crutínio secl'eto e
passou para 3" discussão, com di pensa de
intersticio a requerimento do Sr. Bueno
Brandão.
Em 29 entrou em 3" discussão, que e encerrou ~em debate, ficando a votação
a.diada por falta de numero.
Em 1 de dezembro foí approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi ubmettida á
sancção.
Sanecionada, foí convertida na lei
n. 1578, de 6 de dezembro de 1906.

-
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1906

105

100

»

107

17 de outubro. Autoriza a creação de varios 10- Li;a e remettida á Commis ão do Finanças
gares no Instituto Benjamin em 19 de oUtubl'O.
Constant, a xtincção de outros, A ommissão deu parecer favoravel ql1e,
e fixa. os vencimentos do re pc- sob n. 23 , de 190B, toi a imprimir em 9
ti vo pessoal.
de novem bro.
Km 12 entrou em 2" discusEão.
Foi apoiada e posta conj'Jnctamente em
discu são uma emenda offerecida pelo
Sr. Gonç,dve' Ferreira. \. discus ão ficou
em debll.te uspensa, na fórma do art. 144
rlo Re~imento .
.\. Commi ~ão de Finanç'a deu parecer contrario á emenda, o qual 'ob n. 259, de
1906, foi a imprimir em 23 de novembro.
Na mesma data e a requerimontJ do r.
Coelho Li boa, o enado di 'pensou a di tribuicão do parecel' em avul o. afim de
ser a propo-ição dada para. a ordem dos
trabJ.lhcs.
Em 24 continuou em 2" discUS3ão. O Sr. Gon·
çal\'e- Ft'lrreira requereu e o ena,.lo con·
entiu na. retirada da ua emenda. Encerrada a discu são em debate foi approvada
a propo ição e . passou para 3" discus ão
com dispensa de intersticio á requeri·
mento do r. Coelho Lisboa.
Em 26 entrou em 3" discusão. Foi apoiada e
posta conjunctamente em di cussão uma
emenda o tl'erecida pelo r. Erico Coelho.
A discussão ficou, sem debate, suspeosa na
fórma do art. 144 do Regimento.
A Commi~ ão de FLDanças deu p:l.recPJ· contrario a emenda, o qual sob o n. 291. de
1906, foi a imprimir em 30 de novembro.
Em 3 de dezembro continuou em 3" disCUESão
que so encerrou em deb:\te, ficando a. vot!1çào adiada por falta de numero.
I\m 5 foi rejeitada a emenda e approvada a
propo iCão.
A re'peCuvi1 re'01ução foi submettida á
sancção.
~nnc('ionada, fui converLi<la ua lei
n. 158::l, de l3 de d zembro de 190ü.
18 de outubro.. Autoriza a abel'tura do cl'editosLidtL e remettirla á Commis~ãs de Finanças
~ujJplementares de 2:058 '000,1 em 19 de outubr·o.
2.7i:370,·7UO e 46:779 792. ás A l;ommissão ueu parecer favoravel que,
verbas 160..20" e 38' do 0.1'1. io sob n. 239, de 1906. foi a imprimir em 9
da lei D. l453 de 1905.
lIe novembro.
Em 13 entrou om :!" discu~são e foi som rlebate apPl'ovada e pa sou paru. :30.. com dispensa de intel'sticio a. re luerimento do
Sr. Pire Ferl'eil':J.,
i';rn 16 en tl'OU em 3· di cu á.:> e foi sem deb:l.te :LpprOVl!.ua.
A l'espec~i va resolução fui submettida á
sancção.
Sa.nccionada. foi convortida na. lei
/l. 15li4, de .a de novemlJro de 1006.
de outuhro,. Autoriza a conceósão de um anno Lida. c remettida:i. ommi são de Finanças
de Jicenç'a., COIll urdenado, e em em 19 de outubro.
prorogação daqueIla em cujo A Commis:>ão deu parecer favoravel que,
"'ozo se acba, a Jo!lo Hilario Pe- :ub n. ')40. de 1906 fui a imprimü' m 9
reira da Silva, adjunto do fiel de no·vembro.
da Tbesouraria da Estrada de I':m 16 en trou em 2" discussão e foi sem deFerro Central do Brazil.
bate approvada em eEcrutinio secreto e
pa~sou para ::l".
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Em 20 entrou em 3& discu são e foi sem debate approvada em e crutinio secreto .
.\. respectiva resolução foi submettida á
, '.I.ncção.
Sanccionada, foi convertida. na lei
u. 1574, de 29 de novembro de 1906.
1905

10,

18 de o(lutubro .•\utoriza a abertura dos creditos Lida e remettida á Commis ão de Finanças

de 528:248$667, especial. para em J8 rie outubro.
terminação rIa obl'as da Facu!- A Commissão deu parecer fd.vol'avel que.
dade de Medici na da Bahia e sob n. 221. de 1905, foi a imprimir em 3
acquisição de livros, mobilias e de novembro.
appareJhos destinado á mesma. Em 7 entrou em 2& discussão. O Sr. Barata
inclu ive a respectiv;.I. in.talla- Ribeiro justiticou e mandou á Mesa uma
ção. e de 7J :751$333, supple- emenda. que foi apoiada e po ta conjun·
mefltar á verba n. 37, do art. 2°, ctamente em discussão, ficando esta ~em
da lei n. 1453, de 1905.
mais debate. suspen a na fórma do
art. 144 do Regimento.
i\. CommiRsão de' Finanças deu parecer olTerecendo um su bsti tuti vo a emenda, o qual
sob n. 39J, de 1906. foi a imprimir em 21
de dezembro.
Em 24 continuou em 2& discussão, que se
encerrnu sem debate, ficando a "Votar,-ão
adiada por falta de numero.
Em 26 annunciada a votação, orou pela ordem o ::>1'. Severino Vieira.
Foi rejeitada a emenda da Commissão de Finanças.
roi approvada a proposição e passou para
3' discus~ão. com dispensa de intersticio a
requerimento do Sr. Severino Vieira.
Em 27 entrou em 3' discussão que se encerrou sem debate, ficando a "Votação
adiada por fa.lta de numero.
Em ~8 foi approvada.
A respecti va resolução foi submettida á
sancção
Sanccionada. foi convertida na lei
n. 1618.\, de 31 de dezembru de 1906.
»

,.

J II

ll:~

lO de outubro.. Autoriza a. concessão de um anno de Lida e remetti.la á Commissão de Finanças
licença com ordenado. ao prati- em 20 de ontubl'o.
cante de I" elasse da Repal'tição A Commi são deu p:1recer fll.voravel que.
Geral dos Correio de . Paulo, sob n. 222. de 1905, foi a impl'uuir em 3
Emilio Capella.no.
de novembro.
Em 0 entrou em 2- discussão e foi em debate a.pprovada cm escrutinio secreto e
pnssou para 3·.
Em 9 entrou em 3' discussão. que se encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por f<Llt~ de numero.
I~m 12 foi approva.da em escrutioio eCl'eto .
.\ re:.pectiva resolução foi submettida â
saucção.
iSanccionada. foi convertida. na lei
n. 1363, de ~ de novembro de l\:JOG.
19 de outubro., .\utoriza a conces ão de um anno Lid<l. c remettida á Commissão de Fiuanç:ls
ele licenN com orden:l.oo. 11 i- em 20 ,ie outubro.
zlJntLndo Gumes de Oliveira, A Commissão deu pa.recer fa.vora \'el que.
:1manuense dos Correios do Dis· sob n. 303, de J906, fOl a imprimir em 4
tricto Federal, para tru.ta.r de de dezembro.
Em 7 entrou em 2 J discu<;$ão. Orou o Sr.
stla saltde, onde lhe convier.
Pires Ferreira. ficando eocerradlt a (llscussão e a.diad,t a. "Votação por falta de numero.
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Em 12 foi approvada em escrutenio secreto
e pas ou para 3" discussão.
Em 15 entrou em 3" discussão, que e encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 27 foi approvada em escrutinio ecreto.
A respectiva resolução foi
ubmettida·á
sa.ncção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1613, de 29 Je dezembro de 1906.
1905

114

19 de outubro. Autoriza n. concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, a He- em 20 de outubro.
meterio de Miranda, secretario A Commi são deu parecer favoravel que,
da Capitania dos Portos do Es- sob n. 242, de 1906, foi a imprimir em 9

tado do Paraná, para tratar de de novembro.
sua saúde onde lhe convier.
Em 16 entrou em 2" discussão e foi sem debate approvada em e crutinio secreto e
passou para 3".
Em 20 entrou em 3° di cu são e foi em debate approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1565, de 24 de novembro de 1906.
115

24 de outubro•. Autoriza a abertura do credito es· Lida e remettida á Commissão de Finanças
pecial de l1 :916 666, para pagar em 25 de outubro.
ao cidadão Jayme Augusto Oli- A Commissão deu parecer favoravel que,
veira da Gama, alugueis e re- sob n. 60 de 1906, foi a imprimir em 23
paros dos predios em que func- de novembro.
cionou a administração dos Cor- Em 26 entrou 6m 2" discussão, que se en,
reios do Estado do Pará.
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta. de numero.
~m 28 foi approvada e passou para 3"
discussão.
Em 3 de dezembro entrou em 3" discus ão,
que e encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvada.
A rel!'pectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanc -ionada, foi convertida na lei
n. 1584, de 13 de dezembro de 1906.

116

24 de outubro.. Proroga novamente a actnal ses' Lida, ficou obre a mesa afim de, como ma·
são legislativa até ao dia 2 de de- teria urgente, ser dad3 para ordem
zembro do corrente anno.
do dia da sessão seguinte, em 29 de outubro.
Em 30 entrou em discussão e foi em debate
approvada.
A respoctiva re olução foi remettida ao
Sr. Presidente da Republica para a formalidarle da publicação.
Publi -ada, foi convertida na lei
n. 1544, lIe 29 de novembro de 1906.

118

I de novembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á. Commissão de Finanças
de 40:000, supplementar á. em 3 de novembro.
verba n. 22, do art. 25, da lei A Commissão deu parecer favoravel que,
n. 1453, de 1905, para pagar
ob n. 274, de 1906, foi a imprimir em 27
ajudas de custo até o fim do de novembro.
corrente exercicio.
Em 29 entrou em 2" discussão, que se en·
Cenou sem debate, ficando a votação
adiada por fa.lta de numero.
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Em 1 de dezembro foi approvada e passou
para 3" discu são, com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Coelho
Lisboa.
Em 3 entrou em 3& discussão, que 83 encenou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccio.n.ada em 6 de dezembro de
1906. Não foi ainda publicada.
1906

119

5 de novembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
941 :429$740, supplementar a em 7 de novembro.
verba do art. 9°, § 15 (trans- A Commissão deu parecer requerendo inporte de tropas), da lei n. 1453, formações ao Governo. O parecdr, sob
de 1905.
n. 2/3, de 1906, foi posto em discu 8ão e
sem debate approvado em 24 de novembro.
Expediu-se Mensagem, solicitando as infor·
mações.
Com a Mensagem n. 121, de 1906, o Sr. Presidente prestou as informações, que foram
remettidas a Commissão em 29 de novem·
bro.
Esta deu parecer favoravel, que, sob
n. 306, de 1906, foi a imprimir em 4
de dezembro.
Em 6 entrou em 2" discu, -o, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi approvada e pas ou para 3" discus·
ão, com dispen"a de intersticio a. reque·
rimentd'do Sr. A. Azeredo.
Em 13 entrou em 3" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada plilr falta de numero.
Na mesma data foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida. na lei
n. 1.5 9, de 19 de novembro de 1906.

»

120

5 de novembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida a Commi são de Finanças
supplementar de 199:204$ para em 7 d~ ~ovembro.
.
oecorrer ao pagamento de ajuda A Comml sao deu parecer, requerendo mfor·
cu to no corrente exercicio.
mações ao Governo. o qual sob n. 276, de
,
1906, foi posto em discussão, que se en·
ccrrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de numero, em 27 de no·
vembro.
Em 28 foi approvado o parecer.
Expediu-se Mensagem solicitando as informações.
Com a Mensagem n. 131, de 6 de dezembro,
o r. Pre 'idente da Republica prestou as
informações, que foram remettidas á Commis ão em 7 do mesmo mez de dezembro.
Esta deu parecer favoravel, que sob n. 364,
dt> 1006, foi a ilLprimir em 18 de dezembro.
Em 20 entrou em 2" di cussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em:..4 foi llipprovada e pa sou p:1ra 3" discussão, coui dispensa de interllticio vi to ter
sido julgada materia urgente.
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Em 25 entrou em 3'" di us ão, que e en·
cerrou
m debate, tlcando a votação
adiada por falta de numero.
Gm 26 foi approvada.
A r pectiva. resolução foi suumettida. á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1.616
, de 30 de dezembro.
1906

121

5 de novembrv Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
especial de 660$ para occorrer em 7 de novembro.
ao pagamento do vencimentos A Com missão deu parecer fayoravel, que,
do chefe de ecção, addido á Se- sobn. 261, de 1906, foi a imprimir em 23
cretaria. da Industria, Viação e de novembro.
Obra~ Publicas, Rubens Ta'a· Em 26 entrou em 2" discus~ão. que e en·
res, correspondentes ao periodo cerrou sem debate, ficando a votação
de '.) de novembro a 31 de de- adiada. por fllta de numel·O.
z9mbro de 1905.
Em 28 foi approvada e pa ou para. 3° di cu .
são, com disp nsa de intersticio a requerimento do r. PÍl'es Ferreira.
Em 29 entrou em 3" discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votaçao
adiada por falta de numero.
Em 1 de dezembro foi approvada.
A respectiva resolução foi sulimettida á
sancção.
ISào ciona,da, foi convertida na lei
n. 1.579, de 6 de dezembro de 1906.

»
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5 de novembro Autoriza a abertura do credito Lida e remeitida á. Commissão de Finanças
extraordinario de 5:520 -11, em 7 de novembro.
1_ para pagamento a varios func- A Commissão deu parecer favoravel, que.
, .. cionarios aposentados da Re- sob n. 26'), de 1906, foi a imprimir em 23
partição Geral dos Telegrapho~ de novembro.
e ao praticante da administra- Em 26 entrou em 2" di cussão, que se enção dos Correios em Pernam- cerrou em debate, fic..'1.ndo a votação
bUGo, Manoel Joaquim de Castro adiada por falta de numero.
Madeira.
Em 28 foi app1'ovada e passou para 3" di cus·
são.
Em 3 de dezembro entrou em 3'" discus ão,
que so encerrou sem debate, ficando avo·
tação adiaria por falta de numero.
Em 5 foi approvada.
A respectJVa resolução foi submettida á.
sancção.
Saoccionada. foi convertida na lei
n. 1.585, de 13 de dezembro de 1906.

123

5 de novembro .\.utoriza a abertura do credito Lida. e remettida á. Commissão de Finanças
extraol'dina1'io de 4:924$250, em 7 de novembro.
para pagamento do meio soldo A Commi ão deu parecer favol'avel, que,
a que tem direito Jovalino Ribas sob n. 263, do 1906, foi'L imprimir em 23
de Albuquerque Beilo e outros, de novembro.
nos termos da lei n. 1.441, de Em 26 entrou em 2& discussão, que e en·
1906.
cerrou sem debate, fica.ndo a votação
adiada poe falta de numero.
Em 28 foi app1'ovada e passou para 3'" di cussão.
Em 3 de dezembro entrou em 3& discus ão.
que se encerrou sem debate, ficando a. votação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvada.
A 1'e pectiva resolução foi submettido á
sancção.
Saoccionada, foi convertida na lei
n. 1.580, de 13 de dezembro de 1906.
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5 de novembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
496:500$, supplementar a verba em 7 de novembro.
n. 15, do art. 90 da lei n. 1453, A Commissão deu parecer, requerendo inde 1905, para occorrer a das- fOl"mações ao governo, o qual sob n. 277
pezas com ferragens e forra- de 1906, foi posto em discussão, que se

gens no corrente exercicio.

,.

125

129

encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero em 27 de
novembro.
Em 28 foi approvado o parecer.
Expediu-se Mens:lgem solicitando as informaçõ!.'".
Com a "Ylensagem n. 132 de 5 de dezembro, o
Sr. Presidente da Republica prestou as
informações. que foram remettidas á Commissão em 7 do mesmo mez.
A Commissão deu parecer favor:l.vel que,
sob n. 365 de 19r)6, foi a imprimir em 18
de dezembro.
Em 20 entrou em 2' discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votaç:io
adiada por falta de numera.
Em 24 foi approvada e passou para 3a discussão com dispensa de intersticio, visto
ter sido julgada materia urgente.
Em 2-! entrou em 3a discussão, que se en·
cerrou sem debate, fi"ando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada.
A respectiva resolução foi submottida á
sancção.
Sanccionada em 29 de dezembro. Não
ainda foi publicada.

5 de novembro Concede aos fieis de armazens e Lida e remettida á Commissão de Fina.nças
aos ajudante das Capatazias da em 7 de novembro.
fllfandega do Rio de .Janeiro, A Commissfio deu parecer favoravel, que,
mais duas quotas de gratifi· sob n, 292 de 19U6, foi a imprimir em 30

cação.

»

PROCESSOS

de novembro.
Em 4 de dezembro entrou em 2' discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvada e passou para 3· dLcussão, com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 6 entrou em 3a discussão, qne se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi approvada.
A respectiva resolução foi. submettida á
'ancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1594, de 20 de dezembro de 1906.

5 de novembro Autoriza a abertura do credito es- Lida e remettida á Commissão de Finanças
pecial de 40:000 ,para occorrer em 7 de novembro.
ás d~spez3.s com a represen- A Commissão deu parecer favora,el que,
tação do BI'azil no 3 0 Congresso sob n. ~64 de 1906, foi a imprimir em 23
Medico Latino-Americano a reu- de novembro.
nir-se em Montr.vidéo em 1907, e Em 26 entrou em 2' discussão, qne se enpara paO'ar vencimentos devidos cerrou sem debate ficando a votação
ao Dr. Frankin Americo de Me· adiada por falta. de numero.
nezes Doria.
Em .28 foi approvada e passou para 3a discu são.
Em 3 de dezembro entrou em 3a discussão,
que se encerrou sem debat~. ficando a
votação adiada por falta. de numero.
8
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Em 5 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida. á
sancção.
Sancciooada, foi convertida na lei
n. 15 I, de 13 de dezembro de 1906.
1906

•

131

6 de novembro Emenda ao projeoto do Senado Lida e remettida a Commissão de Finanças,
n. 36, de 1901, elevando a 100$ em 7 de novembro.
a. pensão que percebe ~. FIo- A Commissão deu parecer contrario, que
rrnda do Valle Dutra, VlUva do sob n. 346 de 1906, foi a. imprimir em 14
4° ma.chinista da Armada Na- de dezembro.
cional, Ildefonso Machado Du- Em 17 entrou em di cus ão unica. que se
tra.
encel'rou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em _7 foi approvada em e crutinio secreto
I
c remettida à. Commissão de Reda.cção.
i
E-ta deu parecer que, sob n. 424 de 1906, foi
lido e a l'equel'imento do Sr. Bueno Brandão
entl'ou immediatamente em discu ão e foi
sem debate approndo .
.\. respectiva resolução foi submettida. á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1629, de 3 de~aneiro de 19J7.

132

7 de novembro Crea o Mini terio dos Negocios da Lida e remettida á Commissão de Finanças,
Agricultura, Industria e Com- em 9 de novembro.
mercio.
A Commissão deu parecer julgando ser conveniente modificar a proposição, o qual
sob n. 373 de 1905, foi a imprimir em 19
de dezembro.
Em 2l, a requerimento de urgencia. do Sl'.
Urbano antos entrou em 2" d cusBão.
Oraram os Srs. Severino Vieira e Barat10
Ribeiro, tendo sido apoiadas emendas
offerecidas pelo Sr. Severino Vieira.
A discussão ficou adiada pela hora
Em 22 proseguiu em 2a di cussão. Oraram
os Sra. Urbano antos e Severino Vieira,
tendo sido olferecidas emenda .
A iscu -·ão ficou encel'rada. e adiada a votação por falta de numero.
Em 24, annunciada a. votação. o Sr. Urbano
Santos requereu que as emendas ofl'erecidas Cos em á Commissão de Fm<Lllçus. O
requerimento foi apoiado, posto em discussão e sem debate rejeitado.
Foi approvada a proposição, tendo sido retiradas as emendas do Sr. Severino Vieira.
A proposição passou para 3a disoussão com
dispen 'a ele intersticio, visto tel' sido jul,
gada materia urgente.
I
Em 25 en.rou em 3a discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
J I!:m 26 foi approvada.
lÁ respectiva resolução foi submettida á
t
, sancção.
,Sanccionacla, foi convertida na lei
•
n. 1606, de 29 de dezembro de 1906.

133

l() de

novembro Eleva os vencimentos dos func· Lida e r mettda á Commissão de Finanças
cionarios da Repartição Geral em 20 de novembro.
dos Telegrapbos, não contem- A Commissão deu parecer favoravel que,
pIados nos decretos legisla- sob n. 34\7 de 1906, foi 81 imprimir em 14
t
.tivo's ns. 1468 e 1472, de 9 de de dezembro.
l
'aneiro de 1906.
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Em 15 foi a requerimento do Sr. Araujo
Góes dispensada a distribuição do parecer em avulsos, afim de ser a proposição
dada para a ordem dos trabalhos.
Em 17 entrou em 2" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 19 foi approvada e passou para 3a dis·
cussão, com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Araujo GÓes.
Em 20 entrou em 3a discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1628, dê 2 de dezembro de 1906.
1906

»
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19 de novemb. Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Fjnanças
17:663 , supplementar á verba em 20 de novembro.
3\ do art. 14, da lei n. 1453, A Commissão deu parecer favoravel que,
de 1905.
sob n. 295 de 1906, foi a imprimir em 30
de novembro.
'
Em 4 de dezembro entrou em 2" discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvada. e passou para 3" discus&ão.
Em 10 entrou em 3" discussão, que se encerrou em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi approvada.
A respectiva re olução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1597, de 24 de dezembro de 1906.

141

19 de novembro Dispõe sobre a hospitalisação doS Lida e remettida ás Commissões de Saude
tuberculosos.
Publica e de Finanças em 20 de novembro.
A Oommissão de Saúde Publica deu parecer
favoravel Que. ob n. 368 de 1906, foi remettido a de Finanças em 18 de dezembro.
Esta deu parecer favoravel que, sob n. 393
de 1906, foi a imprimir em 21 de dezembro.
Em 23 entrou em 2" discus ão, que se encerrou sem debatê, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em _6 foi approvada e passou para 3"
discus ão, com dispensa de intersticio a
requerimento do Sr. Lourenço Baptista.
Em 27 entrou em 3" discussão, que se enl:el'rOU sem debate, ficando a votação
a..lbda por falta de numero.
Em 28 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
ancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. J623, de 31 de dezembro de 1906.

146

21 denavembro Autoriza a abertura do credito es- Lida e remettida á CommÍEsão de Finanças
pecial de 26:546$, para paga- em 22 de novembro.
mento de gratificações addicio- A Commissão deu parecer .favoravel que,
naes devidos aos funccionarios sob n. 297 de 1906, foi a imprimir em 30
da. ecr:etaria da Camara dos de novembro.
Deputados.
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(.:m 4 dE' dezembro entrou em 'la discus ão.
Ora.1'am os rs. Severino Vieira. ,Azeredo e UI'bano Santos. Encerrada a. discuss1io, ficou alJiada a votação por falta
de numOl'O.
1':m 5 foi approvada e passou para 3& di cus iio.
l~m 10
ntrou em 3" discu. 'ilo, que se encerl'nu s 1m debato. ficando u. votação
adi;\d;~ por falta de nllmerlJ.
";:n 12 foi approvada .
•\ re.pectiva resolução foi submettida. li.
sancção.
San ciona<la., foi convortida na. lei
n. 15 '5, de 1 de dezembro de 1906.
1906

147

151

...

152

26 de novemb. Proroga novalLente a actual ses- /.ida. ficou sobre a. m a. afim de. como mate•
ão Je~islativa atê ao dia 30 de l'ia ul'~cnte, er dada para ordem do dia.
da Nsào selTuintc. em 27 de novembro.
dezembl'o do corrente anno.
'.;m'> eD I,rou;'n di cu são. que "e encerrou
sem debate. ficando a votação adiada. por
falta. de numero.
Na me,~ma data foi approvada.
,\ resp ctiva resolução foi l'emettida ao
I'. Presidente da. Republica para a fol'malidll.de da publicação.
"l">ublicada. foi convertida na. lei
li. 1573. de 29 de novembro de 1906.
2qdenovembro Autoriza a concessão de seis meze Lida e remettida :t Commi:,são de FinaD a.s
de licença, com ordenado. ao em 27 de nuvembro.
Dr. Abdias Neves, juiz substi- _\ Commi são deu parecer favoravel que.
tuto federal na secção do E - 'Sob n. 332 de 1906, foi a imprimir em li
tado do Piauby, parn. ultimar o de dezembro.
tratamento de sua saúde.
),;m 13 nLrúU em 21' di.cu ,ão, que se en·
cerrou sem debate. ficando 3 votação
aLliada por falta de numero.
I'~m I,:l fvi approvoda em e cl'utinio secreto e
pas ou para 3& discussão.
~;1I1 19 entrou em 3& discm:são, qu se en·
cerl'on om debate. ficando Üo votaç1io
adiada pOI' fa.lta de numero
Em 27 foi approvada em e~cl'utinio secroto.
A respectivÜo resolução foi eubme~tid' ,1
sancção.
~anccjonada. foi convertida na lei
u. 1611J, de 2!J ue dezemLJro de IIl0G.
25denovcmbro Aut.oriza a abertnra do credito de Lidn e l'ernettid,\ Ú. ommi &10 de Finanças
171: 17 ..;66!), IIpplementar ás em.27 ue novembro.
"Ol'ua dos §;-; 15 e,2(; du a:,t. no A Cul11nti. ·ão dl'u parecer fa.vol'avel quo.
J;J, lei n, 1453, de 1905.
ob n. : 75 UO I(J05. (~)l ,L imprimil' em (!)
de dezembro.
E;m :2~. a requerimento de urgrncia. do Sr.
Bueoo RralJdào, entron om 2" disCll~são,
q llC se encen'ou sem deba.te, ficando avo·
I
toçiio artlada. ~or falta de nllmOI'O.
Em ::.!4 foi approvada e passou para 3" discll~5ão com dispensa de iot.el'sticio visto
101' "irio ,julg-ada. mataria urlTente.
Em ~;j entrou em 3" disCllS~ão, qua se anc "TúU s"m debato. licantlo ~~ vlJtução
adiada. pu!' falta de numero.
Em ~6 lili alJprovada.
:\ resp~ctivu. resolução fvi submettirlá li. [
I
ll:Lucçao '
:
II
~ancciona(la, foi cOll\'ertilla na lei i
I
n. 1504, de:W de Jezemorode 1901i,
l

I
I

I

-
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26 de novemb. Autoriza a abertura do credito Lida ~ remettida á Commissão de Finanç:.\S
especial de 4:912$451, para pa- cm 27 de novembro.
""ar vencimentos ao pror~ssor do A Com missão deu parecer favol'avel que.
Collegio Militar, Francisco Fer- sob n. 305 de 1006. fui a imprimiL' em 4
reira da Rosa.
de dezembro.
":m 6 entrou em 2· di'cussão. que se onceITOU sem debate. licando a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi appl'ovada e passou para :;" dis·
cussã.o, com dispensa ue intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira..
I':m 13 entrou em 3" discussão. que se en·
cen'ou sem debate. ficando a votação
adiada por fa.lta de numero.
K'a mesma data foi aPIJl'ovada.
A l'espectiva. resolução, foi sublllettida á

i

~ancção.

foi convertida na lei
n. 15\10. de W de dezembro de 1900.

8anccionada.

157

wo

»

, I,

~9de

novembro Eleva o vencimentos dos empre- Lida. e remet1.ida á Commissão de Finanç, '5
gados civis da lntendencia Ge· em 30 de novembl·o.
1'0.1 da Guerra e da Direcção A Com missão deu parecor favoravel, que.
Geral de Saúde do Exercito.
sob n. 312 de 1900, foi a Imprimir em 7
de dezembro.
Em II entrou em 9& discussão. O Sr. Severino Vieira requereu que a proposição
fusse para o fim que indicou remettida á
Commissâo de Justiç'a e Legislaç'ão.
O requerimento foi apoiado e posto em discU~'ão, qu~ se ence~rou sem debate. Não
havendo numero para vota.r ficou preju·
dlca.o o requerimento. Pl'osegue a discussão da proposição que se encerrou sem
mais debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 12 foi approvada e pa sou para 3a discu são, com dispensa de interstício, a requerimento do ~r. Pires Ferreira.
Em 13 entrou dm 3<1 discUS3ão, que se ence1'rou Sflm debate. ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em I:') foi approvada.
A respectiva resoluç.'io fui su bmettida á
sanc<;ão.
l:iiãanceionacla. foi converJ.ida na. lei
n. 11;0' de 2\1 de dezembro de 1!)06.

I de de'zembro A utoriz:L a concessão de um anno Lírio. P I'emettida ti. ComlUissào de Finan<;a..
de licença. com todos o venci· em 4 de dezembl'o.
mantos. ao marechal FranCISCo A COllllOissão deu parecer f'a.voravel que.
sub n. 320 de 19M, foi a imprimir em 7
Je Paula Argollo,
de uovembrú.
Em II eu t1'OU em 2a discU5São,
Sr. Pires
ferreiro. u1ft.'J'oéeu uma emenda, que rui
apoiada e posta c'JDjunctam'1nte eill di:icnssào. Oraram o~ rs. Sgyer'ino Vieü'i1.
PIre::; Fenelra, Alvaro Machado e Harata
Hibeir'll. lic:.Lndo a discussão suspeusa na.
IOrm:t l1u al't, 14~ do RegiUlento.
A Cornlhissão de Fin:lOca' deu, arecer con·
tI'a.l'io ã emenda. o qual 'ob n. 350 de
lonô. foi a imprimir elll 14 do dczemlll'O.
EIII 17 continnOIl em 2' discns~ão, que 50 en·
Cal'l'UU sem d~hate, ficando ;,l, Yula <:iio
adiada pOI' flllta de uumeru.

.
"
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Em 24 foi approvada em escrutinio secreto,

sendo rejeitada a emenda do Sr. Pires
Ferreira, e passou para 3" discussão com
dispen a de intersticio, visto ter sido julgada materia urgente, a requerimento do
Sr. Ro a e Silva.
Em :2:- entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta àe numero.
Em 26 foi approvada em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Saneeionada, foi convertida na lei
n. 1639, de 5 de janeiro de 1907.
1906

162

1de dezembro Autoriza a abertura do credito Lidll. e remettida á Commis ão de Finanças
de 2: 666 666, supplemen tal' á em 4 de dezembro.
verba -Thesouro Federal-pes- A Commissão deu parecer tavoravel que,
soal-do orçamento vigente.
sob n. 333 de ]906. foi a imprimir em 11
de dezembro .
Em 13 onu'ou em 2" discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
INa mesma data foi approvada e pas ou para
3" discussão, com dispensa de intersticio a
requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 14 entrou em 3" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 18 fui approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanceiooada, foi convertida na lei
n. 1592, de 20 de dezembro de ]906.

»

163

7 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida {L Commissão de Finanças
65:000$ para occorrer ás des· em 8 de novembro.
.
pezas com a installação do Ar- A Commis ão deu parecer favoravel que,
chivo Publico Nacional no edi· sob n. 351 de 1906, foi a imprimir em 14
tlcio á Praça da. Republica.
de dezembro.
Em 17 entrou em 2" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 18 foi approvada e passou para 3" djscus ão.
Em 2.:.., a requerjmento de urgencia do Sr.
Bueno Brandão, entrou em 3" discussão,
que se encerrou sem debate, ficando <lo
votação adiadi\ por falta de numero.
Em 24 foi approvada.
A respetiva resolução foi submottida á
sancção.
Saneei nada, foi convertida na lei
n. 1603, de 28 de dezembro de 1906.

»

164

7 de dezembro Eleva os vencimentos dos Juizes Lida e remettida á. Commissão de Finanças
e demais funccionarios da Jus- em 8 de dezembro.
tiça Federal.
A Commissão deu parecer favoravel que,
sob n 376, de 1906, foi a imprimir em 19
de dezembro .
E.m 22 foi julgada materia urgente á. requerimento do Sr. Pires Ferreil'a.
Em 23 entrou em 2° di cussão. Oraram os
S1's. Pires Ferreira e Severino Vieira,
ficando encerrada a discussão o adiada. a
votação por falta de numero.
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Em 24 foi approvada e passou para 3' mscussão, com di pensa de intersticio visto
ter sido julgada mataria urgente.
Em 25 entrou em 3& discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
D. 1627, de 2 de janeiro de 1907.
1906

165

10 de dezemb. Crea Vice-consulados nas cidades Lida e remettida a Commissão de Finanças

»

166

10 de dezemb. Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças

168

10 de dezemb. Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças

de Rivera e Mello, no Estado em 11 de dezembro.
Oriental do Uruguay, e Alvear A Commissão deu parecer favoravel que,
na Republica Argentina.
'ob n. 374 de 19D6, foi a imprimir em 19
de dezembro.
Em 23 entrou em 2' discussão. Orou o
Sr. Severino Vieira, ficando encerrada a
discussão e adiada a votação por falta de
numero.
Em 26 foi approvada e passou por 3& d.is.
cussão, com dispensa de intersticio are·
quel'imento do Sr. Petiro Borges.
Em 27 entrou em 3& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Na mesma. data foi approvada.
A respectiva. resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1636, de 3 de janeiro de 1907.

50:000$ supplementar á verba em 11 de dezembro.
7& do art. 50, da lei n. 1453 do A Commissão deu parecer favorave1 que,
1905.
sob n. 366 de 1906, foi a imprimir em 18
de dezembro.
Em 20 entrou em 2& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
amada por falta de numero.
Em 24 fui approvada e passou para 3" discussão, com dispensa de intersticio, visto
ter sido julgada materia urgente.
Em 25 entrou em 3& discussão, que se encerrou sem debate, ficand.o no votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada,
A respectiva re olução foi ubmettida a
ancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1635, de 3 de janeiro de 1907.
de licença, com o respectivo em 11 de dezembro.
ordenado, ao Dr. D. Luiz de A Commissão dou parecer f' voravel que,
ouz.'!. da Silveira, Juiz de Di- sob n. 352 de 1906, foi a imprimir em 14
reito do Alto Juruá, territorio de dezembro.
do Acre.
Em 17 entrou em 2& dis/lUs ão, que e encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 fOl approvada em escrutinio secreto
e palil nu para 3& discussão, com dispensa
de intersticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.
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Em 27 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem deba.te. ficando a votação adiada I
por falta de numero.
!
Em 28 foi approvada cm escrutinio secreto. I
IA I'espectiva resolução foi ubmettida á
sancção.
Vetada, foi devolvida ii. Camàl'a dos Deputados. com a ~leD agem do Sr. Presidente
da Republica, de 7 de janeiro de 1907.

1906

17l

13 de dezembro Elava o vencimentos dos empre- Lida e remettida á Commissão de Finanças
gados civis do Laboratorio Chi- em 14 de dezembro.
mico Pharmaceutico Militar. A Commi são rleu parecer favoravel que, sob
n.3ô7 de 1906, foi a imprimir em 18 de·
dezembro.
Em 20 entrou em 2" discussão, que se encerrou Bem debate, ficando a "Votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi aPPl'ovada e passou para 3" discussão, com dispensa de intersticio are·
querimen to do Sr. Bueno Brandão.
Em 27 entrou em 3"' discu são, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta. de numero.
Na mesma data foi approvada.
A respectiva. resolução foi submettida á
sancção.
Sanccioll.ada, foi convertida na lei
n. 1642, de 10 de janeiro de 1906.

173

14 de dezembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commi são de Finanças I
de 1.765: 730 "905, supplementar em 15 de dezembro.
á verba n. 10, «soldo, etapas elA Comnils ãJ deu parecer favoravel que.
g-ratificações a praças de pret» sob n. 383 de 1906, foi a imprimir em 20
da lei n. 1453, de 1905.
de dezembro.
Em 22 entrou em 2" discussão, que se encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por fa.lta de numeI'O.
Em 24 foi approvada. e passou para 3" riis·
cussão, com dispensa de intersticio visto
ter sido julgada materia urgente.
Em 25 entrou em 30. di 'cussão, que se en·
CC1'l'OU
em debate, ficando a ,otação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada.
A re pecti va resoluçiio foi submettida á
snIl,.cção.
8anccionada, foi convertida na lei
n. 1638, de Gde janeiro de 1907.

174

14 de dezembro Declara a adhesão do Brazil ás Lida e remettiua á Commis [o de Consti·
convenções assignadas em Haya tuiGão e Diplomacia em 15 de dezembro.
a 29 de julho de 1899, relativa~IA Comnilssão deu parecer que entregou á
ás leis e usos de guerra terres- Mesa em 19 de dez\jmbro.
tre uma, a outra estendendo ás Em 20 entrou em discussão em sessão seguerras maritimas os principios creta e foi approvada.
da. convenção de Genebra de 22 A respectiva resolução foi su bmettida á
de agosto de 1864.
sancção.
Sanccionacla, foi convertida na lei
n. 1633, de 3 de janeiro de 1907.
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14 de dezembro Eleva os vencimentos dos mem Lida e remettida á Commissão de Finanças,

bros da Côrte de Appellação.

•

em 15 de dezembro.
A Commissão deu parecer favoravel que,
sob n. 396 de 1906, foi a imprimir em 21
de dezembl'o.
Em 22 foi julgada materia urgente a requerimento do Sr. Pires FerreIra.
Em 23 entrou em 2" discussão. Oraram os
Srs. Severino Vieira e A. Azeredo, ficando encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de numero.
Em 24 foi approvada e passou para 3" di cussão com dispensa de interstício visto
ter sido julgada materia urgente.
Em 25 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por fa.lta de numero.
Em 26 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
ISanccionada, foi convertida na lei
n. 1625, de 2 de janeiro de 1907.

I 3

15 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças,
30:000$, supplementar á verba em 17 de dezembro.
15" c Material» n. 23, doart. 90 A Commissáo deu parecer favoravel que,
da lei n. 1453 de 1905.
sob n. 378 de 19Q6, foi a. imprimir em
19 de dezembro.
Em 22, a requerimento de urgencia do
Sr. Bueno Brandão, entrou em 2" discussão que se encerrou sem debate, ficando
a. votação adiada por falta de numero.
Em 24 foi approvada e passou para 3" discussão, com dispensa de intersticio visto
ter sido julgada materia urgente.
Em 2- entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Elll 26 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sancciona<.la, foi convertida na lei
n. 1640 de 5 de janeiro de 1907.

184

15 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
35:073$552 ás verbas 14", 15'" e em 17 de dezembro.
21" do art. 20 da lei n. 1453 de A Commissão deu parecer favoravel, que ~ob
1905.
n. 398 de 1906, foi a imprimir em 21 de
dezembro.
Em 23 entrou em 2" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada e passou para 3" discussão, com dispensa de intersticio are·
querimento do Sr. Bueno Brandão.
Em 27 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 28 foi approvada.
A respectiva. resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1619, deolSl de dezembro de 1906.

-66

ANNOS

1906

DATAS

185

186

PROCESSOS

15 de dezembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettidi.1 á Commissão de Finanças
extraordinario de :000 para em 17 do dezembro.

I.

'1>

A SUMPTOS

~

occorrer ao pagamento de ord - A Commis ão deu parecer favoravel que,
m\do ao mestre de officina do sub n. 397 de 1906, foi a imprimir em 21
extincto Arsenal de Guerra da de dezem bro.
Bahia, Antonio Bento Guimarães , Em 23 entrou em 2" discussão, que se encel'rou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numel'O.
Em 26 foi aoprovada e pa sou para 3" discus ão, com di pen a de int r ticio a requerimento do Sr. Bueno Brandão.
Em 27 entrou em 3" di cus ão. que e encerrou em debate, ficando a votação
adiflda por falta de nlMIlero.
Em 28 foi approvada.
A respeotiva re olução foi submettida á.
anação.
Sanccionada, foi convertida na lei
n _ 1643, de 10 de janeiro de W07.

16 de dezembro Deroga o art. l° da lei n. ll50, de Lida e remettida. á Commi ão de Justiça e
5 de janeiro de 1904, na parte Legislação em 17 de dezembro.

final em que restringe o privi- A Commis ão deu parecel' favoravel que,
legio dos trabalhadores agriob n. 3ilO de 1906, foi a impl'imir em 19
colas.
de dezembro .
Em 23 eutrou em 2" di cnssão. Orou o
r. Sevel'iuo Vieira, ficand·) encerrada a
discussão e adiada a votação por falta de
numero.
Em 26 foi approvllda e passou para 3" discusoão, com dispensa de interal,icio a requerimemo do Sr. evel'iuo Vieir .
Em 27 entrou em 3" di cussão, que '0 encerrou sem debate, ficando a votaçã adiada
por falta de numero.
Na mesma data foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1607, de 29 de dezembro de 1906.
188

16 de dezembro Approva as convenções concluidas Lida e remettida á Commissão de Constitui.

em Genebra aos ,22 de agosto ção e Diplomacia em 17 de dezembro.
de 1864 e 6 de julho de 1906. A Comrnis9ão dAu pl\recer qllP npres/' tnll á
ambas relativas á Cruz Ver- MI' a.
melha.
Entrou em discussão em sessão secreta. e foi
approvada em 20 de 'dezembro.
A respf>ctIva re olução foi submcttida á
sancção.
Sanccionada. em 21 de dezembro.
. 'ão foi ainda publicada.
191

11 de dezembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commi são de Finanças
de l.850:000$, supplementar á em 18 de dezembro.
verba 2" do art. 5° da. lei A Cummi ao deu parecel' favol'avel, que,
n. 1453, de 1905, para paga- sob n. 400 de 1906, foi a. imprimir em 21
mento das despezas resultantes de dezembro.
da reunião do Congresso Pan- Na mesma data e a requerimento de urgencia
Americano.
do Sr. Bueno Brandão, entrou em 2" di cussão e foi sem debate approvada e passou
pa.ra 3" discu são, com di pensa de intersticio visto ter sido julgado materh~ urgente.
Em 22 entrou em 3" discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numpro.

-
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ASSUMPTOS

194

PROCESSOS

Em 24 foi approvada.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1634, de 3 de janeiro de 1907.

,
1906

67-

18 de dezembro Emenda o projecto do enado Lida e remettida. á Commissão de Finanças
(n. 27 -de 1906) autorizando em 18 de dezembro.
a abertura do credito de A Commissão deu parecer favoravel que,
60:480....300 para pagamento de sob n. 401 de 1906, foi a imprimir em 21
despezas com obras no edificio de dezembro.
,
do Senado.
Em 23 entrou em discussão unica, que se
encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta da numero.
Em ~6 foi approvada e remettida á Com·
missão de Redacção.
INa mesma data a Commissão deu parecer,
sob n. 413de 1906, que, a requerimento de
urgencia do Sr. Bueno Brandão, foi posto
immediatamente em di cussão e sem debate
approvado.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção .
Sanccionada, Coi convertida na lei
n. 1609, de 29 de dezembro de 1905.

.

»

200

22 de dezembro Faz reverter ao serviço activo do Lida, ficou sobre a mesa para, na fórma do
exercito, com a patente de ge- art. 16~ n .. 2 do Regimento, ser dada
neral de· brigada, o general de para ordem do dia da sessão seguinte,
divisão graduado reformado An- em 23 de dezembroo
tonio Adolpho da Fontoura Em 24 entrou em 2" discussão, que se
Menna Barreto.
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada em escrutínio secreto e
passou para 3 discussão, com dispensa de
intersticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.
Em 27 entrou em 3'" discu~ ão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 27 foi approvarlo em escrutinio secreto.
A respectiva resolução foi submettida á
ancção.
Sancciona,da, foi convertida na lei
n. 1644, de 10 de janeiro de 1907.
R

•

201

22 de dezembro Autoriza a abertura dos creditos Lida, ficou sobre a mesa para, na fórma do
de 79:016 316, 75:647$150 e art. 162 n. 2 do Regimento, ser dada para
60:675 350, para pagamento de a. ordem do dia da sessão seguinte em 23
despezas da Prefeituras do Alto de dezembro.
Juruá e Mto Acre.
Em 24 entrou em 2" discussão, que e
encerrou em debate, ficando a votaçoão
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada e passou para 3R dis·
cussão, com di pensa de interstício a
requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 27 entrou em 3" discu'são, que e
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 28 foi approvada.
A .respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na l\)i
n. 1624, de 31 de dezembro de 1906.

I

-
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1906

204

68-

PROCESSOS

ASSUMPTOS

25 de dezembro Fixa a despeza do Ministerio da Lida e remettida á. Commissão de Finanças
Industria. Viação e Obras Pu- em 25 de dezembro.
blica.s para o exercício de 1907. Em 26, a requerimnn to do Sr. Bueno Brandão. foi julgada materia urgente. e entrou
em ~ discussão. Orou o Sr. Pire, Ferreira. que offerecell emendas que foram
appoiadas.
Encerrada. a discus ão foi approvada, sendo
rejeitadas as emendas, e passou para. 3u diacussão. com dispensa. de intersticio visto
ter sido julgada mataria. urgente.
I':m 27 entrou em 3& di oussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiacla por falta de numero.
Z\a mesma data foi approvada e remet tida
á Commi 'ão de Redacção para rediail·a
oonjunctamente oom as outras rela.tivas
<10 orçamento da despeza.
A Commissão deu parecer, sob n. 420 de
1906, que, a requerimento do Sr. Sueno
Brandão, entrou em di cUi'aão e foi sem
debate approvado, em 28 de dez mbro.
IA respectiva resolução foi submettida á.
~ancção.

Sanccionada., foi convertida nos
arts. ::l4 a 4-1. da lei n. 1617, de30 de dezembro de 1906.

205

»

26 de dezembro Orça a Receita Geral da Repu- Lida e remettida á Commissão lle Finanças
bUca para o exercicio de 1907. em 25 de dezembro.
E:m 26 foi a requerimento do Sr. Sueno
Brandão julrradu. mataria. urgeute, e entrou em 2" di cu~são e foi sem debate
approvada e pa ou para 3& discussão com
dispensa de inter~ticio, visto tor sido julgadil ma.ter·ia urgente.
E:m 27 emrou em 33 discussão. que se
encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de numero.
::\.... medma data fui approvadil.
A respectiva I'esolução foi submettida á
s3.ncção.
Sanccionada. fJi convertida na lei
n. 1616, de::lO de dezembro ue 1906.

211

.

26 de dezembro Reforma o ~erviço policial do Dis· Lida e l'em ttida á. Commissão de Jus~iça. e
tricto Feder:Ll.
Logislac:ão em 27 de dezembro.
Na mesma data a req nerimento do SI'. 13ueno
Bl'andão foi julgadlt materia urgente, e
entrou em 2a discussãu e foi sem debo.tf1
ap!Jrovada e passou para 3" disoussão com
dispcn.st\ de intersticio. vbto tOl' sido julg:l.rla materia urrrente.
Em 28 entrou em Ja discussão e foi sem
dclJate approvaL1a .
.\ respectiva resolução foi sumettida á
sancçãu.
Sanccionada, foi convertida na lei
n.I .•:./,de3dejaneiro de 1907.
"

PrODosi~õBs iniciadas na Camara dos Deputados, emendadas

DATAS

ANNOS

2

1903

PROCESSOS

ASSUMPTO

22 de junllo ... Dispõe sobre a expulsão de estran- Lida e remettida á Commissão de Justiça ageiros de parte ou de todo o ter· Legislação em 23 de junho,
ritorio nacional.
A Commissão deu parecer, otferecendo como
emenda substituti va o projecto n. IS, de1903.

I"

.

O parecer sob n. 11 ,de 1903, foi a imprimir em 2 de s Jtembro.
Em 8 entrou em 2" discussão com o substitutivo offorecido pela Commlssão.
Oraram os Srs. Vicente :'>1achado e Thomaz
Delfino. encerrando-se a discussão sem
mais debate.
Ficou a votação adiada por falta do numero
Em (~ foi approv,Ldo o peojecto sub titutivo
otfel'ocido pela Commissão.
A proposição assim emendada pas.;ou para
31 discussão.
Em 14 entrou em 3' discussão. O Sr. Vicente Machado requereu o adiamento da.
discussão por 48 horas. Posto a votos. foi
appro,-ado o requerimento, ficando adiada
a discussão,
Em 21 proseguiu em 3' discussão. Orou o
Sr. Vicente Machado. que justificou e
m<Lndou á Mesa, como emenda substituti va do projecto do Senado n. 18, de 1903,
o de n. 25, do mesmo anno. que foi apoia.do e posto cODjuDctamente em discussão.
Orou o Sr. Thomaz. Delfino, ficando a discussão adiada,
Em 22 proseguiu em 3" discussão.
Oraram os S1's. Gomes de Castro e Coelho e
Campos. ficando a discussão adiada.
Em 23 proseguiu em 30. discussão. o Sr.
Thomaz Delfino requereu que a proposição e os substitutivos fossem remettidos á
Commissão de Justiça. e Legislação, O
SI'. Presidente declarnu que o requerimento não podia ser acceito visto importaI' em novo adiamento, ao que se oppõe
o Regimento. Orou o Sr. Gama. o MeUo.
oncerrando-se a discussão sem mais debate. Foi apoiado, posto em discussão e
sem debate approvado um I'equel'imeoto
do r. Thomaz Delfino para que a prllposição e os !ubstitutivos fllssem á ClJmmissão dJ Justiça c Legislação. Ficou
a lia.da. a. votação da pl'oposiç..'i.o que foi
I'emettid:l á allut.lit.la Commi ão e roa·
berta :lo discussão, na. fÓI'ma. do Regimento.
A Commissão deu pareceI', sob n, 23G. de
1906. olIerecendo como emend.... ubsGitu·
ti va. o projecto n. 45. de 190B. O paI' 'ceI'
fvi a imprimir em li (le tlezemhl'o.
Em J3 continuou em 3& discussão. FUI':loID
postasconjunctamente cm tliscussãn p.meo·
t.Ia.s offerecidas pela Commissãu de u~t ç I
e Legislação ao seu substituti vo, tlCI)U
encerra.la. a discussão e adiado. a. vot<.ção
por fa.lt;~ de Dumel'O.
Em 15, votou-se de prel'el'encia e f,Ji appl'ovado, com as 6ub-emendas. o projectu subo
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stitutivo n. 45, de 1906, ficando prejudicados os de ns. 18 e 25, de 1903.
A proposição, assim emendada, foi remettida â Commi são de Redacçã.o.
Esta deu parecer, que sob n. 357, de íD06,
ficou obre a mesa em 17 de dezembro.
Em 18 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a pt'Oposi.
ção devolvida á Camara dos Deputados.
Com o ollicio n. 672, de 1906 a Camara de·
volveu o ubstitutivo por não ter ac·
ceito um do seus dispositivos. O sub -titutivo foi remettido á Commissão de Justiça e Legi~lação, em 27 de dezembro.
Nes a data e a requerimento de urgencia do
Sr. Severino Vieira, a emenda entrou em
discu são. Ora.r.am os Srs. Oliveird Fi·
gueiredo e Severino Vieira. Encerrada a
di cus ão, foi rejeitada a emenda. sendo
o substituti'ro remettido á Commissão de
Redacção.
Esta deu parecor que, sob n. 423, foi lido e a
requerimento do Sr. Bueno Brandão entrou immediatamente em di cu são e foi
sem debate approvado.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1641, de 7 de janeiro dtl 1907.
1904

148

6 de dezembro Autoriza a abertura do credito Lid:!. e remettida á' Commissões de Marinb:!.
necessario para verificar, por e Guerra. e de Finança em 7 de dez mbro.
eXIJeriencias adequadas, o valor A Commissão de Marinha e nuerra deu pado explosivo o:fferecido ao Ge- recer faToravel, que, sob n. 45, de 1905,
verno pelo Dr. Alvaro Alberto foi remettido á de Finanças em 5 de
~
julho.
da Silva.
/""
Esta deu parecer, requerendo que se olicil
tas em do Governo informações positivas
11"1 J
sobre a imp0l'tancia nece saria pela qual
tY
se deve autort ar o credito.
"
O parecer sob n. 85, de 1905, foi po to em
di cussão e sem debate approva~o em 18

I'
I

deago~to.

Expediu· e men aO'em na mesma data, solici·
tando as in formações.
A Com missão deu pa.recer contrario, que
sob n. 60, d 1906, foi a imprimir em 20
de julho.
Em 24 eutrou em 2" discu -o. Oraram os
Sr. Ul'bano de Gouvêa e Pires Ferreira.
otrerecendo este uma emenda, que foi
:!.poiada e posta. conjunctamente em dis·
cus ão, fica.ndo esta uspensa na forma do
art. 144, do Regimento.
A Cummissão de Finanças deu parecer contrario áemenda. oqual sob n. ~3. de 1906,
foi a imprimir em 11 de agosto.
Em 16 continuou em _" disCUB~ão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 18 foi approvada. com a emenda e passou para 3& discu são.
Em 27 entrou em 3& discussão, que se encerrou sem debate, ficu.ndo a votação a.diada
por fa.lta de numero.
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Em 29 foi approvada com a emenda e remettida á Gommissão de Redacção.
Esta deu parecer que sob n. 105, de 1900,
ficou sobre á mesa em 30 de agosto.
Em 31 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a proposição devo I vida á Gamara dos Deputados.
HJ05

124

11 denovembro1eoncede a pensão mensal de 500 Lida e remettida á Gommissão de Finanças
á viuva e filhos do tenen ·co- em 13 de novembro.

ronel Innocencio
Mattos.

/

166

/..

!~tJ

(tJ

j

-

Fabricio de A Commissão deu parecer, emendando, o
qual, _ob n. 194. de 1906, foi a imprimir
em 27 de outubro.
Em I de novembro entrou em 2" Iliscu são
e foi sem liebate approvado em escrutinio
secreto com as emendas da Commissão e
passou para 3".
Em 6 entrou em 3" discussão e foi sem de.
bate approvada em escrutínio secreto
com as emendas adoptadas em 2" e remettida a Commis ão de Reda.cção.
Esta deu parecer, que sob n. 229, de 1906.
ficou s bre a mesa em 8 de novembro.
Em 9 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a proposição devolvida á Camara dos Deputados.

2 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças

de licença, com ordenado, para em 4 de dezembro.
tratar:. de ua saude, e ~m pro- A Commis-ão deu parecer offerecendo emenroo-açao daqu_ella e~ cUJo gos.o das, o qual sob n. lIO, de 1906, foi a imse acha, a Jo~o Fehppe Montel- primir em 31 de agosto.
1'0, telegraphista de 3" classe da
.
9"'Repartição Geral dos Teleo-ra- Em 5 de setembro entrou em _ dlScussao,
phos
o
que se encerrou sem debate. ficando a. votação adiada por falta de numerú.
.
Em 10 foi approvada em escrutinIo secreto
com as emendas e passou para 3" discussão. Em 14 entrou em 3" discussão,
./lue se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por fllta d numero.
Em 17 foi approvada em escrutinio secreto
com as emenda adoptada na 2" e remettida á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 13 • de 1906,
ficou sobre a me a em 18 de se temLro.
Em 19 eutrou (). parecer em discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 24 foi approvado o parecer, sendo a propo ição devolvida á Camara dos Depu·
tados.

180

15 de dezembro l\'hllJtém o direito dos a pirantes Lida e remettida á eommi ão de Marinha e

a commissarios que não foram Guerra em 16 de dezembro.
incluidos na reforma por qu.e A Commis ão deu parecer sob 1). 212, de
passou a classe, ficando addl- 1906. emendando, o qual foi a imprimir
.dos ao corpo de commissarios em 31 de outubro.
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da Armada, aguardando vagas, Em 7 de novembro entrou em ~" discus ão
para de novo entrarem em con- e folsem debate approvada com a. emenda
curso. a.fim de serem promo- e passou para 3". com di pensa d.e inter·
vidas.
sticio a requerimento do Sr. Pires Fel"
reira..
Em entrou em 3" discu~são e foi sem deba·
te approvada com a emenda adoptada em
2'" e remettida ii. Commissão de Reda·
cção.
..\. Commissão deu parecer. que sob n. 247.
de 1906. ficando sobre a mesa em 13 de
novembro.
Em 16 entrou o parecer em discu ão e
foi sem debate approvado, sendo a proposição devolvida á Camara dos Deputados.
1906

28 de maio

Organiza os syndicatos agricolas e Lida e remettida ás Commissões de Ju tioa
as cooperativas.
e Legislação e de Finanças em :22 de
junho.
A Commissão de Justiça e Legislação deu parecer ofi"ereceodo emendas, o qual sob
n. 41, de 1906, foi á de Finançlls em 3 de
julho.
Esta deu parecer concordando com as
emendas offerecidas pela Commissão de
Justiça e Legislação, o qual sob D. I' O
de 19J6, foi a imprimir em 14 de setembro.
Em I entra em:...~ discussão, que se encerrou em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 24 foi approvada com as emendas da
Commissão de Justiça e Legislação e pasou pa.ra 3& discussão.
Em 1 de outubro entrou em 3'" discus ão.
Orou o r. Urbano Santos, que otrereceu
emendas, que foram approvadas. Orou o
Sr. Oliveira Figueiredo, ficando adis·
cussão suspensa na fOrma. do art. l44 do
Regimento.
A Commissão deu parecer, opinando pela.
acceitação de umas e rejeição de outras das emenda, a qual sob D. 339 de
1906, foi a impl'imir em 14 de dez mbro.
Em 18 proseguiu em 3& discus.ão, que se en·
cerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 19 fol approvada com emendas e
remel tida á Commissão de Redacção.,
Esta deu parecer, que sob n. .88. de
Hi06, ficou sobre a mesa em 20 de dezembro.
Na mesma data, a requerimento do Sr.
Bueno Brandão, foi posto em discussão e
sem debate approvll.do o parecer, sendo a
proposição devolvida á Camara dos Deputados.
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PROCESSOS

9 da julho .... Determina que os chefes de missão Lida e remettida ás Cqmmiss5es de Constidiplolllatica que tenham dituiçãoe Diplomacia e de Finanças em 10
reito á disponibilidade, nos ter- de julho.
!
mos da. legislação. v~gente, As Commissões deram parecer emendando,
quan~o tIverem a prImeIra noo qual sob n. 197 de 1906, foi a imprimir
mea~o nesse posto,
em 27 de outubro.
Nessa
mesma data, á requerimento do
..
Sr. A. Azerado, foi dispensada a distribuição do parecer em avulso, afim da ser
a proposição dada pa.ra a ordem dos trabalhos.
Em 29 entrou em 2" discussão e foi sem debate approvada com as emendas das
Commissões e passou para 3" com dispensa de intersticio a requerimento do
Sr. Pires Ferreira.
Em 30 entrou em 3" discussão e foi sem debate approvada. com as emendas adoptadas em 2&, e remettida á Commissão
de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 115 de 1906,
foi lido e a requerimento do Sr. Urbano
Santos, posto em discussão e sem debate
approvado, sendo a proposição devolvida
á Ca.mara dos Deputados.
Acceitas as emendas pela Camara, foi a
respectivaresolução submettida ásancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
11, 1. 561 A. de 22 de novembro de 1906.

12

1906

ASSlnfPTOS

20 de julho .... jEleva os vencimentos dos assis- Lida e remettida á Commissão de Finanças
tentes e preparadores das Fa- em 23 de julho.
cuIdades de Medicina e da Es- A Commissão deu parecer favoravel, que
cola Polytechnica.
sob n. 118 A de 1906, foi a imprimir
em 10 de setembro.
Em 12 entrou em 2" discussão e foi sem
debate approvada e passou para 3&, com
dispensa de intersticio a requerimento do
Sr. Pires Ferreira.
Em 14 entrou em 3& discussão. Foi apoiada
e posta conjunctamente em discussão uma
emenda offerecida pelo Sr. Erico Coelho.
;
A di~cussã.o ficou suspensa, na fórma do
art. 144 do regulamento.
I
A Commissão de Finanças deu {larecer, sob
n. 153 de 1906. opinando que, approvada
a emenda, seja separada para constituir
pr0jecto especial, em 28 de setembro.
Em I de outubro continuou em 3& discussão,
'que se encerrou sem debate. Annunciaúa
a votação da emenda, o Sr. Erico Coelho
•
orou pela ordem. Posta a votos foi approvada a emenda. Posta a votos, foi rejeitada a proposta da Commissão. Posta a
voto com a emenda foi approvada a prop03içãoe remettida a Commissão de Re..
dacção.
Esta deu parecer que sob n. 167 de 1906,
ficou sobre a mesa em 4 de outubro.
Em 5 entrou o parecer em discu são, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 8 foi approvado o parecer, sendo a prO-II
fJ. , •
posição devolvida á Camara. dos Depu\ tados.
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Acceiía a emenda pela Camara, foi a respectiva resolução iSubmettida á sancção.
Sanccionado, foi convertido na lei
n. 1546 de 5 de novembro de 19 6.
25

1906

1 de

.

..

agosto .... Fixa a força naval para o exer- Lida e remettida a Commissão de Marinha
e Guerra em 3 de agosto.
cicio de 1907.
A Commissão deu parecer, oiferecendo
emenda, o qual sob n. 95 de 1906 foi a
imprimir em 18 de agosto.
Em 24 entrou em 2~ discussão. Oraram os
Srs. J. Catunda e R.uy Barbosa, ficando
a discussão adiada pela hora.
Em 25, continuou em 2" di cu são. Orou
o Sr. Lauro odré, ficando encerrada a
discussão e adiada a votação por falta de
numero.
Em 29 foi appl'ovada endo rejeitada a
emenda e pa sou para 3" discu ão.
Em 1 de setembro entrou em 3" discus ão.
Foram po tas conjunctamente em discus ão emenda oiferecidas pela Commi ão de 1arinha e Guerra e pelo Sr.
Pire Ferreira. Orou o r. Belfort Vieira,
ficando uspensa a discussão na forma do
art. 144 do Regimento.
A Commissão de Marinha e Guerra deu parecer contrario á emendas do r. Pire
Ferreira, o qual sob n. 127 de 1906, foi
a imprimir em 12 de setembro.
Em 17 proseguiu em 3" discussão. Oraram
os Srs. Alexandrino de Alencar e Belfort
Vieira, ficando a discussão adiad:~ pela
hora.
Em 18 proseguiu em 3" discussão. Oraram
os Srs. Pires Ferreira, Belfort Vieira e
rbano de Gouvêa, ficando encerrada a
piscu são e adiadaa votação por falta de
Dumero.
Em 24 foram rejeitadas as emenda do
r. PiresFerreiraeapprovadaa da Cammissão de Marinha. e Guerra. Foi approvada a proposição com a emenda e remettida á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer que ob fi. 148 de 1906,
ficou sobre a mesa em 26 de etembro.
Em 27 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a propoição devolvida á Camara dos Deputados.
Com o officio n. 449 de 1906, remettido á
.
Commissão de Marinha e Guerra em 3
de novembro, a Camara dos Deputados
devolveu a emenda por não a ter approvado.
A Commissão de Marinha e Guerra deu
parecer favoravel á emenda, o qual sob
n. 246 de 1906, foi a imprimir em 12 de
novembro.
Em 17 entrou a emenda em discussão, que
se encenou sem debate, ficando a vota·
ção adiada por falta de numero.
Na mesma data foi a emenda votada e
mantida por dous terços e devolvida á
Camara dos Deputados.
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Acceita a emenda pela Camara, foi ares·
pectiva. resolução submetlida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1587 de 18 de dezembro de 1906.
190ü

27

10 de agosto .. Eleva á cathegoria de Alfandega Lida. e remettida á Commissão de Finanças,
,.l.e 4" ordem a Mesa de Rendas em 11 de agosto.
de Pelotas.
A Commissão deu parecer, sob n. 103 de
1906, requerendo que fosse ouvido o Go·
verno. Oparecer foi lido posto em discussão c sem debate approvado em 24 de
ago"to.
Em 25 expediu·se mensagem solicitando
as informações.
Com a mensagem, n. 86 de 1906, o Sr. Presidente da Republica prestou as informações, que foram remettidas á Commissão
de Finanças em 22 de outubro.
Esta deu parecer sob n. 287 de 1906, otrere·
cendo emendas, o qual foi a imprimir
em 30 de novembro.
Em 4 de dezembro entrou em 2" discussão,
que se encerrou sem debate ficando a
votação adiada por falta de numero,
tendo o Sr, Paes de Carvalho, em nome
da Commissão de Finanças, pedido are·
tirada da emenàa ao art. l°.
Em 5, annunciada a votação do art. l°, foi
approvado o requerimento da Commissão
de Fi nanças pedindo a retirada da sua
emenda ao mesmo artigo.
Foi approvada a proposição com a emenda
ao art. 2°, e passou para 3" discussão,
com dispensa de interstício, a requerimento do Sr. A. Azeredo.
Em 6 entrou em 3" discussão. Oraram os
Srs. Rarata Ribeiro e Paes de Carvalho,
ficando encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de numero.
Em 12 foi approvada com a emenda adoptada em 2" discussão e remettida á Com·
missão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 341 de 1906,
tO'
ficou obre â mesa em 13 de dezembro.
Em 14 entrou o parecer em discussão que
se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Em 15 foi approvado o parecer, sendo a
proposição devolvida á Camara dos Depu·
tados.
Acceita a emenda pela Camara, foi a ~es
pectiva resolução submettida á ancçao.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1614 de 29 de dezembro de 1906.

j)

28

10 de agosto .. Fixa as forças de terra para o Lida e ramettida á Commissão de Marinha
exercicio de 1907.
e Guerra, em 11 de agosto.
A Commissão deu parecer favoravel, que
sob n. 104 de 1906, foi a imprimir em 27
de agosto.
Em 30 entrou em 2" discussão. Oraram os
Srs. Pires Ferreira e Julio Frota. Encerrrada a discussão, foi approvada e
passou para 3".
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Em S de setembro entrou em S" discussão.
Oraram o Srs. Alvaro Machado e Lauro
odré. Foram po tas em di cus -o emen·
õas o.lferecidas pelo Sr. Alvaro rachado,
ficando a discussão adiada pela hOl a.
Em 4 proseguiu em S" discus ão. Orou o
Sr. A. zeredo. Fomm po tas em discussão emendas oiferecidas por diversos
Srs. Senadores, licando a discussão suspensa na fOrma do art. 144 do Regimento.
A Commi ão de Marinha e Guerra deu
parecer sob TI. ] 46 de 1906, acceitando
umas e rejeitando outras das emendas,
o qual foi a imprimir em 24 de setembro.
Em 26 pro guio em S& discussão. Oraram
o Sr. Pires Ferreira. e Alexandrino de
Alencar. Encerrada a discussão, foram
approvada as emendas aos arts. 2°, So,
4°, 5° e 7° com as sub-emenda tia Commissão. Foi rejeitada a emenda ao art.6°.
Foram approvadas as emendas additivas
oiferecidll por diversos rs. enadores,
endo rejeitada a proposta da ommissão
para qu ' -a emendas constituam pro·
jectos di tinctos, menos com relação a
que aUlolJri a a creação de escolas de
aprendize nos Estados que foi destacada.
A propo ição ficou sobre a me a afim de
que na se ão seguinte, tenham mais uma
di cus.são as emendas addltiva' approvadas e que contem materia nova.
Em 27 entraram as emendas em di cu são.
Oraram os Srs. Belfort Vieira e Pifa
FerreiJ'a, ficando encerrada a di cussão
e adiada a votação por falta de numero.
Em 29 foram approvadas as emendas con·
tendo materia nova e bem a im a
propo ição 00m as emendas adoptadas.
A propo ição foi remettida á Commis ão
de Redacção.
Esta deu parecer, que, sob n. 160 de 1 06,
foi lido e a l'equerimento do r. á Peixoto, posto immediatamente t'm dicu .ão. O Sr. Pires Ferreira o1Iereceu
emendas, da quaes uma. apenas foi
acceita pela Me a. Orou o Sr. Julio Frot,t.
Ninguem mais pedindo a palavra,,~ reda.cção ficUIJ sobre a mesa para de accordo
com o art. 173 do Regimento, ser dada
para rli cu são na proxima ses, ão.
Em 2 proseguiu a di cussão da redacção.
Orou o Si'. Pires Ferreira. Encerrada. a
discus~ão, ficou adiada a votação por
falta dli numero.
Em 8 flli approvada a emenda do Sr. Pires Ferreil'a. sendo a redacção devolvida
á COlúmi lião para redigil-a de accordo
com o vencido.
A Commi 'são deu parecer que sob n. 175
de 19"G tlcuu sobre a mesa em \} de
outubru,
Em lO ell Lr'ou o parecer em discus ão e foi
sem debate approvado, sendo a proposição devolvida á Camara dos Deputados.
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Com o offi.cio n. 524 de 1906, remettido á
Commissão de Marinha e Gue.rra, em 22
de novembro, aCamara devolvetI as
emendas relativas a promoção dos oili·
ciaes lentes ou profes ores da escolas
militares, e á reforma dos marechaes,
de accordo com o decreto n. 193 A. de
lS90.
A Commissão deu parecer contrario ás
emendas, o qual sob n. 300 de 1906, foi a
imprimir em 30 de novembro.
Em 3 de dezembro entraram as emendas
em discus,ão. Oraram os Srs Pires Fel'·
reira e Alvaro Machado. Encerrada a
discussão foi posta a votos e rejeitada a
emenda relativa a reforma dos mare·
chaes, ficando adiada a votação da outra
emend L.
Em 5 foi rejeitada a emenda í'elativa á
promoção dos oiliciaes lentes ou professores das escolas militares.
A pruposição foi remettida á Commisilão de
Redacção para redigil-a de accordo com
as emendas do Senado, acceitas pela Camara do~ Deputados.
Esta deu parecer, que sob n. 317 ·de 1906,
ficou ub"e a mesa em 6 de dezembro.
Em 7 entl'ou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando :lo vota·
ção adiad!l. pOl' faltá de numero.
Em 12 foi a approvado o parecer.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 15SS de 19 de dezembro de 1906.

1901>

41

20 de agosto ... Autorisa a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finaaça,
de licença, com ordenado, a em 10 de etembro.
a Lafayette Soares, telegra- A Commi~são deu parecer, sob n. 120 de
phista da Estrada deFeITO Cen- 1906,otl'erecendo emenda, o qual foi a
traI do Brazil.
imprimir em 10 de setembro.
Em 14 entrou em 2a discussão, que se encero
rou em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 17 foi llpprovada, em escrutinio secreto,
com a emend:l. e pas ou para 3" discussão.
Em 92 entrou em 3" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 24 foi approvada em escrutinio secreto
com a emeada adoptada em 2", e reme\tida á C..mmissão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 147 de 1906,
ficou sobre ll. mesa em 26 de setembro.
Em 27 en I r.m o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a propo·
sição devolvida á Camara dos Deputados
Acceita a emeada pela Ca.mara, foi ares·
pectiva resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 159S de 24 de dezembro de 1906.

>

77

21 de setembro Eleva os vencimentos do pessoal Lida e l'~metr.ida á Commissão de Finança.s
da Secretaria do Ministel'io da em 2.2 de setembro.
Justiça e Negocios Interiores.
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A Commissão deu parecer favoravel, que
sob n. 166 de 1906, foi a imprimir em 4
de outubro.
Em 8 entrou em 2& discussão. Oraram os
Srs. A. Azeredo e Pires Ferreira, que
oífereceram emendas, que foram apoiadas
e postas conjunctamente em di cu ão,
ficando esta suspensa na fórma do art. 144
do Regimento.
A Commissão de Finanças deu parecer, sob
n. 200 de 1906, opinando que, approvadas
as emendas substitu"tivas, que oíferece ás dos Srs. A. Azeredo e Pires Ferreira sejam destacadas para con tituirem projectos distinctos. O parecer foi a
imprimir em 27 de outubro.
Nessa. mesma data, foi, a requerimento do
Sr. A. Azeredo, dispensada a di tribuição
do parecer em avulso, adm de ser a proposição dada para a ordem do trabalhos.
Em 29 continuou em 3& discussão. Ol'aram
os Sr. A. Azaredo e Franci CD Glycerio,
ficando encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de numero.
Em30 foi approvada com as emendas da Commissão substitl1tivas das dos Srs. A. Azeredo e P Ires Ferreira, sendo rejei tada a
proposta da mesma Commissão para que as
emendas constituam projectos di tinctos.
A propo ição assim emendada, pas ou para
3& discu são, com dispensa de inter::;ticio
a requerimento do Sr. A. Azeredo,
Em 31 entrou em 3& discussão. O Sr.
Presidente chamou a attenção do Senado
para uma incomrruencia que se nota
entre a emendas e a proposição. O Sr.
Urbano Santos, em nome da. Gommissão
de Finanças offereceu uma emenda, que
foi posta em discussão, ficando e ta sem
mais debate encerrada. Foi approvada a
emenda do Sr. Urbano Santos. Foi approvada a proposição com as emendas adoptadas em 2' discussão e remettida a
Gommissão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 216 de 1906,
foi lido e a requerimento do Sr. Ferreira
Chaves, entrou immediatamento em discussão e foi sem debate approvado. endo
a propo içáo devolvida á Gamara dos
Deputados.
Acceitas as emendas pela Camara, foi a
respecti va resolução submettidaãsancção.
Sanccionada, foi convertida nl\ lei
n. 1.555 de 13 de novembro de 1906.
1906

88

9 de outubro,. Fixa os vencimentos do director Lida e remettida á Commissão de Finanças
e domedico daCasa de Correcção em 10 de outubro,
da Capital Federal, as diarias A Commi~são deu parecer, sob n. 244 de
dos guardas internos e externos 1906, requerendo informações ao governo,
e a gratificação do enfermeiro o qual foi lido e posto em discussão, que se
dOrfllesmo~a~eCimento.
encerrou sem debate, ficando a votação
rv
adiada por falta de numero, em 9 de
novembro,
,
Em 12 foi approvado o parecer.
"\
Expediu·se mensagem solicitando as infor·
)\
mações, em 23 de novembro.

\0
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Com a mensagem n. 145 de 1906, o Sr.
Presidente da Republica prestou as informações, que foram remettidas a Com·
mis áo-em 15 de dezembro.
A Commissão deu parecer ta,oraveI qne
sob n. 362 de 1906, foi a imprimir em 18
de dezembro.
Nessa mesma data, foi, a requerimento do
Sr. Erico Coelho, dispensada a distl'ibuição
do parecer em avulso, afim de ser a pro·
posição dada para a ordem dos trabalhos.
Em 19 entrou em 2' discussão. Orou o Sr.
SeverinoVieira, ficando a diecuesão encerrada e adiada a votação por falta de
numero.
Em 26 foi approvada e paseou para 3& discus'ão, com dispensa de intersticio are.
querimento do Sr. Pires Ferreira.
Em Z7 entrou em 3& discussão. Foram p03tas
conjunctamente em discussão emendas
olferecidas pelos Srs. Urbano Santos, Pires
Ferreira e Augusto de VasconceUos. A discussão dcou suspensa na forma do art. 144
do Regimento. a mesma data e em virtude de. urgencia requerida pelo Sr.
Urbano Santos, proseguiu em 3" discussão, que se encerrou sem debate. Foi
approvada com a emenda, do Sr. Urbano
Santos, sendo rejeitada a dos Srs. Pires
Ferreira e Augusto Vasconcellos. Foi a
proposição remettida á Commissão de
Redacção.
Em 28 esta deu pa.recer, que sob n. 421
de 1906, foi a requerimento do Sr. Bueno
Brandão, posto immediatamente em discussão e sem debate approvado, sendo a
proposição devolvida á Camara dos Deputados.
1006

92

I d'e outubro.. Crêa uma Caixa de Conversão, Lida. e remettida a Commissão de Finanças.
que receberá moedas de ouro e em 11 de outubro.

dará em troca bilhetes ao po;r· A Commissão deu parecer, ob n. 234 de
tador, representativos de valor 1906, opinando a maioria pela approvação
igual ao das moedas recebidas, da proposição com as emenda, que otrefixado este valor em 15 dinheiro::. rece e a minoria pela rejeição e com
esterlinos por mil réis.
voto em separado do Sr. Anisio de Abreu.
Oparecer foi a imprimir em 9 de novembro.
Em 17 entrou em 2& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero. Na mesma
data foi approvada com as emendas da
maioria da. Commissão em votação nominal, a requerimento do Sr. Gomes de
Castro e passou para 3& discussão.
Em 21 entrou em 3& discussão. Orou o Sr.
Muniz Freire. Foram postas em discussão
emendas olferecidas pelos Srs. Muniz
Freire, Pires Ferreira e pela maioria da
Commissão de Finanças. A discussão ficou
snspensa na forma do ari. 144 do R~i
mento.
A Commissão de Finanças deu parecer contrario ás emendas, o qual sob n. 266 de
1906, foi a imprimir em 23 de novembro.
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Em 26 proseguiu em 3a discussão. Oraram
os S1'5. :Muniz Freire, Pires Ferreira e
Urbano Santos. Encerrada a di 'cussão,
foram retiradas a requol'imento dos Srs.
Muniz Froire e Pire Ferreira as suas
emendas Foram approvadas a emendas
da maioria da Commissão de Finanças. A
requerimento do Sr. Sá Peixoto, votou-se
nominalmente e foi approvada a proposição com as emendas adoptadas e remettida á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 275 de 1906,
ficou sobre a mesa. em 27 de novembro.
Em 28 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação adiada por falta de numero.
Na mesma data foi approvado o parecer
sendo a proposição devolvida á Camara
do Deputados.
Acceitas as emendas pela Camara, foi a respectiva resolução submettida a sancção.
Sanccionada, foi convertida na 1 i
n. 1.575 de 6 de dezembro de 1906.
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18 de outubro. Auiorisa a concessão de seis me- Lida. e reroettida á Commissão de Finanças

llO

1906

I

I

I

zes de licença, com ordenado, em 19 de outubro.
ao Dr. Cassiano Candido Ta- A Commissão deu parecer favoravel, que
vares Bastos, Juiz da Côrte de sob n. 205 de 1906, foi a imprimir em 27
Appellação da Capital Federal. de outubro.
Em I de novembro entrou em 2" discus ão
e foi sem debate approvada em escrutinio
secreto e passou para 3" discussão.
Em 6 entrou em 3 di cussão. Foi po ta.
conjunctamen te em di cussão uma emenda
offcrecida pelo Sr. Siquoira Lima e outros. A discu são ficou suspen~a. na f6rma
do art. 144 do Regimento,
A Commissão de Finan~.as deu parecer favorevela emenda, o qualsobn. 241 de 1906,
foi a imprimir em 9 de novembro.
Em 13 proseguiu em 3" diseu são e foi sem
,
debato approvada em e crutiuio secreto
com a emenda e remettida á. Commissão
de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 24D de 1906,
ficou sobre a me a em 16 de novembro.
Em 17 entrou o parecer em discussão e foi
I
sem debate approvado, sendo a proposição
devolvida á Camara. dos Deputado.
Acceita a emenda pela Ca.mara, foi a respectiva resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1.60\ de 28 de dezembro de 1906.
I

I'
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130

6~de

"
;. -

novembro Autorisa la creação de mais uma Lida e remettida a Commissão de Finanças
compalllhia no Corpo de Bom- em 7 de novembro.
beirose. a reforma do respectivo A Commissão deu parecer, sob n. 270
regulamento.
de 1906, requerendo informações ao governo, o qual foi lido e posto em discus 'ão
em 23 de novembro. Orou o r. Pires
Ferreira. Encerra.da a discussão, foi
approvado o parecer.
Em 27 expediu-se mensagem solicitando as
1
informações.
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Com a mensagem, n. 130 de 1906, o Sr.
Presidente da Republica prestou as informações, que foram remettidas a Commissão em 5 de dezembro.
A Commissão deu parecer, favoravel que
sob n. 363 de 1906, foi a imprimir em 18
de dezembro.
Na mesma data a requerimento do Sr.
Coelho Lisboa, foi dispensada a distribuição do parecer em avulso, afim de ser
a. proposição dada para ordem dos tra·
balhos.
Em 19 entrou em 2& discussão. O Sr. Barata Ribeiro oifereceu uma emenda, que
foi posta em discussão, ficando esta suspensa, na fórma do art. 144 do Regimento.
A Commissão de Finanças deu parecer contrario á emenda, o qual sob n. 392 de
1906 foi a imprimir em 21 de dezembro.
Em 22 foi a requerimento do Sr. Pires Fejulgada materia urgente.
Em 23 entrou em 2& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 24 foi approvada, sendo rejeitada a
emenda e pa~ou para 3" discussão, com
dispensa de intersticio, visto ter sido julgada materia urgente.
Em 25 entrou em 3& discnssão. Foi posta
coojunctamente em discussão uma emenda
oiferecida pelo Sr. Raymundo Arthur. A
'discussão ficou encerrada e adiada a votação por falia de numero.
Em 26 foi approvada com a emenda e remettida á. Commíssão de Redacção.
Na mesma data a Commissão deu parecer,
~ue, sob n. 414 de 1906, foi lido e a requerimento do Sr. Coelho Lisboa, posto
em discussão e sem debate approvado
sendo a proposição devolvida á Camara
dos Deputados.
Acceita a emenda pela Camara, foi
a respectiva resolução, submettida á
sancção .
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1.645 de 10 de janeiro de 1906.
9 de novembro Adia para o ultimo domingo do Lida e remettida á Commissão de Justiça
mez de março de 1907, as eleições e Legislação em 12 de novembro.
municipaes.
A Commissão deu parecer, sob n. 315 de
1906, oiferecendo emenda, o qual foi a
imprimir em 5 de dezembre.
Em 7 entrou em 2& discussão. Orou o Sr.
Augusto de Vasconcellos que oifereceu
emendas, que foram postas conjunctamente em discussão. ficando esta. suspensa
na fôrma do art. 144 do Regimento.
A Commissão de Justiça e Legislação deu
parecer favoravel as emendas, o qual sob
n. 324 de 1906, foi a imprimir em 8 de
dezembro.
Em 11 proseguiu em 2' discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
ii
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Em 12 foi approvada com as emeDdas e
passou para 3n discussão com dispeDsa de
intersticio a requerimanto do Sr. Augu to de VascoDcello •
Em 13 entrou em 3" discu âo, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Na mesma data foi approvada com asemendas adopt al1a.s em 2& diEcussão e remettida
á Com mi às de Redacção.
A Commissão deu parecer, que sob D. 354
de 1906, ficou sobre a mesa, em 14 do
dezembro.
Em 15 entrou o parecer em di cussão, que
se encerrou sem. debate, ficando a. votação adiada por falta de numero.
Na mesma data foi approvado o parecer,
sendo a proposição devolvida á amara
dos Depu tados.
Acceita as emendas pela Camara, foi
a respectiva re olução submeüida á
ancção.
Sancci(!)nada, foi convertida na lei
n. 1.619 A de 31 de dezembro de 1906.

12denovembro Fixa. as despezas do Ministerio das Lida e remettida á Commi são de FinanRelações Exteriores para o exer· ÇRS em 13 de novembro.
. . cicio de 1907.
A Commi são deu parecer, orrerecendo
emendas, o qual sob n. 293 de 1906, foi a
imprimir em 30 de novembro.
Em 3 de dezembro entrou em 2" discussão,
que se eDcerrou sem debate ficando a
votação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approvada com a emendas da
Commissão e passou para 3& uiscu ,ão.
Em lO entrou em 3" discussão. Dl'OU o Sr.
Pire Ferreira. Foram postos coojuctamento em discussão emendas offarecidas
pelo Srs. Pires Ferreira, Coelho Lisboa
'I
e Francisco Glycerio, este em nome da
Commis ão de Finanças. Ficou su pensa
a discussão na forma do art. 144 do
Regimento.
A Commissão de Finanças deu parecer contrario ás emendas, o qual sob n. 326 de
1906, foi a imprimir em 10 de dezembro'
Em 11 continuou em 3" di cussão l que ae
encerrou em debate, tlcando a votação
adiada por falta de numero.
I
,Em 1~ foi approvada a emenda da ComI
missão de li'inanças, rejeitada a do Se.
i!'
Pire Ferreira e retirada, a seu pedido,
a do Sr. Coelho Lisboa. Foi approvada a
proposição, com as emeDdas adlJptauas, e
remettida á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer, que, sob 340 de 1906, foi
lido e a requerimento do ~r. Flrancisco
!:
Glycerio, posto immedillitamente em dis-.
cus ão e sem debate appr'ovado, sendo a
I)
proposi~'i,o devolvida á @a.mara dos DepuiI'
tados.
Acceitas as emendas pela ll:amara, foi a respectiva resolução submettida á sancção.
Sanc<:~iJonada, foi convertida nos
. I II
arts. 15, e 17 da lei DI. 1617, de 30 de
I"
dezembro de 1906.

I:
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13denovembro Providencia para a extincção da Lida e remettida as Commissões de Saúde
peste bubonica na cidade de Publica e de Finanças, em 16 de no·
Campos, Estado do Rio de Ja- vembro.
nei)'o.
A Commissão de Saúde Publica deu pareI
cer favoravel, que foi remettido a de
J
Finanças em 22 de novembro.
Esta deu parecer contrario, que sob n. 294
de 1906, foi a imprilJÚr em 30 de novembro.
I
Em 7 de dezembro entrou em 2a discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.
Em 12, annunciada a voteção, oraram, pela
ordem, os Srs. Lourenço Baptista e Feli·
ciano Penna. Foi approvada a proposição
, e passou para 3a discussão .
•
Em 15 entrou em 3a discussão. Foi posta
conjuctamente em discussão uma emenda
offerecida pela Commissão de Finanças.
Ficou encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de numero.
Em 18 foi approvada com a emenda e remettida á Commissão de Redacção.
Na mesma data a requerimento de urgen·
cia do Sr. Lourenço Baptista, foi lido,
posto em discussão e sem debate approvado o parecer n. 371 de 1905, que se
achava sobre a mesa, sendo a propo ição
devolvida á Camara dos Deputados.
Acceita a emenda pela Camara foi ares·
pectiva resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1632, de 3 de janeiro de 1907.
I

1905

143

I

21 de novembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida a Commissão de Finanças
120:000$, supplementar a verba em 22 de novembro.
n. 15 do art. 20 da lei n. 1453 A Commissão deu parecer favoravel, que
de 1905 (Diligencias Policiaes). sob n. 296 de 1906, foi a imprimir em 30
de novembr .
Em 4 de dezembro entrou em 2a discussão.
Oraram os Srs. Pires Ferre.ira e Severino
Vieira. Foi apoiado e posto conjunctamente
em di cussão um requerimento deste,
para que, sem prejuizo da 2a discussão,
seja ouvido o actual Ministro da Justiça.
Orou o Sr. A. Azeredo, ficando encerr.ada
a discussão e adiada a votação por falta
de numero.
Ém 5 foi approvada a proposição e pas ou
para 3a discussão .
Foi approvado o requerimento do Sr. Severino Vieira.
Expediu· e Mensagem solicitando as informações.
Com a Meusagem n. 148 de 1906, do Sr. Presidlmte da Rep'lblica vieram as informações que foram remettidas a quem as
solicitou.
Em 1 e a requerimento do iSr. Bueno
Brandão entruu em 3n di cus ão. Foi
P o s ta conjunctamente em discussão
uma emenda ofl.'erecida pela Commissâo
de Finança,. Ficou encerrada ia discussão
e adiada a votação por falta de numero.

.
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a mesma data foi approvada com a.
emenda e remettida á Commis. ão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 381 de 190u,
ficou sobre a mesa em 19 de dezembro.
Ia mesma. data, a requerimento do SI'.
Bueno Brandão entrou o parecer em discu são e foi em debate approvado, sendo
a proposição devoI vida á Camara. dos Deputados.
Acceita a emenda pela Camara, foi a respectiva re oIução submettida (t sancção.
Sane ionada, fol convertida na lei
n. 1(\22, de 31 de dezembro de lü06.
1906

148

26 denovembro Fixa a despeza do Ministerio da Lida e remettida á COmmissão de FinanQas
Marinha. para o exercicio de em 29 de novembro.
A Commissão deu parecer, oft'erecendo emen1907.
das, o qual sob n. 343 de 1906, foi a imprimir em 13 de dezembro.
Em 15 entrou em 2& discussão. Orou
o Sr. Pires Ferreira. Foram postas
coojunctamente em discussão emenda
ofIerecidas por diversos S1'5. Senadores.
Ficou suspen a a discu são na forma do
art. 144 do Regimento.
A COmmissão de Finanças deu parecer, sob
n. 369 de 1906, acceitando umas e rejeitando outras das emendas, em 18 dedezembro.
Na mesma data e em virtude de urgencia
requerida pelo Sr. Bueno Brandão. pro e·
guiu em 2& discussão, que se encerrou
sem debate. Posta a votos foi approvada
a proposição com as emendas, menos a do
Sr. Francisco Glycerio e passou para.
3' di cussão, com dispensa de intersticio,
vi to ter sido julgada materia urgente.
Em 19 entrou cm 3& discussão. Foi posta conjunctamente em discussão uma emenda.
da Commi são de Fina.nças. Oraram os
Srs. Francisco GlycerlO e Pires Ferreira.
Encerrada a discussão, foi approvada a
emenda da Commissão. Foi approvada. a
propo ição com as emendas adoptadas em
2& discussão e remettida á Commissã.o de
Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 386 de 1906,
foi lido e a. requeirimento do Sr. Bueno
Brandão, posto em discussão e sem debate
approvado, sendo a proposição devolvida
á Camara dos Deputados.
Acceitas as emendas pela Camara, foi a respectiva resolução submettida á. sancção.
ISanceionada, foi convertida nos artigos 18 a 21 da lei n. 1617, de 30 de d.ezembro de 1906.

1906

149

26 de novembro Fixa a despeza do Ministerio da Lida e remettida á Commis·ão de Finanças
Guerra para. o exercicio de 1907.
em 27 de novembro.
ACommissão deu pal'ecer oft'erecendo emendas, o qual sob n. 318 de 1906, foi a imprimir em 7 de dezembro.
:,
Em 10 entrou em 2" discussão. Foi lida e
posta. conjunctamente ~ discussão uma
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sub-emenda. offerecida pela Commissão.
Orou o Sr. Pires Ferreira. Foram po tas
conjunctamente em discussão emeades
offerecidas pelo Sr. Pires Ferreira pelo
Sr. Lauro Sodré e pelos Srs. Ferreira
Chaves, A. Azeredo e outros. Ficou suspensa a discussão, na forma do art. 144
do Regimento.
INa mesma data a Commissão deu parecer
sob n. 327 de 1906, opiaando pela acceitação de uma das emendas e pela rejeição das outras, o qual foi a imprimir.
Em II coo tinuou em 2" discussão. Oraram
o Srs. Pires Ferreira e Alvaro Machado,
ficando encerrada a. discussão e adiada a
votação por falta de numero.
Em 12 foi approvada com emendas, sendo
rejeitada uma sobre a qual orou pela
ordem o Sr. Francisco Glycerio. A proposição passou para 3& discussão.
Em 15, entrando em 2& discussão, o Sr. Presidente declarou que, por contrariar ao
Regimento a Mesa não podia acceitar
as emeada-s offerecidas pelo Sr. Pires
Ferreira e pela Commissão de Fiaanças.
Levantou-se a respeito uma Questão de
ordem em que tomaram parte os Srs.
Pires Ferreira, Alvaro Machado, Presidente e Francisco Glycerio. Foram postas conjunctamente em discussão emendas
offerecidas pela Commissão de Finanças e
pelo Sr. Pires Ferreira. Ficou suspensa
a discussão na fórma do art. 144 do Regimento.
A Commissão de Finanças deu parecer sob
n. 382 de 1906, acceitando a emenda do
Sr. Pires Ferreira e offerecendo outras,
em 20 de dezembro.
Em 21, a requerimento de urgencia do Sr.
Bucno Brandão, proseguiu em 3& discussão.
Foi posta coajunctameate em discussão
uma sub-emenda offerecida pela Commissão. Oraram os Srs. AIvaro Machado,
Barata Ribero e Urbano Santos. Encerrada a discussão foram approvadas as
emendas e sub-emeadas offerecidas em
3& di cussão.
Foi approvada a proposição com as emen·
das adoptadas e remettida a Commis ão
de Redacção.
Em 22 esta deu parecer, que sob n. 405 de
1906 foi lido e a requerimento do Sr. A.
Azeredo, posto immediatamente em discussão e sem debate approvatlo, sendo a
proposição devolvida á Camara dos Deputados.
Acceitas as emenda-s pela Camara foi a respectiva resolução submettida á sancção.
Sanccionada, foi conyertida'. nos
arts. 22 a 33 da lei n. 1617, de 30 de
dezembro de 1906.
1:906

161

I de dezem bro Eleva os vencimen tos dos pro- Lida e remettida á CommLsão de Finanças,

fessores do Instituto Nacional de em 4 de dezembro.
Musica.
A Commissão deu parecer, sob n. 370 de
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1906

177

1906. requerendo informa.ções ao Governo,
o qual foi posto em discussão, que se encerrou sem debate ficando adiada. a votação por falta de numero. em 18 de de·
zembro. Na me ma data foi approvado o
parecer.
Expediu-se Mensagem solicitando a informaQÕe. em 19 de dezembro.
Com a Mensage n. 165 de 1906. o Sr. Preidente da Republica prestou as informações. que foram remettidas á Commissão em 22 de dezembro.
A Commissão deu parecer ofl'erecendo emendas, o qual sob n. 407 de 1906 foi a imprimir em ~4 de dezembro.
Em 25 entrou em 2' discussão, que se encerrou em debate, ficando a votação
addiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada com as emendas e pas·
sou para 3& discussão, com a de pensa de
intersticio a requerimento do Sr. El'ico
Coelho.
Em 27 ontrou em 3" discussão. Foi posta
conjuctamente em discussão uma emenda
otf13recida pelo Sr. Coelho Lisboa. Ficou
suspensa a discussão na forma do 144 do
Regimento.
Na mesma data, a requerimento de urgencia do Sr. Urbano Santos, proseguiu em
3& discussão e foi sem debate approvada
com a emenda do Sr. Erico Coelho e
as adoptadas em 2& discussão e remettida
a Commissào de Redacção.
Em 28 e ta deu parecer. que sob n. ~21 de
1906. foi lido e a requerimento do Sr.
Bueno Brandão posto immediatamente em
discussão e sem debate approvado.

.

15 de dezembro Fixa a despeza do i\linisterio da Lida e remettida á Commissão de Finanças
Fazenda para o exercicio de em 15 de dezembro.
1907.
A Commissão deu parecer emendand,o, o
qual sob n. 359 de 1906, foi a impr~mir

em 17 de dezembro.
Em 18 e a requerimento de urgencia do Sr.
Bueno Brandão, entrou em 2& discussão e
foi sem debate approvada com as emenilas
e pa 'sou para 3', com dispensa de interticlO. visto ter sido julgado materia ur·
gente.
Em 19 entrou em 3' discussão. Oraram os
S1'S, Francisco Glycerio, Feliciano Penna,
SeveJino Vieira e Urbano de Gouvêa.
Foi posta conjunctamente em discussão uma
emenda. útferecida leio Sr. Francisco
Glycorio. Encerrada a discus ão, foi approvada a amenda do Sr. Franoisco Glycel'Ío,
Foi approvada a proposição com as emendas
adop Ladas e remettida á Cornmissão de
Redacção.
Em 20 a Commissão deu parecer, sob n. 3 7
de 1U06, que á requerimento do Sr. Bueno
Brandão entrou immediatameute em dis·
cu~são e foi sem debate approvado, sendo
a proposição devolvida t. Camara dos
Deputados .
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Com o omcio n. 646 de 1906, remettido a
Commis,ão de Finanças em 22 de dezembro, a Camara devolveu uma lias
emendas, a que não deu o seu assentimento.
Em 23 e independentemente de parecer a
emenda entrou em discussão. Orou o Sr.
Severino Vieira, ficando encerrada a discussão e adiada a votação por falta de
nume~o.

I~m

24 foi rejeitada a emenda sendo a proposição, remettida á Commissão de Redacção, para redigil-a de accordo com o
vencido.
A Commissão deu parecer, que sob n. 420
de IU06, foi lido e a req uerimento do Sr.
Bueno Brandão foi posto em discussão e
sem debate approvado.
A respectiva resolução foi submettida á
sancção.
Sanccionada, foi convertida .nos arts.
45 a 58 da lei n. 1.617 de 30 de dezembro
de 1906.

1906

192

18 de dezembro Fixa a despeza do Ministerio da Lida e remettida á Commissão de Finanças
Justiça e Negocios Interiores em 19 de dezembro.
para o exercicio de 1907.
A Commissão deu parecer, o:fferecendo
emendas, o qual sob n. 430 de 1906, fui a
imprimir em 21 de dezembro.
Em 22 e a requerimento do Sr. Bueno
Brandão, entrou em 2"discussão. Oraram
os Srs. Severino Vieira, A. Azeredo. Erico
Coelho, Augusto de Ya concellos, Barata
Ribeiro e Rosa e Silva, tendo sido po tas
conjunctamente em discussão emendas
o1fel'ecidas por diversos Srs. Senadores.
Encerrada a discussão, ficou a votação
adiada por falta de numero.
Em 24 foi approvarla com emendas e paSfOU
pa.ra 3" discussão, com di,pensa de intersticio, visto ter sido julgada materia UI"
gente.
Em 25 entrou em 3" discussã.o. Foram postas
. conjunctamente em discussão diversa
emendas. Oraram os Srs. Severino Vieira
e Erico Coelho, ficando encerrada adiscu são e adiada a votação por falta de
numero.
Em 24 foram approvadas umas e rejeitadas
outras das emendas o1ferecidas em 3"" dis·
cussão. Foi approvada a proposição com
as emendas adoptadas e remettida à Commissão de Redação.
A Commis ão deu parecer, que sob n. 141
de 1\-)06, foi lido e a requeri men to do Sr.
A. AZlll'edo,posto em discu,são e sem de
bate approvado, sendo á proposição de·
volvida á Camara dos Deputados.
Acceita.. as emendas pela Camara, furam
devolvidas ao Senado e com as proposições ns. 135, 148, 149, 177 e 402 de 1906,
remettldas á Comwis ão de Redacção para
redigil·as de accerdo com o vencido nas
duas casas do Congresso.
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A Commi ssão deu parecer que, sob n. 420

de 1906, foi lido e a requerimento do Sr.
Bueno Brandão, posto em discussão e sem
debate approvado.
A respectiva re olução foi submettida á
ancção.
Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.

Proposi~ões

DATAS

ANNOS

1898

1900

»

1901

iniciadas na Gamara dos Deputados, rejeitadas
Assr~IPTos

PROCESSOS

16de setembro Determina que em falta de colo- Lid;), e remetl;ida ;L Commissão de Justiça e
nias correccionaes, as penas es- Legislação em 17 de setembro.
tabelecidas na lei de 11 de julho A Commissão deu parecer contrario, que
de 1893 e regulamento n. 1794, sob n. 298, de 1905, foi a imprimir em 28
de 1894, serão convertidas em de dezemliro.
Em 10 de maio de 1900 entrou em 2" disprisão imples.
cussão e foi sem debate rejeitada e devolvida á Camara dos Deputados.
55

2 de outubro Appl'ova o regulamento para a Lida e remettida á Commissão de Finanças

110

14dedezembro Estabelece a graduação dos patrões· Lida e remettida á Commissão de Iarinha e
móres de 3",2" e I"" classe~.
Guerra em 14 de dezembro.
A Cúmmis_ão deu parecer propondo emendas, que sob n. 49, de 1901, foi a imprimir
em 10 de julho.
Entrando em 2" discuss- o roi, por delibera.ção da Mes:L, depois de alguma observações dos Srs. Bezerril Fontenelle e Eelfort Vieira, retirada da discussão, afim de
ir á Commissão de Finanças.
Esta Commissão pediu informações ao Go·
verno em 25 de 8etembro de 19 3.
A mesma Commissão deu parecer, olferecendo emendas, o qual sob n. 344 de
.
1906, foi a imprimir em 14 de dezembro.
Em 18 entrou e.m 9" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 27 fui rejeitada a emenda da Commissão
de Marinha e Guerra, substitutiva da
proposição, ficando prejudicada a da Com·
misão de Finanças.
Foi rejeitada a proposição e devolvida á
Camara dos Deputados.

81

Directoria Geral da Contabili- em:3 de outubro.
dade da Guerra.
A Commissão deu parecer contrario, que,
sob n. 67 de 1906, foi a imprimir em 20
de julho.
Em 23 entrou em 2"" discussãe e foi sem
debate rejeitada e devolvida li. Camara
dos Deputados.

4 de dezembro Autoriza o Govel'no a conceder Lida e remettida ás Commis ões de Marinha

dou annos de licença ao capi- e Guerra e de Finanças em 5 de dezembro.
tão do Corpo de Engenheiros A Commissão de Marinha e Guerpa pediu
Alfredo oares do Nascimento. informações ao Governo em 26 de julho
de 1903.
A Commissão deu parecer contrario, que,
sob n. 227 de 1906, foi a imprimir em
7 de novembro.
Em 9 entrou em 2" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi rejeitada em escrutinio seCl'eto
e devolvida á Camara dos Deputados.
1904

26

6 de julho••.. Mandll. contar para os etreitos da Lida e remettida á Commissão de Finaoç&S

aposentadoria, ao Dr. Pedro em 15 de julho.
Dias Carneiro, na qualidade de A Commissão deu parecer contra.rio, que,
director do Hospicio Nacional de sob n. 31 de 1906, foi a imprimir em 29
Alienados, o tempo que serviu de junho.
12

I
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no mesmo estabeleeimento, Em 2 de julho entl'OU em 2" disCUllsão. O
quando era administrado pela
r. Feliciano Penna commuoicou que a
Santa Casa de Misericordia.
pe oa a que se refere a proposição ja é
fallecida. Encenada a discu são e posta a
voto, foi rejeitada em scrutinio secreto
e devolvida á Camara dos Deputados.
1903

165

19 de outubro. Concede ao mestre da oflicina de Lida e remettida ás Commissões de Marinha
córte do Commissariado G ral e Guerra e de Finança.s em 20 de outubro.
da Armada, as vant gans e di· A Commi~o de Marinha e Guerra ueu
reitos gozados pelos me tres das parecer favoravel, que sob n. 44 de 1905,
omoioas de igual categoria nos foi r mettido á. de Finanças em 5 de
Arsenaes de Guerra e de Ma- julho.
rinha da Capital Federal.
Esta deu parecer Cavoravel, que, sob
n. 173 de 1906, foi a imprimir em 27
de novembro.
Em 29 eotrou em 2" discus ão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de oumero.
Em 1 de dezembro foi rejeitada e devolvida á Camara. dos Deputados.

1904

90

5 de setembro Eleva á Mesa de Rendas de 3" Lida e remettidaá. Commissão de Finanças
classe a OOllectoria de S. Luiz, em 9 de setembro.
no Estado do Rio Grande do Sul. A Commis.ão pediu informações ao Governo,
que a prestou com o omcio do 1:inisterio
da Fazenda de 28 de dezembro de 1904.
ACOIDmi ão deu parecer contrario, que,
sob n. 45 de 1900, foi a imprimir em 6 de
julho.
Em 9 entrou em 2" di cussão e foi sem debate rejeitada e devolvida á Camara dos
Deputados.

:.

106

29 de setembro Autoriza a concessão de um aono Lida e remettida a Commissão de Fioanças
de licença; com ordenado, ao em 30 de setembro.
despachante da lnteodeocia Ge- ACommi são pediu ioformações ao Governo,
ral da Guerra, Gabriel Alves que as prestún com o omcio de 20 de oude Azambuja.
tubro de 1904, do Ministerio da Guerra.
A Com~issão deu parecer contra.rio, que,
sob n. 32 de 1906, foi l). imprimir em 29
de junp.o.
Em.2 dejulbo entrou em 2" discussão e foi
sem deba.te rejeitada em escrutinio se·
creto e devolvida á. Gamara dos Deputados.

1905

28

15 de julho .... Equipara, para todos os eJfeitos Lida e re~ettida á. Commissão de lnstrucçãl>
legaes ás escolas offlciaes, a Public.a. em 17 de julbq.
Escola de Pharmacia de Per- A Commissão deu pareçer contra.rio, que,
nambuco.
sob n. 23 de 1906, foila. imprimir em 14
de maio.
Em 16 entrou em 2" diseussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votaQão
adiada por falta de nuplero.
Em 17 fo~ rejei.tada e devolvida ã. Câmara.
dos lJeputados.

:.

30.

15 de julho.•.• Equipa!1l-, para todos os e1feitos Lida e remettida á Commissão de lnlegam." ás escol;ls olficiaes,:lo stl'ucção Publica em 1'7 de julhO.
Escola de Odontologia do 10- A Commissão deu parecer contrario que,
stituto Grambary, de Juiz de sob n. _3 de 1906, foi a imprimir em 14
Fóra, no Estado de Minas Geraes. de maio
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Em 16 entrou em 2'" discussão, Que se encerrou sem debate, ficando a votação adia.da
por falta de numero.
Em 17 foi rejeitada e devolvida li. Camara
dos Deputados.

IJ

1905

31

15 de julho

»

92

29 de setembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, a em 30 de setembre.

Dispensa o resto de tempo que Lida e remettida á Commissão de Instrucção
falta ao Collegio Grambery, de Publica em 17 de julho.
Juiz de Fõra, no Estado de A Commissão deu parecer contrario, que,
Minas Geraes, para completar sob n. 172 de 1906, foi a imprimir em 9
os dous annos de fiscalisação de outubro.
prévia.
Em 13 entrou em 2& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 15 foi rejeitada e devolvida á Camara
dos Deputados.

Alvaro Noya Soares, telegra- A Commissão em 4 de novembro solicitou
phista da Repartição Geral dos informações da Governo, que as prestou
Telegraphos, para tratar de .sua com o officio do Ministerio da Industria,
saúde, onde lhe convier, em pro· Viação e Obras Pubiicas, de 25 do mesmo
rogação da que lhe foi conce· mez de novembro.
dida pelo Congresso Nacional. A Commissão deu parecer contrario, que,
sob n. 34 de 1906, foi a imprimir em 29
de junho.
Em 3 de julho entrou em 2& discussão e
foi sem debate rejeitada em escrutínio
secreto e devolvida á Camara dos Deputados.
»

106

18 de outubro. Autoriza o Governo a mandar Lida e remettida. á Commissão de Finanças
contar para a aposentadoria do em 19 de outubro.
porteiro da Delegacia Fiscal do A Commissão deu parecer contrario, que,
Estado de Minas Geraes, Lucindo sob n. 61 de 1906, foi a imprimir em 20
Caetano dos Santos, o tempo em de julho.
que exerceu outros empregos na Em 23 entrou em 2'" discussão e foi sem
mesma repartição.
debate rejeitada em escrutinio secreto e
devolvida á Camara dos Deputados.

102

13 de outubro. Permitte aos funccionarios civis Lida e remettida á Cominissão de Finanças

federaes, activos ou inactivos. em 16 de outubro.
consignarpm mensalmente ã A Commissão deu parecer contrario, que,
eciedade Anonyma cCooI:era- sob n. 141 de 1906, foi a imprimir em 21
tiva Civil dos Funccionarios de setembro.
Publicos Federaes», até dous Em 29 entrou em 2" discussão que se eóterços dos seus ordenados para cerrou sem debate, ficando a votação
pagamento de fornecimentos que adiada por falta de numero.
lhes tenham sido feitos pela Na mesma data foi rejeitada e devolvida á
mesma sociedade.
Camara dos Deputados.
109

20 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Lida e remittida á Commi ão de Finanças
de licença., com ordenado, ao em 23 de outubro.
engenheiro-chefe de districto ·1110 Em 4 de novembro a Commis ão pediu inforRepartição Geral dos Telegra- mações ao Governo que apre tou com o
phos Chl'ysanto Leite de Miranda officio de 18 do mesmo mez de novembro,
Sá.
do Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas.
A Commissão deu parecer contrario, que,
sob n. 46 de 1906 loi a imprimir em 6 de
julho.
Em 9 entruu em 2'" discussão e foi sem debate rojeitada em escrutínio secreto e
devolvida á Camara dos Deputados.

-

DATAS

ANNO

92-

A SUMPTOS

PROCESSOS

1 1 - - - - ; - - - 1 - - ' - - - - 1 - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - -

1905

»

130

13 de novembro i.uto'riza a conces ão de um o.nno Lida e remettida á Coromis ão de Finança.s
de li (lnça, com ordenado, a
m 14 de novembro.
Arthur Mendes Nogueira, tele- A Commi são deu parecer contrario, qUD.
graphista de 4" classe da Repar- sob n. 99 de 1906, foi a imprimir em 24
tição Geral dos Telegrapho, do agosto.
pa.ra tratar de sua saúde, onde Em 29 entrou em 2& discussão, que s enlhe convier.
c rl'OU sem debate, ficandO a votação
adiada. por falta. de numero.
Em 30 foi rejeitada em e-crutinio secreto
e devolvida á Cama.ra dos Dellutado .

136

22denovembro Releva ao collector federal no Lida e remettida li. Commi' ão de Finança
municipio de S. José de Além em23 de novembro.
Parabyba, E tado de Minas Ge A Commi fio deu parecer contrario, que,
rae:; Raul Hello Pimentel Barob n. 100 de 1906 fui a imprimir em :..4
bo a. o pagamento da quantia de agosto.
de 4:;)80 920, roubada em di- Em 30 entrou em 2" discn são fi foi sem
n11eiro e em seilos de diversos debate rejeitada em e c)'utinio secret e
valores, do cofre da collectoria. devolvida á Camara dos Deputados.

146

23 de novembro Abre á rubrica 8& do art. 2° da lei Lida e remettida li. Commissão de Finanças

151

30de llovembro Autoriza a concessão de um anuo
de licença com ordenado a Luiz
Pinto de Magalhães, fiel de ar·
mazem da Alfandega de Rio de
Janeiro. em prorogação da que
lhe foi concedida pelo Ministerio
da Fazenda. para. tratar de sua.
saude onde lhe convier.

n. 1316, de 31 de dezembro de em 29 de novembro.
1904. um credito supplementar .\ Commis ão deu parecer contrario. que,
de 10:000 á verba destinada á sob n. 63 de 190(3, foi a imprimir em 20
compra de livros, assignatura de julho.
foi em
de jornaes, revistas, encader- Em 23 entrou em 2& discu~são
nações, etc., para. a bibliotheca debate rejeitada e devolvida á. Camarll.
da Camara dos Deputados.
dos Deputados.
Lida e remettida á Commis ão de Finança
em I de dezembro.
Em 22 de dezembro a Commissão solicitou
informações do Governo.
"\. Commissão deu parecer contl'ario, que,
sob n. 48 de 100u, foi a imprimir em ti de
julho.
Em I~ entrou em 2' discu ão. que se
encel'rou sem debate, ficando a vota.~ão
adiada por falta de numero.
Em 13 foi rejeitada em escrutinio secreto e
devolvida á. Camal'll. dos Doputado .

160

2 de dezemb~o Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commi ão de Fina.n~.a'3

163

2 de dezembro Autoriza. a concessão de um anno Lida e remettido á Commíssão de Finanças

de licença, com ordenado, para em 2 de dezembro.
tratar de sna saudo, ao te!eO'ra- Em II a Commissão solicitou informa~ões
phista de I" classe da Repartição d Governo que as prestou com o !Ii.:Ío
Geral dos Telegrapbos Victor do Mini. terio da Industria, Viação e Obra
VareIla..
Publicas, de 28 de dezembro.
A Commissão deu parecer contrario, que,
sob n. 50 de 1906, foi a imprimir em 6 de
julho.
Em 10 entrou em 2- discussão e foi sem
debate rejeitala em escrutínio secreto e
deVOlvida á Camara dos Deputados.
de licença. com ordenado, a em 4 de dezembro.
Francisco Roque de Azevedo, A Commissão deu parecer contrario, que,
carteiro de 3a classe 'da Admiob n. 35 de 1906, foi a imprimir em 29
nistração dos Correios de Pel'- de junho.
nambuco.
Em 3 de julho entrou em 2" discussão e foi
sem debate rejeitada em escrutinio secreto
e devolvida li. Camara dos Deputados.
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2 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, para em 4 de dezembro.
tratamentu de sua saude. a A Commislão deu parecer contrario, que,
Bento Jordão de Souza, prati· sob n. 36 de 1906, foi a imprimir em 29
cante da Administração dos Cor· de junho.
reio~ do Estado de S. Paulo.
Em 4 de julbo entrou em 2" discussão, que
se encerrou sem (1ebate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
I
Em 5 foi rejeitada em escrutinio secreto e
devolvida á Camara do' Deputados.

165

9

as
de dezembrolAutoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commis ão de Finanç
de licença, sem vencimentos, em 4 de dezembro.
em prorogação daquella em cujo A Commi são deu parecer contrario, que,
gozo se acha, para tratar de sob n. 51 de 1906, foi a imprimir em 6 de
seus interesses, a Augusto Bal'- julho.
bosa Gonçalves, telegraphi ta Em 10 entrou em 2" discu são e foi sem
de 4" classe de Repartiçio Geral debate rejeitada em escrutinio secreto e
dos Telegrapho .
devolvida á Camara dos Deputados

191

27 de dezembro'Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extraordinario de ~OO:OOO' para em 28 de dezembro.
a ex';cução da Convenção de A Commissão deu parecer favoravel, que,
Arbitramento, entre os goyernos sob n. 38 de 1906, foi a imprimir em 29
do Brazil e do Perú, concluida de junbo.
cm 19 de julho de 1904.
Em 2 de julbo entrou em 2" discussão e foi
sem debate approvada e passou para 3".
Em 5 entrou em 3" discussão. Oraram
os Srs. A. Azeredo e Francisco G1ycerio, que mandam cL iesa um requeri·
mento de adiamento da discussão. afim
da proposição voltar á Commi são de Fi,.
nanças.
Apoiado, foi posto em discussão e sem debate
approvado o requerimento, ficaudo adiada
a discussão e sendo a proposição remeto
tida á Commissão.
A Commissão deu parecer contrario, que,
sob u. 64 de 1906, 10i a imprimir em 20
de julho.
Em 23 continuou em 3" discussão e foi sem
debate rejeitada e devolvida á Camara
dos Deputados.

6

6 de julbo... Autoriza a conce'são de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanç.a.s
de licença, sem vencimento, a em 7 de julho.
Franci-co Moniz Freire, conta- A Commi são deu parecer contra.rio, que,
dor da Estrada de Ferro Central sob n. 68 de 1906, foi a imprimir em 20
do Brazil, em prorogação da que dé julho.
lhe foi concedida, para tratar de Em 23 entrou em 2' discussão e foi sem desua saúde, onde lhe convier e bate rejeitada em éscrutinio secreto e
conjunctamente dos seus inter· devolvida á Camara dos Deputados.
esses.

7

6 de julho ... Autoriza a concessão a Carmo Lida. e remettida. á CommissKo de Finonças
Giífoni, telegrapbista regional em 7 de julbo.
da Repartiç.ão dos Telegraphos, A Commi -ão deu parecel' contrario que,
de seis mezes de licençll, com sob n. 69 de 1906, foi a imprimir em 20
ordenado, para tratar de sua de julho.
saúde.
Em 23 entrou em 2" discussão e foi sem de·
bate rejeitada em e crutinio secreto e
devolvida á Ca.mara do Deputados.

I
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31

11 de agosto .. Autoriza. <1 concessão de um anno Lido. e remettido. á Commissão do Finanças
de licença, com todos os venci· em 13 de a.gosto.
mentos, ao Dr. Rodolpho GaIvão, A Commissão deu parecer emendando, o
lente da Faculda.de de Medicina qual, sob n. 115 de 1906, foi a imprimir
Rio de Janeiro.
em 31 de agosto.
Em 4 de setembro entrou em 2" discussão,
que se encerrou Bem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.
Em 10 foi approvada em escrutinio secreto
e pa ou para 36 discussão com di pensa
do intersticio a requerimento do Sr. A.
Azeredo.
Em 11 entrou em 36 discussão, que
se encerrou ~em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 12 foi rejeitada em e crutino secreto d&volvida á Camara dos Deputados.

~

42

20 de agosto •• Autoriz& a concessão de um anue Lida e remettida a Commissão de Finanças
de licença, com soldo e etapa, ao em 21 de agosto.
cirurgião de 56 classe, 2° te- A Commi são deu pa.recer fa voraval, que
nente da Armada Dr. Eugenio sob n. 255 de 1906, foi a imprimirem 23
Ernesto Barbosa, para tratar de novembro.
de sua saMe, onde lhe convier, Em Z7 entrou em 2" discussão, que se enem prorogação daquella em cerrou em debate, ficando a votação
cujo gozo se acha.
adiada por falta de numero.
Em 28, depois de uma observação do Sr.
Barata. Ri beiro, foi rejeitada em escrutinio secreto e devolvida á Camara dos
Deputados.

~

43

20 de agosto •• Divide a cadeira de mathematica,
geographia e historia do Brazil,
do Instituto Nacional dos Surdos
Mudos, em uma de mathem'atica
e outra de geographia e historia
do Bra7il, percebendo cada um
dos professores os vencimentos
marcados na tabella em vigor
para o corpo docente do mesmo
Instituto.

Lida. e remettida a Commi ão de Instrucção
Publica em 21 de agosto.
A Commissão deu parecer favoravel, que,
sob n. 173 de 1906, foi remettido á de Finanças em 9 de outubro.
Esta deu parecer contrario, que, sob n. 218
de 1906, foi a imprimir em 3 de no·
vembro.
Em 7 entrou Qm 2" di cussão. Orou o Sr.
Feliciano Penna. Encerrada a discussão
foi rejeitada e devolvida á Camara dos
Deputados.

»

158

29 de novembro Releva a prescrlpção em que
tenha incorrido ManoeI Silverio
Gomes representado actualmente por sua viuva Amabilia
da Luz Gomes. para o fim de
receber a quantia de 4:614 339,
proveniente do fornecimento de
carnes verdes, durante a revoo
lução no Estado do Rio Grande
do Sul.

Lida e remettida á Commissão de Finanças
em 30 de novembro.
,
A Commis ão deu parecer favoravel, que,
sob n. 130 de 11:106, foi a imprimir, em
11 de dezembro.
I!:m 13 entruu em 26 di cussão, que e encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta. de numero.
Em 15 (vi approvada em escrutinio secreto
e pa.:'sou pa.ra 36 discussão.
Em 19 eutrou em 36 discu são. Orou o SI'.
Severino Vieira ficando a discussão encerl'aoo e adiada a votação por falta de
numero.
Em 26 foi rejeitada e devolvirla á Cam:J.ra
dos Deputado~.

~

170

13 de dezembro Eleva os vencimentos dos fieis e Litla e remettida á Commissão de Finanç.as
guardas da Intendencia Geral da em 14 de dezembro.
Guerra,
A Com missão deu parecer favoravel, que
sob n. 395 de 1906, foi a imprimir em 21
de dezembl·o.
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Em 23 entrou em 2& di CUBsã0. O Sr. Severino Vieira oífereceu uma emenda que
foi posta conjuntamente em discussão,
ficando esta suspensa na fõrma do
art. 144 do Regimento.
Em 26 continuou em 2" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 27 foi rejeitada ficando prejudicada a
emenda do Sr. Severino Vieira e devolvida á Camara dos Deputados.
1906

175

14 de dezembro Crea o logar de secretario priva- Lida e remettida ás Commissões de Justiça
tivo do Consultor goraI da Re- e Legislação, e de Finanças em 15 de depublica. .
zembro.
.
A Commissão de Justiça e Legislação deu
parecer favoravel que, sob n. 377 de 1906,
á Commissão de Finanças em 19 de dedezembro.
Esta deu parecer favoravel que, sob n. 408
de 1906, foi a imprimir em 25 de de·
zembro.
Em 26 entrou em 2& discussão, que se encerrou ~em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 27 foi rejeitada e devolvida a Cama.ra
dos Deputados.

Pareceres das GommissõBs, approvauos (1)
ANNOS

19GB

DA.TAS

1

PROCEDE~CIAS

E ASSUMPTOS

PROCESSOS

20 de abriL ..• Da Commis ão de Poderes, opi- Lido e a imprimir em 21 de Abril.
nando que sejam appruvadas as Em 23 entrou em discussão unica e foi sem

eleições a se que procedeu debate approvado.
no Estado do Amazonas em 30 O eleito tomou posse em 24.
de j. neiro do corrente anno e
que seja recunhecido e proclamado Senador da Republica pelo
mesmo Est3.do o Sr. contl'a-almiranteAlexandrinode Alencar.
»

2

20 de abril.... Da mesma Commi-são, opinando Lido e a imprimir em 21 de Abril.
que ejam approvada as elei- (!;m 23 entrou em discussão unica. Oraram

ç5es a que se procedeu no os Srs. Lauro Sodré, Paes de Carvalho e
do Pará no dia 30 de Urbano de Gouvea. Encerrada a discus·
janeiro do corrente 3.nno e que são foi approvado o parecer.
seja reconhecido e proclamado O eleito tomou posse em 27.
Senador de Republica pejo mesmo Estado o Sr. Capitão de Corveta Arthur lndio do Brazil.
E~tado

»

3

20 de abriL .•. Da mesma Commissão,

opinando Lido e a imprimir em 21 de maio.
que sejam approvadas as elei- Em 23 entrou em discussão unica e foi sem
ções 3. que se procedeu no debate approvado.
dia 30 de janeiro do corrente O eleito tomou po e em 24.
anno n Estado do Iaranhãu
e que seja. reconhecido e proclamado Senador da Republica
pelo me mo Estado o Sr. Dr. Urbano Santos Costa Araujo.

»

-4

12.1 de 3.bril. ..• Da. mesma Commissão , opinando Lido e a imprimir em

»

5

20 de abril.. ,. Da mesma Commissão,

6

20 de abril.. ', . Da mesma Commissão, apinando Lido e a imprimir em 21 de abril.
que sejam approvadas as elei· Em 23 entrou em discussão uniDa e foi sem

21 de ma.io.
que ejam approvad
as alei Em 23 entrou em discussão unica e foi
ções a que se procedeu no debate approvado.
.
dia 30 de janeiro do corrente O eleito tomou posse em 7 de malO,
anno no E tado do Piauhy
e que seja reconhecido a proclamado Senador da Republir..a
pelo mesmo Estado o Sr. Dr.
Anisio Auto de Abreu.

~ero

opinando Lido e a imprimir em 21 de Abril.
que sejam approvadas as elei· Em 23 entrou em discussão unica e foi em
ções a que se procedeu no debate approvado.
dia 30 de janeiro do corrente O eleito tomou pos'e em 25.
anno, no Estado do Ceará e que
seja reconhecido e proclamado
Senador da Republica pelo mes
mo Estado, o Sr. Dr. Francisco
de Sá.

çõe a que se procedeu no debate approvado.
dia 30 de janeiro tio corrente Nessa mesma data o eleito tomou posse.
anno no Estado do Rio Grande
do Norte e que seja reconhecido
e proclamado Senador da Republica pelo mesmo Estado o
Sr. Dr. Pedro Velho de Albuquerque Maranhão.
(i) O processo dos pareceres sobre projectos, proposições e indicações encontra-se no pl'Ocesso dos'as3umptos a que os
mesmos pareceres se referem.
i3
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7

20 de abril •... Da mesma Commi ão, opinando Lido e ao imprimir em 21 de abril.

~

8

20 de abriL ... Da me ma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 21 de abril.

9

20 de abril. ..• Da mesma Commissão , opinando Lido e a imprimir em 21 de abril.

10

20 de abril.... Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 21 de abril.

11

20 de abril...• Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir am 21 de abril.

12

20 de abriL ..• Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimil' em 21 de abril.

qne sejam approvadas as lei- Em 23 entrou em discussão uniea e foi sem
ções a que se procedou no dia debate approvo.do.
30 de janeirú do corrente anno O eleito t mou posse em 25.
no Estado da Bahia e que seja
reconbecido e proclamado enador da Republica pelo mesmo
Estado o Sr. Dr. Ruy Barbosa.

que sejam apPl'Ovadas a elei- Em 23 entrou em discu são e foi sem debate
çOes a que se procedeu no approvdo.
dia 30 de janeiro do corrente Em:..8 tomou posse o Sr. Erico Coelho.
anno, no E ta·te do RIO de Ja- Em 1 ele maio tomou posse o Sr. Lourenço
neiro e que sejam 1·econhecid05 Baptista.
e proclamados Senadores da
Republica pelo me mu E tado
os Srs. 01'5. Lourenco Maria
de Almeida Baptista e Erico'
Marinho da Gama. Coelbo.

que sejam approvadas as elei· Em 23 entrou em discussão unica e foi sem
ções a que se procedeu no debate approvado.
dia 30 de janeiro ultlmo no O eleito tomou po se na mesma data.
Estado de S. Paulo e que seja
reconhecido e proclamauo Senador da Republica pelo mesmo
Estado o r. General Francisco
O1ycerio.

que sejam approvadas a elei- Em 23 entrou em discussão unica e foi sem
ções a que se procedeu no debate appravado ..
dia 30 de janeiro ultimo no O eleito tomou posse em 24.
Estado do Pa.raná e que seja
reconhecido e proclamado Senador da R. publica pelo OltbmO
Estado o Sr. Dr. Candido Fel"
reira de Abreu.

que sejam approvadas as oloi- Em 23 entrou em discussão unica e foi sem
ções a que e procedeu no debate approvado.
dia 30 de janeiro do corrente O eloito tomou posse em 7 de maio.
anno no E.'ltado de Santa Ca.tha.l'ina e que seja reconhecido
e proclamado Senador da Re·
publica pelo mesmo Estado o
1:)1'. Dr. Hercilio Pedro da Luz.

que sejam approvadas as e1ei- [i;m 23 entrou em discussão unica e foi sem
ções a que se procedeu no debate approvado.
dia 30 de janeiro do corrente O eleito tomou posse em 1 de maio.
anno no Estado do Rio Grande
do Sul e que seja reconhecido
e proclamado Senador da Re·
publica pelo me~mo E tado o
Sr. Dr. Jusé Gomes Pinheiro
Machado.

-99-

DATAS

ANNOS

PROCEDENCIAS E ASSUMPTOS

PROCESSOS

1906

13

20 de abril .... Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 21 de abril.
que sejam ;lpprovadas as elei· Em 23 entrou em discussão UDica e foi sem
cões a que se procedeu no dia debate approvado.
30 de janeiro do corrente anno O eleito tomou posse em 26.
no Estado de Minas Geraes e
que seja reconhecido e procla·
mado Senador da Republica pelo
mesmo Estado o Sr. Dr. FelicianC' Augusto de Oliveira
Penna.

»

14

25 de abril.... Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 26 de abril.
que ejam approvadas as elei· Em 27, a requerimento de urgencia do Sr.
ções a que se procedeu no dia Coelho Lisboa, approvado pelo Senado,
30 de janeiro do corrente anno entrou em discussão unica e foi sem debate
no Estado da Parahyba do approvado.
Norte e que seja reconhecido e O eleito tomou posse em 2 de maio.
proclamado Senador da Republica pelo mesmo Estado o Sr.
Dr. Alvaro Lopes Machado.

»

15

25

16

28 de abril.•.. Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 29 de abril.
que sejam approvadas as elei- Ij;m 30, a requerimento de urgencia do Sr.
cões a que se procedeu no dia Coelho Lisboa, approvado pelo Senado,
30 de janeiro do corrente anno entrou em discussão unic& e foi sem debate
no Estado de Alagoa e que seja approvado.
reconhecido e proclamado Se· Nessa mesma data o eleito tomou posse.
nador da. Republica pelo mesmo
Estado o Sr. Dr. Manoel de
Araujo GÓes.

17

28 de abriL ... Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 1de maio.
a maioria que ejam approva·l~m 2, a requerimento de urgencia do Sr.
das as ~leições a que se proca- Ruy Barbosa, approvado pelo Senado, endeu no dia 30 da janeiro do trou em di cu 'são uDica.
corrente anno, DO Estado de Oraram os Srs. Rosa e Silva e Coelho Lisboa.
~Iatto Grosso, annulladas as das Encerrada a discussão, o Sr. Metello, pela
8' e 9" ecçõe de Cuyabá e as ordem. requereu votarão nominal para. a
das la e 2a ecções de Sant'Anna conclusão do parecer.
de Par:mahyba e que seja reco- O Sr. Rosa e Silva, pela ordem, requereu
nhecido e proclamado Senador votação nominal para o reqnerimento
da Republica pelo mesmo E tado constante do voto em separado.
o r. Dr. Antonio FranCISCO de O Sr. Metello, pela ordem, retirou o seu reAzeredo, com voto em separado querimento.
do Sr. Ro~a e Silva, requerendo Posto a votos foi approvado o requerimento
que se requisite com urgencia. e do Sr. Rosa e Silva.
por telegramma o lIvro que Posto nominalmente a votos foi rejeitado ore·
serviu para. as assiO'naturas dos querimen to constante do voto em separa,do.
eleitores no alistamento do mu· Foi approvado o parecer.
nicipio de Cuyabá em poder do O eleito tomou posse na mesma data.
juiz seccional, afim de que, do
confronto das assignaturas alli

»

•

de abriL •.• Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 26 de abril.
que sejam approvadas as elei· Em 27, a requ~rimento de urgencia do Sr.
çõe a que se procedeu no dia Coelho Lisboa. approvado pelo Senado,
30 de janeiro do corrente anno entrou em discussão UDica e foi sem debate
no Estado de Pernambuco e que approvado.
seja reconhecido e proclamado O eleito tomou posse em 28.
Senador da Republica pelo
mesmo Estado o Sr. Dr. Antonio
Gonçalves Ferreira.

-
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exaradas pelo eloitores da S" e
9a secções com as das li tas remettidas ao Senado, .0 verifique
qual o candidato legitimamente
eleito e se torne eJI'ecti va ares·
ponsabilidade criminal dos culpados, sejam quaes forem,
1906

»

18

10 de maio ... Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em LO de maio.
que sejam approvadas as elei- Em lI. a requerimento d urgencia do Sr.
ções a que se procedeu no Pires Ferreira, approvado pêlo eoado,
E'tado de Goyuz no dia 30 lia ontl'ou em di cus ão unica.,
ja.neiro do corrente anno, exce· Oraram o' Srs. rbano de Oou.da, C· ell10
pto a de Pu. e e que seja reco· Li 'bO;l e Ro a e ilva.
nhecido o proclaundo 'euador Encerrada a diõ'u são, foi approvallo opa·
da. Republica pelo mesmo Es- recer.
tado o Sr. genera.l Braz Abran· O eleIto tomou posse cm sessão do Congresso
teso
a 29 de maio.

20

5 de maio ... Da mesn.a Commi são, opinando Lido o a imprimir em 12do maio.
a maioria. que, de.prezados os Em 13, a requerimento de urgcncia do Sr.
fundamentos da contosraç;lo .0- Barata Rib iro, approvado pdo .'cnado,
jam approvadas as eleições a entrou em di cus 'ão unica.
que se procedeu no dia 30 de Oraram os Sr . Rosa e Uva, Manoal Duarte,
janeiro do corren te anno no e Barata Ribeiro.
Ditsricto Federa,!. c que seja Encerrada a discu ão e annuncia.da a voreconhecido e procla.mado Se- tação do parecer da maioria, o r. Ro~a e
Dador dê%, Republica pelo mesmo Silva requereu e o Sonado conced'u votaDistricto o Si'. D:. Augusto de çãonominal.
VascvDcellos e a minoria. em Posto a votos foi approvada a conclusio do
voto separado dos Srs. Rosa e parecer da maioria por 28 '-oto~ contra 5,
Silva, Urbano de Gouvêa. e Her- ticando prejudicaria a'do voto em eeparado.
culano Bandeira, que seja.m an- ~es~a mesma data o eleito tomou po'se.
nulladas as eleições.

21

14 de Maio ... Da Commissão de Policia, opi- Lido e a imp 'imir em 14 do maio.
Dando pela concessão da licença I];m 16 entrvU em discussão que se encerl'OU
solLcitada pelo SI'. Senador José sem debate, ficando a votação adiada por
Bernardo em requerimento slJb faltn. de numei'o.
n. 2, de 1906.
Em 17 foi approvado.

24

15 de maio ... Da Commissão de Poderes, opio Lido e a imprimicom 17 de maio.
nando a maiorlll. que sejam Em 18, a requerimento de urgencia do Sr.
approvadas as el ições a que 11etello, approvado pelo Senado, entrou
se pr()cedeu no dia 30 de ja- em discussão uDica.
neiro do corrente anno no Es, Oraram os Srs. Olympio Campos, que olfetado de Sergipe, excepto as dos raceu uma emenda, MeteUo eR.o~a e Silva.
rnunicipios de Riacl1uelo, Ma- Encerrada a discu 'são, oraram pE'la ordem,
l"oim, Itabliana., Porto da Fo- os Srs. Rosa e Uva e Olympio de Campo.
lha, Soccorro, Arará, S. Chris· !lor'am approvadas as conclusões do parecer
tovam, Vilta Nova, N. S. das da maioria, sendo·o a 4& em vohção DO'
Dores, CapeUa, Di vina Pastora, minai ao requerimento do Sr. Rosa e Silva.
Laranjeiras e'Boquim; que seja Ficaram prejudicadas as conclusões do voto
declarado inelegível o cll,ndidato em separa o e a emenda do Sr. Coelho e
diplomado e que seja reconheci- Campo:).
do e proclamado Senador da Re- Nessa. mesma data o eleito tomou posse.
publicr1 pelo mesmo Estado o Sr.
Dr. José Luiz Coelho Campos; e
a minoria em voto separado assignado pelos Srs. Herculano
Bandeira, Urbano de Gouvêa e
Rosa e Silva, que approvadas
as eleições, meDOS a de Buquim,
Divina Pastora, CapeUa, Laranjeiras, 2" secção de Santa
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Luzia, la de
aroim, e la de
Riachuelo. sendo reconhe~.ido €
proclamado Senadol' da Republica o Sr. Josino de Menezes.
26

1906

11 de maio .... Da Commissão de Poderesopin;mdo Lido e a imprimir em 18 de maio.

a tnaioria que sejam ap"pro Em 19, o requerimellto do r. CIeto Nunes
vadas as eleições a que se proce· approvado pelo Senado. ent;'ou em di deu nu Estado do E pÍl'jto anta cussão unica e foi sem debate approvada.
no dia3') do corrente aono. an- a conclusão do parecer da maioria, tlca.ndo
nulladas a da 2" secção do Ria- prejudicada a do da minoria.
chuelo, la e;2" de S. Pedro d Ita- ~a mesma data o eleito tomou posse.
bapoana. todas da Serra, de ano
ta Leopoldina.de Aifonso CI(l,udio.
Benevente. Ponta de Itab"poana, Espirito anta do Rio
Pardo, Rio Pardo e :lS dupli·
catas de Nova Almeida e Ca
choeiro de Itabapoan;l; que seja
declarado inelegível o candi-j
dato diplomado. e que seja
reconhecido e proclamado Senador da Republ1ca pelo mesmol
E tado o Sr. Dr. Jo é d ~1ello
Muniz Freire; e a minori;1,
em voto separado a~signado pelos Sr~. Herculano Bandeira
e Rosa e Silva, que ar provadas as eleições à excepção das
d:\ 2" secção do RiaC'huelo e
todas as da ",erra, Rio Pardo,
Ben~vente e Aífonso Claudio,
seja reconhecido e proclamado
Senador da Republica o Sr. coronel Calmon AugustJ ogueira
da Gama.
27

" 2 2 de maio .. · . Da Commissão de Policia,

opi- Lido e a imprimir em 22 de maio.
nando pela concessã.:; da licença Em 25 entrou em di'cussito unica. que se
solicitada pelo Sr. Sen-~dor Ar- encerrou sem debate, ficando a votação
thur Rio em requerimento sob adiada por falta de numero.
n. 5 de 1906.
E;m 28 foi approvado.

28

»

25 de maio.... Da me ma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 25 de maio.

pela concessão de licença suli- Em 28 entrou em di cussio unica o foi sem
cItada pelo r. Senador Indio debate approvado.
do Brazil em requerimento sob
n. 6 de 1906.

27 de junho ... Da me ma Commissão, opinando Liuo e a imprimir em 28 de junho.
pela concessão da licenç!\ oli- E;m . O entrou em rtiscus~ão unica e foi sem

29

citada pelo Sr. Sena 01' Pues
de Carva.lho em requerimento
sob n. 7 de 1906.
30

»

uebate approvado.

27 ue junho ... Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir

e!ll 2

Je ju~ho.

pela conce~são da licença so.\i- Em 30 entrou em dI cussao UDlca e
citada pelo Sr. Senador Fran- debate approvado.
cisco Sá em requerimento sob
n. 8 d~ 1906.

.
fOI

sem
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43

5 de julho.... Da Commissão de Policia. opi- Lido e a imprimir em 5 de julho.
nando pela concessão da licença Em 7 entrou em discussão unica que se ensolicitada pelo Sr. Senador Jus- cerrou sem debate, ficando a votação
to Chermont. em requerimento a.diada por falta de numero.
Em 9 foi approvado.
n. 25, de 1906.

56

11 de julho.... Da Commis ão de Constituição e Lido e a imprimir em 12 de Julho.
Deplomacia, opinando que sejalNa mesma data, a requerimento do Sr.
archivada a mensagem do Sr. A. Azeredo, o Senado resolveu que fos e
Presidente da Republica, diri· dado por ordem do dia da sessão seguinte.
acional. Em 13 entrou em discu são.
gida ao Congresso
solicitando providencias para O Sr. Ro a e ilva justificou e mandou á
o restabelecimento da ordem mesa uma emenda substitutiva de conpublica em Matto Grosso.
clusão do parecer.
A emenda foi approvada e posta. conjuncta..
mente em discussão.
Oraram os Srs. A. Azaredo, Rosa e Silva,
dando urna explicação pessoal, Ruy Barbosa e Sá. Peixoto.
Encerrada a discussão, foi o requerimento
do Sr. Rosa e Silva, approvado pelo Se·
nado, posto nominalmente a votos e approvado por 33 votos contra 8, ficando
prejudicada a emenda do Sr. Rosa e Sil ..a.

72

20 de julho.... Da Commissão de Finanças, opio Lido e a imprimir em 20 de julho.
nando que seja indeferido o Em 23 entrou em discussão e foi sem debate
requerimento, n. 15 de 1906, approvado.
de diversos voluntarioso da Patria pedindo o cumprimento do
decreto n. 3371, de 1865.

78

20 de julho.... Da mesm!1 C.ommis~ão, opinand.o Lido e a imprimir e!U 20 _de julho.
que seJa mdefel'ldo o requerI- Em 23 entrou em discussao e foi sem debate
mento, n. 29 de 1905, de Ede· approvado.
sio Henrique da Silva. telegraphista da Repartição Geral dos
Telegraphos, pedindo prorogação
I
por um anno, da hcença em
cujo goso se acha.

74

20 dejulho.... Da mesU;la .Comm~ão opinand.o Lido e a imprimir em 20 de julho.
que seja mdeferIdo o requerI- Em 23 entrou em discussão e foi sem debate
mento n. 20, de 1905, do enge· approvado.
nheiro João Lutoza de Souza
e capitão Antonio Carlos Horta,
pedindo reintegração em cargos
que occuparam na Inspectoria
Geral de Terras e Colonisação
em Minas Geraes.

75

20 de julho.... Da mesm.a ~om~são, opinan~o Lido e e imprimir em 20 de julho.
que seja mdetemdo o requerI- gm 23 entrou em discussão e foi sem debate
mento n. 28, de 1905, do sar- approvado.
gento reformado do exercito
Marcos Evangelista dos Anjos,
pe..ândo uma pensão.
17 de julho.... Da mesma Commissão reque- Lido, posto em discussão e sem debate
rendo que se peçam informa· approvado em 17 de agosto.
ções :10 governo sobre o re· Pediram-se as informações com a mensagem
querimento n. 4, de 1906, da de 20 de agosto.
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Companhia Transbrasileira, pedindo a concessão de uma estrada de ferro, que atravessará
inteiramente o territorio nacional.
1906

»

97

23 de agosto .. Da ~mmis. ão de Constituição e Lido e a imprimir em ~3 de de agosto, sendo
DlplomaCla .sobre a mensa~em nesta mesma nata dispensada, a requerido Sr. PreSIdente da Republica, mento do Sr. Barata Ribeiro a distribuição
n. 43, de 1906, relativamente do parecer em avulso, afim de ser o mesmo
aos factos occorridos no Estado dado para a ordem do dia da sessão sedo Sergipó em 10 de agosto guinte.
cq.rreote, opinando pela repo- Em 24 entrou em discussão e foi sem debate
sição do Presinente e do Vice· approvado unanimemente em votação no·
Presidente daquelle Estado de· minaI.
postos pela força policial.

117

31 dea gosto .. Da Commis~ão de Marinha e Lido e a imprimir em 10 de setembro.
Guena, opinando que seja in- Em 31 de outubro entrou em discussão o foi
deferido o requerimento n. 21 sem dobate approvado.
de 1904. da Visconrlessa de Lamare, pedindo uma pensão.

118

5 de setembro Da Commissão de Policia, opi Lido e a imprimir em 5 de setembro.
nando pela concessão da licen- Em 10 entrou em discussão e foi sem debate
ça solici tada pelo Sr. Senador approvado.
Candido de Abreu no requeri.
mento n. 22 de 1906.

128

12.:de setembro Da mesma Commissão opinando Lido e a imprimir em 12 de setembro.
que eja dispensado do ;serviço, Em 14 entrou em discussãú, que se encerrou
com todos os vencimentos, o sem debate, ficando a votação adiada por
continuo da Secretária do Se- falta de numero.
nado, Delphino de Ázevedo Ma- Em 17 foi approvado.
ria, e que para preencher a
sua vaga seja promovido o servente Luiz José da Cunha.

171

»)

208

228

5 de outubro. Da Commissão de Finanças

re- Lido e posto em discussão, que se encerrou
_querenJo que se peçam infor- sem debate, ficando a votação adiada por
mações ao Governo sobre o re- falta de numero em 5 de outubro.
querimento n. 28, de 1906, de Em 8 foi approvano.
Antonio Martins Marinhas, pedindo o arl'endamento do edifrcio e terrenos do antigo Arsenal de Guerra.

lO de outubro. Da Commissão de Finanças opi- Lido e a imprimir el? 27 ~e ou~ubro ..
nando que seja indeferido o E~ 31 entrou em discussao UDIca e fOI conrequerimento n. 21, de 1904, JUllctamente com o de n. 117 de 1906 sem
em que a Viscondessa de Lamare debate approvado.
pede ao Congresso recursos pecuniarios.
7 de novembro Da Commi são de Policia, conce- Lido e a imprimir em 7 de novembro.

.

dendo aos funcciona/ios da Se- Em 9 entrou em discussão.
croto.rja do Senado que contarem O , r. B~·ata.Ribeiro offerece~ uma emenda,
mais de 10 a 15 anno de serviço que fOI apOIa.da e posta CODJuIlctamente em
publico as aratiticações addi- discussão, fica.ndo esta suspensa na forma
cionando de i5 "/0 e 20 0/. sobre do art. 144 do Regimento.
os seus vencimentos.
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l Commissão ueu parocer favoravel á emen·
da., o qual sob n.245 de 1906, foi a imprimir u. 12 de novembro.
[i;m 17 continuou em di cussão o foi em
debate approvado com ti. emenda.
1906

274

26denovembro Ou. Commb ão de Poderes opio Lido e a imprimir em 20 de novembro.
nando que s~jam approvada:; [i;m 28 entrou em discussão e foi sem debate
as eleições reali, ada.:; em 4 approvado.
de outubro no E tado da Ba- O eleito tomou posse em 30.
bia e que "pja reconhecido e
proclamado SeJ)ador da Republica pelo mesmo Estado o Sr.
Dr. Severino dos Sa.ntos Vieira..

»

283

30 de novembro Da CommiS5ã.o de Finança.. opi.· Lido o a imprimir em 30 do,) novembro.
nando que sejam archivadas [i;m 7 de dezembro entrou em di~cu~ ão, que

a representações da Camara so encerrou s m debate, ficando a votação
dos Deputados e do Senado do adiarla por 1hlta de numero.
Estado de S. Paulo pedindo a I!:m 12 foi approvado.
approvar,'ã.o do projecto sobre
o Convenio de Taubaté, e a que
se refl::rem os omcios ns. 151
e 152 de 1906.

»

356

15 de dezembro Da Commissão de Policia pro· Lido e a imprimir em 15 de dezembro.
pondo a creação de mais um I!:m 17 entrou em discussão, que se encerrou
logar de omeial e de mais dous sem debate, ficando a votação adiada por
Ge Continuo na Secretaria do falta de numero.
Senado j a nomeação do Sr. José Em 18 foi apPl'ovado.
Barreto Ferreira Chaves para
preencher o logar do fallecido
omciaI João Carlos de Olivei·
ra; ao do Sr. José Fernandes
de Oliveira para o logar de
omciaI creado; o augmento dos
vencimentos do porteiro da mes·
ma Secretaria e de seu ajudante ; e que a Commissão fique
au torisada a nomear os dous
novos Continuos.

Pareceres das flommissões,
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21 de novembro Da Commissão de Poderes, opi- Lido vai a imprimir em 21 de novembro.
Dando que sejam approvadas as Em 23 entrou em discussão. Oraram os
eleições realizadas em 1 de se· Srs. Bueno Brandão, Pedro Borges, Matembro no Estado de Alagoas e noel Duarte e Araujo Góes, ficando a disque seja reconhecido e procla- cussão encerrada e adiada a votação por
mado Senador da Republica falta de numero.
pelo mesmo Estado o Dr. José Em 24, anuunciada a votação do parecer,
Joaquim Seabra, com voto em o Sr. Azeredo requereu e o Senado conseparado de um de seus membros cedeu preferencia na votação para o voto
opinando pela annullação do em separado.
pleito.
A requerimento do Sr. Araujo Góes votou-se
nominalmente e foi approvado o .voto em
separado, ficando prejudicado o parecer.

•
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Z;Ul
r.:I

A

1900

2

25 de julho .. Do Sr. enador Alvaro Machado, Foi lida, a.poiada e postaem discussão, que
indicando que o Senado se con- se encerrou sem debate em 27 de julho.
gratule com os Presidentes das Em 26 foi approvada.
Republicas representadas no
30 Congresso Pan Americano
pelo inicio dos trabalhos desse
Congresso.

»

3

3 de

,

I

~etem bl'o

Dos Srs. Sá Peixoto e A. Azaredo Foi lida, apoiada e posta em di cussão.
indicando que sejam enviadas ás Oraram os Srs. Urbano Gouvea e A. Aze·
Commissões deMarinha e Guerra redo.
e de Constituição e Diplomacia Encerrada a discussão foi approvada e re·
a informações prestadas pelo mettida ás Commissões de Marinha e
Goveruo sobr-e a passagem para Guerra e de Constituição e Diplomacia
em 13 de setembro.
a 2~ ela se doexercito do Sr. ge
neral Braz Abrantes, afim de Em 9 de outubro a Commissão de Marinh;t
que fique firmada, por uma re- e Guerra deu parecer, opinando que não
solução legi lativa a interpre- ha necessidade de lei interpreta.tiva para
tacão da lei que regula á re· o caso de que trata a indicação e requeforma dos officiaes que comple· rendo que seja ouvida a Commissão de
Justiça e Legislação.
tam o anno de observação.
O parecer sob n. lí4 de 1906, foi immediatamente posto em discussão e sem debate approvado na sua ultima parte.
A indicação foi na mesma data remettida
á Commissão àe Justiça e Legislacão.
Esta deu parecer, offerecendo o projecto
n. 42 de 1906, o qual,sob n. 280 de 1906, foi
remettido á Commissão de Constituição e
Diplomacia em 28 de novembro.
Esta deu parecer, concordando com o da de
Ju tiça e Legislação, o qual sob n. 298 de
1906, foi a imprimir em 30 de novembro.
(Vide p"ocesso do projecto n. 42 de 1906.)

>

,

4

3 de outubro. Do r. eoador Gomes de Ca t1'<..' Offerecida pelo Sr. Gomes de Oa-stro a, aS·
e outro~, manifestando o pezar tando apoiada pelo numero de assignacom que o enado recebeu a .t.uras, foi po ta em discussão e sem decommunicação da renuncia que bl.,te unanimemente approvada em 3 de
fez o Dr. Joaquim Martinho do out~lbro.
mandato de senador.

In~icaçãol preju~ica~a
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1"1
A

1905

I

2

2 de julho...•. Do Sr. Senador A. Azarado. indi· Otferecida pelD Sr. A. Azarado, foi apoiada
cando que se crêe na Secretaria e remettida á Commis8ão de Policia em
do Senado o lagar de sub·biblio- 12 de julho.
thecario com os vencimentos de Prej udicada" na fôrma do art. 137
do Regimento.
6:000$ annuaes.

I

Requerimentos de
AN

DATA

'0.

informa~ões,

PROCEDENCIAS E AssmfPTos

auprovados

PROCESSOS

11 de maio ... , Do Sr. Senador Barata, Ribeiro, 01l'erecido pelo Sr. Barata Ribeiro foi apo-

1906

pedindo ao Governo que. infor- iado e posto em discussão, que se encerrou
me qual o cargo publIco que sem debate, ficando a ,atação adiada por
exercia o Dr. Arthur Leandro falta de numero, em 12 de maio.
de Araujo Costa a 4 de janeiro Em 14 foi approvado.
de 1906, e em que lei se fundou Em 16 expediu-se Mensagem svlicitando as
o Mini tro do Interior para informações.
dar-lhe licença por tres mezes Com a Mensagem n. 25, de 1906, de 26 de
e porque o privou de venci- maio, o Sr. Presidente da Republica prementos durante a licença.
stou as informações, que foram remettiJas
a quem as requisitou, em 22 de junho.
2

19 de maio •... Do mesmo Sr. Senador, pedindo Offerecido pelo Sr. Senador Barata Ribeiro,

ao Governo que informe por- foi apoiado e posto em discussão e sem
que não se nomeou ainda o debate approvado em 19 de maio.
substituto que deve preencher Em 23 expediu-se l\'lensagem solicitando as
a cadeira de physiologia da informações.
Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, vaga, pelo falleci·
menta do lente Dr. João Paulo
de Ca.rvalho.
3

28 de maio .•.. Dos Srs. A. Azeredo e Metello, Offerecido pelo Sr. enador A. Azerado, foi
pedindo ao Governo que infor· apoiado e posto em di cussão e sem aehate
me se o de Matto Grosso soli- approvado em 28 do maio.
citou a intervenção federal; Em 29 expediu-se. 1ensagem solicitando as
se ha na capital daquelle Es- informações.
tado uma junta governativa; Com a Mensagem do Sr. Presidente da Repuse foi estabelecida a censura blica, n. 26, do 1906, vieram as informapara a corre pondencia tele"ara- ções que foram remettidas a quem as
phica destinada a Matto Grosso. requisitou, em 22 de junho.

4

7 de julho .... Do Sr. Virgílio Damasio, pedindo Offerecido pelo Sr. VirgUio Da.masio, foi
ao Governo que informe quanto apoiado e posto em disrussão que se encertem 3. União despendido até rou sem debate, ficando a votação adiada
hoje com os trabalhos de de- por falta de numero, em 7 de julho.
marcação da zona do planalto Em 17 expediu-se Mensagem solicitando as
Central, destinado á séde futura informações.
da Capital Federal.
Com a Mensagem do Sr. Presidente da Republica, n. 64, de 19Q(i, vieram as informações que foram remettidas a quem as
requisitou, em 21 de outubro.

5

II de julho.... Da Sr. Alfredo Ellis e outros, Offl~recido pelo Sr. Alfredo Ellis, foi apoiado
pedindo ao Governo informa- e posto em discussão em II de julho.
ções sobre os fundamentos da Orou o Sr. Ramiro Barcellos, ficando a disnova prorogação de prazo para cus~ão adiada pela hora.
a conclusão das obras de que é Ij;m 12 proseguiu a discussão que e encerrou
ces ionaria a Companhia Docas sem mais debate.
de Santos, concedida pelo Go- Posto a votos, foi apprvvado o requerivernu á mesma CJmpanhia por mento_
Em 16 expediu· e Mensagem solicitando as
decreto de julho corrente.
informações.
Com a Mensagem do Sr. Presidente da Ropublica, n. 41. de 1906, vieram as informa.ções, que fora.m remettidas a quem as
requi itou em II de agosto.

6

25 de julho.•.. Do Sr. A. Azeredo, pedindo a Offerecido pelo Sr. A. Azeredo, foi apoiado
nomeação de uma commissão e posto em discussão, que se encerrou Sflm
para, em nome do Senado, debate, ficando a votação adiada por falta
dar as boas vindas ao Exm. de numero. em 5 de julho.

•

»
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Sr. Elihu Root e que no dia em Em 26 foi approvado e para a commlssão
que 101' por este visitado se foram nomeados os Srs. A. Azeredo, Alconstitua o enado em Commi - fredo Ellis e Alexandrino de Alencar.
são Geral, a.fim de o receber no
seu recinto.
7

31 de agosto .. Do Sr. Sá Peixoto, pedido ao O:trerecido pelo r. Sá Peixoto, foi apoiado,
Governo cópia de todos os posto em djscussão e em debate approdocumentos rela.tivos á. pa, sa- vado. em 31 de agosto.
gem do General Braz Abrantes Em 4 de setembro expediu-se Mensagem soUpara a. 2" elas e do Exercito e citando as cópias.
dos pareceres e informações da. Com a. Mensagem do Sr. Presidente da Repu·
junta medica que o inspec- blica., n. 51 de 1906, vieram as cópias que
cionou.
foram remettida a quem as solicitou, em
10 de setembro.

8

19de setembro. Do Sr. Coelho Li boa, pedindo Olferecido pelo Sr. Coelho Lisboa, foi apoiado
ao GoveIlno informações sobre e po to em di cussão. que se encerrou sem
a quantia a que montou a debate, ficando a. votação adiada por falta
subscripção popular angariada de numero, em 19 de setembro.
em favor dos Voluntarios da Em 24 foi approvado.
Patria e sobre o destido que o Em 25 expediu-s Mensag m solicitando as
Governo imperial deu ao pro- informações.
ducto de sa subscripção.

~

9

21 de setembro Do Sr. Alfredo Ellis. pedindo ao Olfereciuo pelo Sr. Alfredo EIlis foi apoiado
Governo que informe qual o e posto em discus ão, que se encerrou
motivo porque ainda não foi sem debate, ficando a votação adiada por
preenchida na Faculdade dp falta. rle numero. em 21 de setembro.
Medicina do Rio de Janeiro, a Em 24 foi approvado.
cadeira de physiologia, vaga Em 25 expediu-se Mensagem solicitando as
ha mais de anno.
informações.

~

10

24 de setembro Do Sr. Erico Coelho, pedindo Orrerecido pelo r. Erico Coelho, foi lido. e
que as Commi ões de Saúde depois de uma ob ervação do Sr. Pre iPublica e de Instrucção Publica dente, apoiado e posto em discos ão cm
formem uma Commissão Mixta 24 de setembro.
Especial ,para dar parecer sobre Orou o Sr. A. Azeredo, a quem o Sr. Presia proposição da Camara. dos dente deu os motivos por que acceitou o
Deputados, n. 74, de 1906, requerimento.
creando nas Faculdades de Me- Encerrada a discussão, foi approvado o requedicina uma cadeira de clinica rimento.
das molestias tropicaes.

»

11

Z7 de setembro Do Sr. Coelho e Campos, pedindo Orrerecido pelo Sr. Coelho e Campos, foi apoiaao Governo cópia do inqueri o do e posto em discussão, que se encerrou
feito em Aracajú ubre os feri· sem debate, ficando a votação arliada.
mentos e mortes aUi prati· por f"lta de numero, em 27 de etembro.
cados em 28 de agosto ultimo, Em I de outubro) foi approndo.
a propo ito da repo ição do Em 3 expediu-se Mensagem solicitando as
Presidente do Estado.
informações.
Com a Men ag-em do Sr. Pre idente ela Repu·
blica. n. 78, de 1906, vieram as lnf. rmaçõe-, que foram remettirlas a qUtjm lI.S
sollc.túu. em 27 de outubro.
Com a Men agem n. 90,de 1906, vieraDlnov~t
informações, que foram egualmente l'emettidas a quem as so licitou em 'a de outu bl'O.

~

12

29 de setembro Do Sr. Barata Ribeiro, pedindo OlfeT'ecido pelo Sr. Barata. Ribeiro, foi apuao Governo cópia de todos liS i' do e posto em discussão, que se encerdocumentos que existam e escla
rou sem debat , ficando a votação adiada
reçam a hi toria nas permutas por faltc\ de uumero, em 29 do setembro.
dos lente das Facul adrs Uf' Em l de ou&ubl'o foi approvado.
Medicina do Rio de Janen'o e l~m 3 expediu-se Mensagem solicita.mlo as
Bahia, Drs. Rodrigues Lima e cópi s.

1906
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DATAS

PROCEDENC1AS E ASSUMPTOS

PROCESSOS

Carlos de Vasconcellos e da do Com a Mensagem do Sr. Presidente da RepuRio de Janeiro, Drs. Nuno de blica, n. 117, de )900, vieram as informaAndrade e Rocba FarIa.
ções, que foram remettidas a quem a
requisitou em:..6 de novembro.
1906

13

19 de setembro Do Sr. Senador Barata Ribeiro, Otl'erecido p310 Sr. Senador Barata Ribeiro.
pedindo ao Governo informa- foi apoiado e posto em discussão, que se
ções so bre a di vulgaçã.o de encerrou sem debate, ficando a votação
ficbas dactyloscopic'ts existen- adiada por falta de numero.
tes no gabinete de identificação Em 22 foi approvacio.
anthropometrica da. Policia do Em 25 expediu-se Mensagem solicitando as
Districto Federal.
informações.

»

14

31 ele outubro. Do Sr. Senador Pires Ferreiro. Oíferecido pelo Sr .. enador Pires Ferreira,
pedindo ao Governo que infor- fui apoiado, posto em discussão e sem
me quaes os vencimentos que debate approvado em 8 de novembro.
tem percebido o coronel Alfredo Em 10 expediu- e :\lensagem solicita.ndo as
Candido de Moraes Rego, e informações.
.
quae as quantias polo mesmo Com a Mensagem do Sr. Presidente da Repurecebidas na Delegacia Fiscal do bLica, n. 114, de L90', vieram as informaThesouro em Londres, quando cães, que foram remettidas a quem as
lá esteve em commissão_
solicitou, em 17 de novembro.

»

»

15

de novembro Do mesmo Sr. Senador, pedindo Oíferecido pelo Sr. Senador Pires Ferreira,
ao Governo a relação nominal foi apoiado, po to em discussão e sem
dos 72 empregados extraordi· debate approvado em 8 de novembro.
narios da policia, demittidos Em 10 expediu-se mensagem solicitando as
pelo ex-chefe de policia inte· informações.
rino, Dr. Campos Tourinho, Com a Mensagem do Sr. Presidente da Repu·
logo que substituiu o Dr. Cal"
blica, n. 136, de 1906, veio a relação,
doso de Castro.
que foi remettida a quem a solicitou, em ~
lO de dezembro.

16

H; de novembro Do mesmo Sr. Senador, pedindo Oíferecido pelo Sr. Senador Pires Ferreira.,
ao Governo que informe se ha foi apoiado, posto em discussão e sem
parecer ou decisão do Supremo debate approvll.do em 20 de novembro.
Tribunal Militar sobre a idade Em 2L expediu-se mensagem, solicitando a
para a reforma. compulsoria informação.
dos mare haes.
Com a Mensagem do Sr. Presidente da Republica. n. 139, de 1906, veiu a informação.
que foi I'emettida a quem a requUtou, em
12 de dezembro.

17

19denovembro Do mesmo Sr. Senador, pedindo Oíferecido pelo r. Senador Pires Ferreira,
que se snlicite do Governo a foi apoiado, posto em discussão e sem
fé de officio do marechal Fran· deba.te approvado em 20 de novembro,
cisco de Paula ArgoUo e a do Expediu-se Mensagem solicitando as fé de
marechal Firmino Pires Fer- omcio.
reira.
Com a Mensa.gem do Sr. Presidente da Republica, n. 129, de 1906, vieram as fés de
omcio, (lU e toram remettidas a quem as
requisitou. em 3 de dezembro.

18

20 de novembro Do Sr. Senador Hercilio Luz, soli- Oíferecido pelo Sr. Senador Hercilio Luz, foi
citando do Govel'no que informe apoiado, posto em discussão e sem debate
si os funccionarios do Minis- approvado em 20 de novembro.
teria da Fazendit, demittidos Em 21 expediu·se Mensagem solicitando a
por motivo da revolta de 6 de informação.
setembrode 1903, voltaram ao
exercicio dos seus cargos, como
coosequencia da leide amnistia.

-
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19

21 de novembro Do Sr. enador Pires Ferreira, 01ferecido pelo Sr. Senador Pires Ferreira,
solicitando do Go-verno infor· foi apoiado, posto em discussão e sem
mações ácerca da promoção que dobate approvado em ...2 de novembro,
se deu para preenchimento da Em 23 expediu-se Mensagem solicitando as
vaga aberta no Corpo de Enge- informações.
nheiros com a promoção do
tenente,collonel icoláo Mnniz
Freire, a coronel.

20

11 de dezembro Do mesmo Sr. Senador, solici- 01ferecido pelo r. Senador Pires Ferreira,
tando do Governo informações foi apoiado e posto em discussão, que se
sobre o arrendamento das fa.- encerrou sem debate, ficando a votação
zendas nacionaes do Pianhy, ao adiada por falta de numeno.
Em 15 foi approvado.
Dr. Antonio José Sampaio.
Em 19 expediu-se Mensagem solicitando as
informações.

21

24 de dezembro Do Sr. Senador coelho Lisboa, Offerecido pelo r. Senador Coelho Lisboa, foi
solicitando do Supremo Tribu- apoiado e posto em discussão e em denal Federal cópia do accordam bate approvado em 24 de dezembro.
lançado nos embargo ao. Associação Commercial na acção
entre partes, o Dr. Costa Ferraz
e aquella Associaç.:'to.

Requerimento de informação, retirado
o

",I>-
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1906

·1

21

11 de dezembro Do Sr. Senador Barata Ribeiro Offerecido pelo Sr. Senador Barata Ribeiro,
solicitando do governo informa- foi opoiado e posto em discussão, que se
ções acerca dos termos do acto encerrou sem debate, ficando a votação
pelo qual Sua Magestade o Rei adiada por falta de numero em 11 de dede Portugal alterou a pena em zembro.
que incorreu o Dr. Urbino de Em 12 foi retirado a pedido do seu autor.
Freitas, por sentença. dos tribunaes portuguezes.

:

.~

Actos 00 Sr, PresiDente Da Re~u~lica, a~~rovados

1900

l>

ASSUMPTOS

DATAS

ANNOS

PROCESSOS

29

12 de maio.•.. Sujeitando á approvação do Se- Lido e remettido á Commissão de Constinado a nomeação do Dr. Amaro tuição e Diplomacia em 14 de maio.
Cavalcante para o cargo de Mi- A Commis ão deu parecer que apre. entou
nistro do Supremo Tribunal Fe- á. Mesa.
deral.
,
Entrou em discu ão e foi approvado em
sessão secretn. de 25 de maio.

52

10 de setembro Sujeitando â approvação do Se· Lido e remettido á. Commissão de Constinado a nomeação do desembar- tuição e Diplomacia em 11 de -etembro.
gador Mancel José Espindola A Commissão deu parecer que apresentou á
para o cargo de Ministro do Mesa.
Supremo Tribunal Federal.
Entrou em discussão e foi approvado em
sessão secreta de 27 de setembro.

)

13 de dezembro ISujeitando á approvação do Se- Lido e remettido á Commissão de Constinado as nomeações e remoções tuição e Diplomacia em 15 de dezembro.
do seguintes membros do corpo A Commissão deu parecer, que apresentou á
diplomatico: Domcio da Gama, Mesa.
Alfredo de Moraes Gomes Fer- Entrou em discus ão e foi approvado em
reira, Felix Simão dos Santos sessão secretn. de 20 de dezembro.
Lisboa e Antonio da Fontoura
Xavier~

~.,

~,.

Vetos do Prefeito do Districto Federal á resoln~ões do Conselho Municipal, approvado&

DATAS

ANNOS

A SUMPTOS

PROCESSOS

1904

138

10 de novembro A' resolução do Conselho Muni- Lido e l'emmettido á Commissão de .Justiça
cipal que concede ao porteiro da e Legislação em II de novembro. .
Bibliotheca Municipal a quantia A Commi são deu parecer contrario ao "eto,
de 100.. mensaes pa.ra aluguel o qual, sob n. 353, de 1906, foi a imprimir
de casa.
em 14 de dezembro.
Em 18 entrou em di cussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 27 foi approvado o veto.

1905

116

19 de dezembro A' resolução do Conselho Muni- Lido e remettido á, Commissão de Justiça e
cipal que manda proceder aos Legislação em 20 de dezembro.
estudos indispensaveis para a A Commissão deu parecer favoravel ao veto,
desobstrucção e rectificação par· o qual, sob n. 323, de 1906, foi a imprimir
cial dos cursos d agua que atra· em 7 de dezembro.
vessam ou limitam o Districto Em II entrou em discussão, que se encerrou
Federal.
sem debate. ficando a votação adiada por
falta de numero.
Em 12 foi approvado o veto.

1905

14

22 de novembro A' reselução do Con elho Muni- Lido e remattido á Commissão de Justiça e
cipal, orçando a receita e fi- Legislação em 23 de novembro.
xando a despeza da municipa· A Commissão deu parecer favoravel ao 'Veto,
lidade para o exercicio de 1907. o qual, sob n. 321, de 1906, foi a imprimir em 7 de dezembro.
Em 20 entrou em discussão. Oraram os
Srs. Barata Ribeiro, Oliveira Figueiredo e
Augusto de Vasconcellos, ficando adiada a
dIscussão, e continuando com a palavra. o
Sr. Augusto de Vasconcellos.
Em 24 proseguiu a discussão. Orou o Sr. Augusto de Vasconcellos, ficando encerrada
a discussão e adiada a votação por falta. de
numero.
Em Z1 foi approvado o veto.

Ih==~=~======='=========================='I'

Oíficios e tele[rammas attendidos

ANNOS

DATAS

PROCEDENCIAS E ASSUMPTOS

PROCESSOS

1906

265

18 de a6'0 to .. Telegramma do desembargador Lido e remettido á. Com missão de Consti·
Loureiro Tavares, communi- tuição e Diplomacia em 20 de agosto.
cando ter convocado ses ão ex- Attendido, com a approvação do patl'aordinaria da assembléa e ta.- recer n. 97, de 1906, em 24 de agosto.
dual para tomar conhecimento
das renuncias do Pre idente e
do Vice· Presidente do Estado de
Sergipe.

»

266

I

»

267

18 de agosto .. Idem do Deputado FiloU to Cardoso, Lido e remettido á. Commis ão de Consticommunicando esta·r firmaàa a tuição e Diplomacia em 24 de agasto.
paz em todo o Estado de er- A tt.endido, com a approvação do pilo·
gipe e que o Presidente e o recer n. 97, de 1906, em 24 de ago to.
Vice·Presidentere ignatarios só
se conservam no quartel do 26°
por exploração politica.

»

288

21 de agosto .. Idem de Guilherme Campos, indi- Lido e remettido á Commissão de Con ti-

de agosto .. Idem de Antonio Guimarães Car- Lido e remettido a COIDmissâo de Con tivalbo, intendente do municipio tuição e Diplomacia em 20 de acrosto.
de Campos, em Sergipe, com- Attendido. com a approvação do pamunicando ter sido deposto da- recer n. 97, de 1906, em 20 de agosto.
quelIc cargo.

cando quaes os indivihuos que tuição e Diplomacia em 22 de aO'osto.
vão fazer parte da Assembléa Attendido, com a approvação do pa.Legi'lativa do Estado de Ser- recer n. 97, de 1906, em 24 de ago to.
gipe, convocada pelo desembargador Loureiro Tavares, sem
terem obtido voto algum na
eleição a que se procedeu em
dezembro do anno passado para
a renovação da mesma a~embléa.
»

289

21 de agosto .. Idem do Deputado Fausto Cardoso. Lido e remettido á. Commis ão de Consticommunicando ter começado na tuição e Diplomacia em 22 de agosto.
maior ordem as sessões prepa- A tt.endido, com a approvação do paratorias da Assembléa de Ser- recer n; 97, de 1906, em 24 de agost.o.
gipe.

»

290

22 de ago to .. Idem, do desembargador Loureiro Lido e remettido á. Commissão de Con tiTavares, communicando terem tuição e Diplomacia em 22 de agosto.
começado as sessões preparato- Attendido, com a approvação do pa-

rias da A embléa. de Sergipe,
por elIe convocada para. conhecer das renuncias dadas pelos
Srs. Guilherme Campos e Pelino Nobre.

»

recer n. 97, de 1906, de 24 de ago .0.

291

23 de agosto .. Idem do desembargador Guilherme Lido e remettido á. Commi são de Consti·
Campos, commlmicaodo ha:ver tituição e Diplomacia em 23 de agosto.
desertado quasi todo o Corpo Attendido, com a approvação do paPolicial de Sergipe.
recer n. 97, de 1906, em 24 de agosto.

358

21 de setembro Idem do Sr. Senador Julio Frota, Lido, ficou sobre a mesa para .er con~idepedindo demis ão do cargo que rado quando haja numero, em 21 de se-

occupa na Commissão de Ma- tembro.
EDl. 24, submettido á votos o omcio. o
rinha e Guerra.
Senado negou a dispensa..
16

--
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.

31 de março... Omcio da Mesa do Senado do Estado Lido e remettido á Commissão de Finanças
de S. Paulo. communicandoqueo em 8 de maio.
Senado deliberou representar ao Prejudicado com a approvação da propoCongresso Naciona.l sobre a ne· sição da Ca.mara dos Deputados n. 20,
cessidade de serem decretadas de 1906.
medidas de ordem geral, em leis
federaes, attinentes á crise por
que passa o paiz pela diminuição exeessiva do preço do
café.

I

•

Requerimentos e reDresenta~õe& diversas, deferidos
DATAS

ANNOS

PROOEDENOIAS E

ASSUMPTOS

PROCESSOS

32 20 de novembro Requerimento de DD. Suzana de Lido e remettido á Commissão de Fina.nças

1905

Figueiredo e Helena de Figuei· em 20 de novembro.
redo, pedindo uma pensão com Deferido com a approvação do projecto
que possam aperfeiçoar na Eu- n. 26, de 1906.
ropa, os seus estudos de piano,
feitos com distincção no Instituto NacionaL de Musica.

1906

2

3 de abril ... Idem do Sr. Senador José Ber- Lido e remettido á Commissão de Policia em
nardo de Medeiros, pedindo li- 8 de maio.

cença para deixar de compa- A Commissão deu parecer favoravel, que
recer á. sessão legislativa do cor· sob n. 2L de 1906, foi a imprimir em 14
rente anno.
de maio.
Deferido com a approvação do parecer
em 17 de maio.
:.

3

4 de maio ... Idem do engenheiro Francisco Van Lido e remettido á Commissão de Finanças
Erven, lente da Escola de Minas em 8 de maio.
de Ouro Preto, pedindo um anno Deferido com a approvação do projecto

de licença com ordenado.

:.

5

n. 5 de 1906, em 30 de julho.

3 de maio ... Idem do Sr. Senador Arthur Cesar Lido e remettido á Commissão de Policia em
Rios pedindo licença para deixar 16 de maio.
de comparecer á presente sessão A Commissão deu parecer favoravel, que
legislativa.
sob n. 27 de 1906 foi a imprimir em 22 de

maio.

Deferido com a approvação do parecer

em 28 de maio.

6 15 de maio ... Idem do Sr. Senador Arthur Indio Lido e remettido á Commissão de Policia em

»

do Brazil, pedindo dous' mezes 17 de maio.
de licença.
A Commissão deu parecer favoravel, que
sob n. 28, de 1906, foi a imprimir em 25
de maio.
Deferido com a approvação do parecer
em 28 de maio.

7 28 de maio ..• Idem do Sr. Senador José Paes de Lido e remettido á Commissão de Policia em

:.

CarvaLho, pedindo dous mezes e 22 de maio.
meio de licença para se ausentar A Commissão deu parecer favoravel, que
desta capital, afim de tratar de sob n. 29, de 1906, foi a imprimir em 28
sua saúde.
de junho.
Deferido com a approvação do parecer'
em 30 de junho.

I de junho... Idem do Sr. Senador Francisco á, Lido e remettido á Commissão de Policia em

pedindo licença para deixar de 22'de junho.
comparecer á presente sessão A Commissâo deu parecer favoravel, que
legislativa.
sob n. 30, de 1906, foi a imprimir em 28
de junho.
Deferido com a approvação do parecer
em 30 de junho.

9

,.

L de junho..• Representação do Senado do Esta- Lida e remettida á. Commissão de Finanças
do deS. Paulo. pedindo aappro, em 22 de junho.
vação do convenio firmado em Deferido com a approva.ção da proposiTaubaté pelos Presidentes dos ção da Camara dos Deputa.dos, D. 20, de
Estados do Rio de Janeiro, Mi· 1906, em 31 de julho.
nas Geraes e S. Paulo, para a
vaLorisação do café.

•

-
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12

1 de junho... Requerimento do Sr. Senador Lido e remettido á. Commissão de Policia em
Ju to Chermont, pCldindo licença 25 de juuho.
para s~ ausentar desta Capital. A. Commi sãio deu parecer fàvoravel. que ob
n. 43 de 1906, foi a impI'imil' em 5 de
julho.
D :ferido com a approvaç~o do parecer
em 9 de julho •

13

. . . de junho .. Representação da União dos yn- Lida e remettida ás Commissões do Justiça e
dicatos Agricola de Pernam- Legislaçã0 e de Finauças, em 27 de junho.
buco, em favor da proposição da Deferido com a approvação da propoCamara do. Deputados, n. 1 de sição em 20 de dezembro.
1906, regulando a ol'ganisação
dos syndlcatos profissionaes e
cooperativas.

15

29 de maio ..•.

16

1 de maio •••. Requerimento de Arthur de Car- Lido e remettido ás Commissões de Constivalho Moreira, pedindo ao Con tuição e Diplomacia e de Finança.s em 5 de
gresso Nacional que autorize o julho.
Governo a declarar sem effeito o As Commi sões deram parecer sob ns. 77 e
decreto que o aposentou no 136 de 1906, re,pectivamente em 25 de
cargo do l° secretario de Le- julho e 14 de setembro, oJIereceudo o pro·
gação na Italia.
jecto n. 6 de 1906.
Deferido com a approvação do projecto
em 29 de setembro.

22

29 de a:gosto... Requerimento do Senador Candido Lido e remettido á Commissão de Policia em
de A.breu, pedindo tres mezes 30 de agosto.
de licença.
A Commissão deu parecer fa.voravel sob
n. I I de 1906, em 5 de setembro.
Deferido com a approvação do parecer
em 10 de setembro'

24

3 de setembro Requerimento do Dr - Lucio de Lido e remettido á Commissão de FinanÇâ.S
Mendonça, Ministro do Supremo em 3 de setembro.
Tribunal Federal, pedindo qua.- A Commissão deu parecer sob n. 12- de 1906,
tro mezes de licença paJ.1a tra- oifeL'ecendo o projecto n. 19 de 1906.
tal' de sua: saude.
Deferido com a approvação do projecto
em 24 de etembro.

»

25

5 de setembro Requerimento de Pedro de Alcan· Lido e remettido á. Commissão de Finanças
tara. Benevides de Araujo Cunha, em 5 de setembro.
3° esc-riptnrarío da casa da A Commissão deu parecer, oift3recendo o pro~loeda. pedindo um armo de li- jecto n. 36 de 1906.
cança com ordenado.
Deferido com a approvação do projecto
,
em 24 de novembro,

»

2i

18 de setembro Requerimento do Dr. João Pedro Dido e remettido á éommissão de Finanças
Belfort Vieira."Ministro do Su- em 18 de setembr0.
premo 'Fribunal Fed'eral pedindo A Commissão deu parecer sob n. 144 de 1906,
um. anno .ie licença, com todos ofll recendo o projecto n. 22 de 1906.
OS' velJcímentos, para tratar da De1"erido com a a.pprovação do projecto
sua ,'aTIde.
1 de ou tubro .

1906

»

RequerimentodeAugu~toFerreira

Lido e romettido á Commis ão de Finanças
Baltar, l° e cl'ipturario da De· em 4 de julho.
legacia Fiscal de S. Paulo, pe- A Commi ãodeu parecer, sob n. 91 de 1906,
díndo um anno de licença, com oiferecendo o projecto n. 12 de 1006, em 17
vencimentos para tratar da sua de a.gosta.
sarnie.
De1"erido com a approvação do projecto
em 24 de etembro.

•

Requerimentos e repre~enta~õBS diversos, archivados, indeferidos eprejudicados
DATAS

ANNOS

PROCEDENClAS E ASSUMPTOS

PROCESSOS

1903

8

8 de juriho •• : Requerimento do Dr. M.. José AI- lJido e.remettido ás Commissões de Marinha
vares ~ outros, 'Pedi~do a de- 13 Guerra e de Fin3.nç~s em 2 de junho.
cretaçao de uma pen ao annual A1~chiv.ado, na forma da deliberação
de 720$ a cada um dos VOIUD- do Senado de 6 de junho de 1906.
tarios dal'atl'ia, e da verba para
pagamento do Baldo q.ue lhes é
devidQ, em virtude da lei de 7
de janeino de 1865.

»

13

Z7 de Julho •.• Idem de ATIDa Ooelbo de Fiauei- Lido e .1'emettid.o ás Oommissões de Marinha
redo, viuva do capitão do Exel'- e Guerra e de Finanças em 10 de julho.
'Cito Jos:qU'im Soares do Figuei- A.rchiv.ado. Idem.
redo, pedindo augmento da pensão que percebe.

14

24 de maio..•. Idem de Aristides Mendes, pedindo Lido e remettido ás Commissões de Finanças

:t

17

29 de Julho ..•• Idem de Antonio

:t

24

i

o credito nec~sario paraman- e de Saude Publica em 13 de julho.
dar publicar os seus estudos e Archi"ado. Idem.
pJ.lopaga;nda da HelmintllA'as sobre a causa e prophylaxia das
.febres e especialmente da .amare11a.

Francisco de Lido e remettido á CoIDmissão de Marinha
Paiva, patrão·mór interino da e GUeI'ra em 3 de agosto.
Capitania do porto do Estado Archi-v.ado. Idem.
do Maranhão, pedindo a sua inclusão no Corpo de Patrõesmóres llrea.do pelo decreto de
5 de dezembro de 1900.

5 de julho ••.. Idem de João Pereira Cardoso Ju- Lido e remettido ás Commissães de Marinha
nior e outros, vaI untarias da e Guerra e de Finanças em 3 de setembro.
pat1'ia, pedindo o :pagamento do Archivado. Idem.
soldo que lhes é devido pelo
a1't. 12 do decreto n. 3371, de 7

de janeiro de 1865, e bem assim
que a todos Oil voluntario da
Patria eja concedida uma -pensão de 720$000.
:.

25

31 de agosto •. Idem de Joaquim Ferreira da Lido e remettido ás Commissões de Marinha
Cunha Barbosa, major reforma· e Guerra e de Finanças em 5 de setembro.
do e coronel honorario do Exer- Archivàdo. Idem.
cito, pedindo melhoria de sua
reforma.

:t

26

31 de agosto .• Representação da. qamara Muni- Lida e. remettida. á.s Commissões de Obras
cipal de Mossara, Estado do Publicas e de Fmanças em 9 de setembro.
Rio Grande do Norte, submet- Archivado. Idem.
tendo á apreciação do Senado o
prospecto de uma ,estrada de
ferro, ligando o porto daquelle
munlcipio ao rio S. Francisco.
no centro do Estado da Bahia,
como meio de socccrrer o povo
flagellado pela secca.

:t

41

19 de setembro Idem da Camara Municipal de Lido e remettido á Commissão de Obras PuNioac, Estado de Matto Grosso, plicas e Emprezas Privilegiadas em 13 de
coatra o novo traçado adoptado novembro.
para a B$trada que deve ligar Archivado. Idem.
o Estado de Matto Grosso ao do
I Paraná.

-
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ANNOS
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1903

44

3 de dezembro Requerimento de Charles Ran, pe· Lido e remettido ás Commissões de Obras
dindoa concessão de uma estrada Publicas e de Finanças em 9 de dezembro.
de ferro entre Bello Horizonte e Archivado. Idem.
Gonçalves Ferreira., e tação da
Estra.da de Ferro Oeste de
Minas.

1904

21

4 de agosto .. Idem da Viscondessa de Lamare, Lido e remottido ás Commissões de Marinha
viuva do almirante Visconde de e Guerra e de Finanças em 8 de agosto.
Lamal'e pedindo um recurso pe· Indeferido, com a approvação do pa·
cuniario.
recer n. "08 de 1906.

15

4 de julho .. Idem dos Voluntarios da Patria. Lido e remettido ás Commissões de Finanças
sobreviventes, da. guerra do Par e de Justiça e Legislação em 12 de agosto.
raguay, pedindo uma pensão de Indeferido, com a approvação do pa·
1:000 a cada um dos patriotas recer, n. 72 de 1906.
que serviram naquella guerra
e as outras regalias que lhes
foram promettidas por decreto
do Governo Imperial.

»

26

10 de outubro Idem do engenheiro João Lustosa Lido e remettido á. Commissão de Finanças
de Souza, e do capitão Anto- em 16 de outubro.
mo Carlos Horta, pedindo rein- Indeferido, com a approvação do pategração nos cargos que oe- recer n. 74 de 1906.
cupavam na Inspectoria Geral
de Terras e Colonização em
Minas Gcraes.

1905

28

11 de outubro Idem de Marcos Evangelista dos Lido e remettido á Commissão de Finanças
Anjos, sargento-ajudanto refor- em 20 de outubro.
mado do Exercito, pedindo uma Indeferido, com a approvação de papensão ou melhoria de reforma. recer, n. 75 de 1906.

29

24 de outubro Idem de Edesio Henrique da Silva, Lido e remettido li. Commissão de Finanças
telegraphista da Repartição Ge- em 3 de novembro.
ra.l dos Telegraphos pedindo pro- Indeferido, com a approvação do parogação, por um anDO, da Ji- recer n. 73 de 1906.
cença em cujo gozo se acha.

»

Synopse dos assumptos que ficaram pendentes de deliberação do Senado em 30 de dezembro
de 1906, organizada de conformidade com o art. 148 do Regimento, pelo Vice-Director
da Secretaria.
Pags.

I

Projecto ini iado, no enado .

3

29

PI'opa i(;ãe iniciada na Camara do Deputado:"
tn do PodeI' Executivo

59

Veto. do Prefeito do Di. Lrieto Federal u resoluções do Conselho Municipal
Offleios e telegramma, .
Requeri men to e repre~entações diversa,- .

I

17

Projectos do Senado
DATAS

ANNOS

1891

1892

A SUMPTOS

PROCESSOS

40

10 de setembro Dispõe sobre bens doados á Gon· Pende de l~arecer.
des 'a d'Eu.
Oiferecido pelo Sr. unerico Lobo, ficou sobre a mesa durante o triduo regimental
em 10 da setembro.
Em 14 foi apoiado e a imprimir.
Em 17 entrou em 1"' discussão. Oraram os
Srs. Q. Bocayuva, Ramiro Barcellos e
Americo Lobo, ficando a discussão adiada
pela hora.
Em 18 continuou em discussão. Oraram os
Srs. Lapér, A. Cavalcanti, José H;ygino_e
Pinheiro Machado, ficando a dlScussao
adiada pela hora.
Em 19 continuou em discussão. Orou o Sr.
U. do Amaral. Encerrada a discussão ficou
adiada a votação por falta de numero.
Em 21 foi approvado em la e passou para 2'
discussão, indo préviamente ás Commissões de Justiça eLegislação e de Finanças.

57

28 de outubro. Altera as disposições da lein. 3150, Pende de parecer.
de 4, e do decreto n. 8821, de 30 Oft'erecido pelo Sr. Americo Lobo e outros,
de novembro de 1882, que devem e, estando apoiado, foi a imprimir em 28
continuar em pleno vigor.
de outubro.
Em 30 entrou em la discussão e foi sem debate approvado E' passou para a 20., indo
antes ás Commissões de Justiça e Legislação e de Finanças.

21

25 de julho .... Altera a actual organização judi- Pende de parecer.
"
ciaria do Districto Federal.
Oíferecido pelo Sr. Americo Lobo e outros,
e, estando apoiado, foi a imprimir em 25
de junho.
Em 2 de julho entrou em l" discussã.o e foi
sem debate approvado e passou para 20.,
indo antes li Commissão de Justiça e Legislação.
\
(A lei n. 1.338, de 9 de jalleil'o de 1905, reOI·galli.:ou a Justiça do Districto Federal.)

1893

1894

2

10 de maio .... Crea um commando geral uperior Pende de parecer.
pa Guarda Nacional, com sédeOíferecido pelo Sr. Amaro Cavalcanti e ouem cada uma das capitaes dos tros e, estando apoiado, foi a imprimir
E tados da União.
em 10 de maio.
Em 12 entrou em Ia discu são e foi sem debate approvado e passou para 23 , indo antes li Commissão de Justiça e Legislação.

34

31 de julho.... Determina que os proprios nacio- Pende de parecer.
naes, que por lei do antigo re- Oíferecido pelo Sr. João Barbalho e outros,
gimen foram entregues á Santa e, estando apoiado, foi a imprimir em 1
Casa da Misericordia do Recife, de agosto.
com o encargo do recolhi- Em 3 entrou em la discussão e foi sem demento e educação de orphãos bate approvado e passou para. 2a, indo
e desamparados, bem como a antes ás Gommissões de Constituição e Dicolonia Isabêl, no Estado de plomacia e de Finanças.
Pernambuco, continuarão a ter
o destino a que estão servindo.

3

30 de junho.•. Dispõe sobre os contractos de loca· Pende de pa.recer.
ção de predios urbanos e subur- Oíferecido pelo Sr. João Barbalho, ficou sobanas.
bre a mesa durante o triduo regimental,
em 30 de junho.
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AS UMPTOS

Foi apoiado ea imprimir em 3 de julho.
Em 6 entrou em I" di cu'são e foi ~em debate approvado e passou "para 2~, indo
antes á ommLsão de Justiça e Legisll\ção.

25 de agosto .. Dispõe sobre o tempu em que um P nd de parecer.
réo póde estar preso ou uetento. Olferecido pelo r. João Bilrbu.lho, ficou soo
bre a mesa durante o triduo regimental.
em 2() do lt"'osto.
Foi apoiado e a imprimir em 1 de etembro.
Em II entrou m I" di5CU são que se encerl'OU -em debate, ficando a votação
adiada por falta de numel'o.
Em 5 foi approvado e pa.~sou para 2" dis·
cu~são indo ante á Comm! ão de Justiça
eLegi 'lação.
Em 2 de junho de 18U6 entrou em 2" discus ão.
O r. Gomes de Castro req uereu o adiamento
da discussão, afim de ser o projecto dev 1vido li. ommissão de Justiça e Lp. ilação.
O r. Presidente deu as razões pelas quaes
incluiu o projecto n'1 ordem do dia.
O requerimento do r. Gomes de Ca'tro foi
apoiado, posto em discussão e sem debate
approvado.
O projecto foi remettido ii. Com missão ,ficando adiada a di ·cu são.

1894

26

»

30

1 de outubro. Dispõe sobre a mobilização da P

1895

20

9 de julho ... Pl'~hibe a co?~essão.de honra~ !Ui. Pende de pare er.
.
htares a CIVl.. e <1lOda a mlhta- Olfereci,lo pelo r. Coelno RodrIgues e oures, quando ellas excedam <'L gra· tros e estando apoiado foi a imprimir
duação que por lei lhe compotir. em lO'de iulho.
'
Em ]3 ontrou em la di cus ão O foi sem debate approvado e pa sou para ", indo antes á Commi õo de Con tituição e Diplomacia e de Marinha e Guerra.
As Commi sões deram parecer sob n. 1 de
189.3, olIerecendo a de Con tituição e Diplomacia o ubstitutivos sob ns. 51 e f-2
de 1895, e opinando a de Marinha e Guerra pela adopção do projecto.
.
Em 2 de maio dA 1896 entl'ou em 2~ dlsoussão com os substitutivos oíferecidos pela
maioria e minoria da Com missão de Constituição e Diplomacia. Oraram o Srs.
Coelho Rodrigues, VirgilLO Damasio, Gil
Goulart e Fr<1ncisco Machado. A discu são
ncou ndiad,l pela hora.
Em 22 Pl'oseguiu a. discussão. Oraram os
81'S. Gooçalve Chaves. Coelho Rodrigues,
Almino Aífonso, que olfe1'eceu um L emenda que foi ap ia.da e posta. conjuncta-

Guarda Jacional.

nde de pa.recer.
Olferecido pelo r. GonçaJve Chave. e ou·
tros e, estando apoiado, foi a imprimir em
2 de outubro.
Em 9 entrou em la discus ão e foi sem debate approvado e pa ou para 2", indo antes á Corumis ão ue Con tituição (, Diplomacia.
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mente em discus3ão, e Gil Goulart, que offereceu um requerimento, o qual ficou sobre a mesa para ser a[Joiado na seguinte
sessão, visto estar esgotada a lJora.
Em 23 continuando a di 'cussão, foi lido.
apuiado, posto em discu ão e sem debate
aproíado o requerimento do Sr. Gil Goulart.
Ficou adin.daa discussão, sendo o proje.:to
remettido ás Commissões de Constituição
e Diplomacia e de Marinha e Guerra.
A Commissão de Marinha e (juerra deu parecer favoravel que. sob o n. 97 de 1808.
foi remettido á de Constituição e DIplomacia em 30 de setembro.
1895

56

58

6

126 de outubro. Orga.niza o CodigJ

Exercito.

Criminal do Pende de parecer.
Offerecido pelo r. João Neiva e outros e,
estando apoiado, foi a imprimir em 26 de
outubro.
(i;m 20 de maio de 1896 entrou em I· discussão. Orou o Sr. Rosa Junior. Encerrada a
discussão foi approvaclo e passou para 2n,
indo antes ás Commissões de Justiça e Legislação e de Marinha e Guerra..
(i;m 28 foi, a requerimento do Sr. Rosa Junior, remettido ás alludidas Commissões,
como elemento de estudo o projecto do
Codigo da Justiça Militar, organizado pela
commissão nomeada pelo a'.'iso de 14 de
janeiro de 1891A Commissão de Marinha e Guerra formu·
lou parecer, cujo original foi remettido á
de Justiça e Legislação em 26 de julho de
1897.

29 de outubro Transfere ao dominio do Estado Pende de in:Cor.rn.ações.
de Pernambuco di versos pro- Offerecido pelo Sr. ,João Barbalbo e outros
prios nacionaes neHe existentes. e, e tando apoiado, foi a imprimir em 30
de outubro.
(i;m 1 de novembro entrou em ln discussão,
que se encerrou sem debate. ficando a 70·
tação adiada por {'alto. d3 numero.
Em 5 foi a,pprovado e passou para 2" discus ão, indo ante' ii. Commis:ão do Justiça
eLegi 'lação.
A Com missão deu pareceI'. pedinrio informações, o qual, sob n. 97 de 1897. ~i>i posto
em dlscu 'são e sem debate approvado em
20 de agosto.
Em 23 expediu-se Mensagem, pedindo as informações.
26 de novembro Determina o que constitue infrac· f"en(l~ de pu,rece.' (' de ;3 a d i !'lção do disposto no art. 61 da cu.ssao.
lei n. 35, de 26 de janeiro rle Offerecido pelo Sr. Joã Bal'balbo, ficou so1892. por parte do governado- bre a mesa durante o triduo regimental,
res ou presidentes dos Est'1dos, em 25 de novembro.
sobre eleições para preenchi~ ~vi apoiado e a imprimir em 2 de dezemmentos de vaO'as de :::ienadores bro.
e Deputados.
Em 9 entrou em la discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
I
por falta de numero.

I
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1896

2

A SUMPTOS

PROCESSOS

Em 10 foi apP1'ovado em 1· e passou para 2'
di cu ão, indo antes á Commi ões de
ConstitUição e Diplomacia e de Justiça e
Leaislação .
A Commissão de Justiça e Legislação deu
parecer favoravel, o qual, sob n. 37 de
1897, foi a imprimir em 7 de junho.
Em 26 entrou em 2" discussão. Oraram os
Srs. Sevel'ino Vieira, Gonçalves Chavo,
Moraes Barros e Ramiro Barcellos, tendo
ido apoiadas emendas oft'erecidas pelo r.
Severino Vieira. A di cu ão ficou adiada
pela hora.
Em 27 proseguiu a discussão, que ficou
adiada depois de orarem os Srs. Gonçalves Chaves e Morae Barros.
Em 28 pro eguiu a discussão. Oraram o
Sl'S. B. de 1endonça obrinho e Gonçalv Chaves. tendo este o1ferecido um requerimento de adiamento afim do projecto volta.r á. Commis ão, que o estudou.
O requerimento fui apoiado, posto em discu ão e . em debate approvado .
Ficou adiada a di cu são, sendo o projecto
devolvido á Commissão.
A Mesa deu parecer opinando que fos e ar·
chivado, o qUI1, sob n. 4' de 1904, foi a
imprimir em 10 de julho de 1904.
Em 23 de novembro entrou em 2' di cu ão.
Orou o r. Francisco Glycerio. Encerrouse a !li cussão em mais debate, ficando a
votação adiada. por falta de numero.
Em 24 foi approvado e pas ou para 3 discussão.
Em:>g entrou em 3. discussão. O Sr. A.
Azeredo requereu que o projecto fosse á.
Commis ão de Justiça eLegi lação. O requerimento foi apoiado, posto em discussão e em debate approvado.
Ficou adiada a discussão, sendo o projecto
remettido á. alludida Commissão.

26 de maio ..•• Restitue ao Estado de Pernambuco P~n~e de parec_ r.
a antiga comarca do Rio São OfIereCldo pelo Sr. Joao .Barbttlh? ficou
Francisco, que fôra provisoria- sobre a me a.durante o tr1duo regunental,
mente annexada á província da em 211 de malO.
Bahia
Em 1 de junho foi apoiado e a imprimir.
•
Em 19 entrou em I" di cus ão. Oraram os
1's. Virgllio Damasio e João Barbalho,
ficando encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de numero.
Em 20 foi approvado e passou para 2' discu são, indo antes á. Commissão de Justiça
e Legislação.
Em 25 de junho foram remettidos á. Commissão dou telegrammas, um da Me a do Senado e outro da da Camara dos Deputados
do Estado da Sahia, reclamando, em nome
do povo bahiano, contra a. adopç.'\o do
projecto.
Em 8 de julho foi 1'emettido á Commissão
um omcio do 10 secretario do Senado do
Estado de Pernambuco, confirmando o telegrarnma em que a Mesa do Senado communicou que o mesmo approvou uma indicação solicitando a adopção do projecto.
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Em 10 de agosto foram remettidas á Com~issão duas representações contra o proJecto, sendo uma do Conselho Municipal
de Sant'Anna dos Brejos, comarca de Correntina, e outra do Conselho Municipal
de Correntina, Estado da Bahia.
No Diario do Congl'esso de 5 de no"Vembro
foi publicada por deliberação da Mesa do
Senado, a requerimento do Sr. João Barbalho, uma Memoria sob o titulo « Instituto Arcbeologico e Geographico rle Per. nambuco, em prol da integridade de Pernambuco ». por F. A. Pereira da Costa.
A Commissão deu parecer contrario que,
sob n. 93 de 1897, foi a imprimir em 17
de agosto.
Em 20 entrou em 2a discussão.
O Sr. Gonçalves Cbaves requereu que sobre
o projecto interpuzesse parecer a Commissão de ConstitQição e Diplomacia.
O requerimento foi apoiado e posto em discussão.
Oraram os Srs. Severino Vieira, Vicente
Machado. Ramiro Barcellos e Aquilino do
Amaral.
Encerrada a discussão, foi posto a votos e
approvado o requerimento.
Ficou adiada a discussão. sendo o projecto
remettido í'L Commissão alludida..

I

,
,

I

,
,

1896

ASSU1IiPTOS

5

19 de junho .. Autoriza a abertura do credito Pende de inf'orUlações.
extraordinario de 50:000:, para Olferecido pelo Sr. Justo Chermont e outros
o balisamento do canal que e, estand,o apoiado, foi a imprimir em 19
corre ao longo do cabo de Ma- de junho.
guary, da ilha de MarajO, no Em 27 entrou em la discussão. que
ficou sem debate encerrada. e adiada a.
Estado do Pará.
votaçã.o por falta de numero.
Em 28 foi appl'ovado em la e passou para
2a discu 'são, indo antes ás Commi sões de
Marinha e Guerra e de 'Finanças.
A Commissão de Marinha e Guerra deu parecer pedindo informações ao governo.
o qual. ob h. 25 de 1897, foi posto em
discussão e sem debate approvado em
26 de maio de 1897.
Em 28 expediu-se Mensagem, solicitando as
informações.

9

2 de julho ... Autoriza o Governo a subven- Pende de parecer.
cionar a companhia de vapores Offerecido pejo Sr. Justo Chermont e outros
que se propuzer a fazer duas e, estando apoiado, foi a imprimir em 2
"Viagens mensaes entre os por- de julho.
tos do Rio de Janeiro, Cearí'L, Em 6 entruu em la discu são e foi sem de. Luiz e Belém.
bate approvado e passou para 2", indo
ante, ás Gommissões de Obra~ Publicas e
Empreza Privilegiadas e de Finanças.

10

30 dê junho ... Extingue o logares de juizes sub- Pende de !:)arecér. '
stitutos dos juizes seccionaes, Olfel'ecido pejo Sr. Vicente Machado, ficou
creados pelo art. 18 do decreto sobre a mesa durante o triduo regimental,
n. 848, de 11 de outubro de em 30 de junho.
1890. e eqllipara os vencimentos Em 4 de julho foi apoiado e a. imprimir.
de todos os juizes de secção da lJ.m 8 entrou em I" discussão e foi sem deRepublica, aS!lim como os dos bate approvado e passou para 9". indo
procuradores seccionaes.
antes ás Commissões de Justiça e Legislação e de Finanças.

'"o
om>...

Ai'\NOS

e:: E-<
.,,<

DATAS

;SZ

A~

C\lPTOS

PROCESSOS

::>9
;z~
Q

!

A Commissão de Justiça. e Legislação deu
parecer contrario que, sob n. 11:- de 1'96,
foi a imprimir a 31 de ago to.
Em 4 de setembro entrou em 2" discu ã.o.
O Sr. João Pedro requereu o adiamento da
discussão por 48 horal!. Posto a votos. fui
approvado o requerimento, ficando adiada.
a di cU8são.
Em 6 de agosto de 1897 proseguiu em 2a
discussão.
Oraram os Srs. Vicente Machado, Gonçalves
Chaves e Almino Affon!lo, que offerecen
um requerimento de adiamento da dis·
cu são. afim do projecto voltar á Commissão.
O requerimento foi apoiado e posto em discussão.
O Sr. B. de Mendonça Sobrinho oifereceu
um substitutivo ao requerimento, que
foi apoiado e posto conjuntamente em
discussão.
Orou o Sr. Almino Afl'oruw, que pediu are·
tirada do seu requerimento, no que consentiu o Senado.
Encel'rada a. discussão, foi approvado ore·
querimento do Sr. B. de Mendonça Sobrinho.
Ficou adiada a discussão, sendo o projecto
remettido á Commissão de Justiça e Legislação.
1896

~

15

17 de julho ... Autoriza o Governo a contr3octar o Pende de parecer.
estabelecimento de um cabo OJferecido pelos Srs. Ju to Chermont, n·
sub·fluvial entre Manaos e Ta· tonio Baena. e Francisco Macha.do, ficou
batinga.
sobre a mesa. durante o triduo regimental
em 17 de julho.
Em 22 foi apoido e a imprimir.
Em 4 de agosto entrou em 1" discussão e
foi sem debate approvado e passou para 2&,
indo antes ás Commissões de Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas e de Fi·
nanças.

16

parecer.
20 de julho ... Autoriza o Governo a contractar a Pende d
navegação pelos portos de Ara· Offerecido pelos Srs. Coelho e Campos e
cajú, Estanci3o, Victoria, Rio, outros e, estando apoiado, foi a imprimir
Santos, Paranaguá, Floriano- em 28 de julho.
polis, Rio Grande, Pelo tas e Em 31 entrou em la discussão. Oraram os
Porto Alegre.
Srs. Moraes Barros e Coelho e Campos.
Encerrada. a discussão, foi posto a voto ,
ficando a votação empatada .
Em 7 de agosto repetiu-se a votação, e foi o
projecto approvado e pa sou para 2a discussão, indo antes ás Commissões de Obras
Publicas e Emprezas Privile"aiadas e de
Finanças.

!

.

~

20

3 de agosto •• Revoga. a lei n. 643, de 2 de Pende de l>ar c 17.
setembro de 1847, e restabelece Offerecído pelo Sr. Coelho Rodrigues, ficou
a. ordenação do hVl'O 4°, tí- sobre a mesa durante o triduo regimental,
tulo 92.
em 5 de agosto.
. Em 8 foi apoiado o a imprimir.
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Em 19 entrou em 1" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta rle numero.
Em 20 foi approvado e passou para 2" discussão, indo antes á Commissão de J[L~
tiça e Legislação.
A Commissão deu parecer contrario, o qual,
sob n. 36 de 1897, foi a imprimir em 7 de
junho.
Erri 10 entrou em 2" discussão. Oraram os
Srs. Gomes de Castro e Gonçalves Chaves,
licando a discussão adiada pela hora.
Em 14 continuou a discussão. O Sr. Severino Vieira 'requereu o adiamento da discus ão por oito dias. Posto a votos, foi
approvado o requerimento.
Em II de agosto continuou em 2' discussão e
foi sem dehate approvado e passou para 3".
Em 16 entrou em 3· discussão. OSr. Gomes
de Castro offereceu um substitutivo que
foi apoiado e posto conjunctamente em
discussão.
Foi igualmente apoiado e posto em discussão
outro substitutivo offerecido pelo Sr. B.
de Mendonça Sobrinho.
Foi lido, apoiaélo e posto em discussão um
requerimento offerecido pelo Sr. Gomes
de Castro para que o projecto e os substitutivos fossem remettidos ii. Commissão de
Justiça e Legislação.
I
Ol'aram os Srs. Gonçalves Chaves e B. de
Mendonça Sobrinho. Encerrada a discussão, foi posto a votos e approvado o
requerimento do Sr. Gomes de Castro.
Ficou ailiada a di cussão, sendo o projecto
e os substitutivos remettidos ii. alludidn.
Commissão.
Em 29 de setembro o Sr. Gonçalves Chaves
requereu que, independente de parecer,
fosse o projecto incluiclo na ordem dos
trabalhos.
Posto a votos, foi approvado o requerimento.
Em 30 continuou em 3· discu são com os
substitutivos.
O Sr. Gonçalves Chaves o1l'ereceu um substitutivo e um requerimento pedindo a nomeação de uma Commissão Especial para
interpor parecer sobre a materia dos
substitutivos.
O substitutivo foi apoiado e posto conjunctamen te em discussão.
O requerimento foi apoiado, posto em discussão e sem debate approvado.
Ficou adiada a. discussão do project-o.
O Sr. Presidente nomeou para a Commissão
Especial o Sr:s. Gonçalves Chaves, Gomes
de Castro e Coelno e Campos.
Tendo o Sr. Gomes de Castro pedido dispensa, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Benedicto Leite para substituil-o.
(Os Srs. Gonçalves Chaves, Bonedicto Leite e
Coelho e Campos terminal-am o mandato.)
(Em virtude do art. 49 do Regimento està
extincta a Commissão Especial nomeado. em
20 de setemóro de 1897.)

iS
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1896

21

»

24

AS

PROCESSOS

MPTOS

5 de ag-osto .. Autoriza o Governo a providen- Pende <le l:)ar cel.'.
~
ciar de modo a obter para os IOlferecido pelo SI'. Beneilicto Leite, ficou
cartorios do reaistro civil os sobre a me a durante o triduo regimental
livros ecclesiasticos dos assen- em 5 de agosto.
tos de baptismos, casamentos Em 10 foi apoiado e a imprimir.
e obitos, realizados antes do Em 19 entrou em la discussão, que se endecreto n. 119 A, de 7 de ja- cerr u em debate, ficando a votação
neiro de 1890.
adiada pÓI' falta de numero.
Em 20 foi approvado e passou para 2" discussão, indo antes á Commi sões de Justiça eLegi lação e de Fi oanças.
12 de agosto •. Declara abolida a revalidação do P nde de l;)ar cer de u xna
seUo.
CODuni são .lixta
de 3&
disou

ão.

OfIerecido pelos Sr". Justo Chermont, Q.
Boca,yuva e Leite iticica, ficou obre a
me a duranta o trjduo regimental.
Em 17 foi apoiado e a imprimir.
Em 21 entrou em I, discu são e foi sem
debate approvado e pa:!sou para 2 , indo
ante á Commi ão de Finanças.
A Commissão deu parecer ob n. 114, de
1896, pedindo que fosse ouvida a de Justiça e Legislação. O parecer foi posto em
discus ão e sem debate approvado em 29
de agosto.
A Commi são de Justiça e Legisla.ção deu
parecer sob n. 158, de 1896, offerecendo
como emenda substitutiva o projecto
n. 45, do me mo anno.
O parecer foi a imprimir em I de outubro.
Em 7 entrou em 2" di ous ão com o substitutivo ofi'erecido pela Commissão de Ju tiça. e Legislação. A discussão encerrou-se
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.
.
Em 8 foi approvado o projecto com o substitutivo e passou para 3& discus ão.
Em 15 entrou em 3" discussão. Orou o Sr.
Fel'll<>-ndo Lobo. O Sr. Leite e Oiticica
requereu que o projecto fo se remettldo á
Commissão Mixta, nomeada p:l.ra dar parecer obre a taxa do selto.
O requerimento foi apoiado eposto em discussão e 'em deba.te approvado. O projecto
tbi remettido á altudida Cummissão, ficando a discussão adiada.
(A Oommissão Mia;ta alludida foi nomeada em
10 de junho de 1 96 e estd extincta em virtude do art. 49 do Regimento.)

31

25 de agosto .. Dispõe sobre a elpgibilidade dos P nd de paJ:e er c de 3" discidadãos e sobre accumuln ões cus são.
de funcções publica. .
01rereciuo pelo Sr. Coelho Rodrigue , ficou
sobre a mesa durante o triduo regimental
em 25 de agosto.
Em 2 foi apoiado e a imprimir.
Em g de setembro entrou em I" discussão,
que 'e enc rrou sem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.
Em 10 foi approva.do e pas ou po.ra 2& discussão, indo antes :i Commissão de Justiça
e Legislação.
A Commi$ ão deu parecer sob n. 114, de
189 , ol:ferecendo emendas, o qual foi a
imprimir em 21 de setembro.
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E:m 28 entrou em 2" discussão.
Oraram os Srs. Virgílio Damasio e Coelho
Rodrigues, ficando a discussão aidiada pela
hora.
Em 29 continuou a discussão. Oraram
os r~. Coelho Rodrigues e Severino
Vieira, ficando a discu~são adiada pela
hora.
Em 30 continuou a discussão. Foram
apoiadas e postas em discussão emendas
offerecidas pelos Srs. Severino Vieir'a e
Virgilio Damasio, ficanio a discussão adiada pela hora.
Em I de outubro continuou a discussão.
Orou o Sr. Coelho Rodrigues, tendo sido
apoiadas e postas em discussão emenelas
oiferecidas pelos Srs. Virgilio Dama ia e
Coelho R drigues.
Encerrada a discussão e annunciada a votação, foi esta adiada a requerimento do
Sr. Leite e Oiticica, até que se publica·
sem a' emendas.
Em 14, annunciada a votação do projecto
com as emendas, o Sr. Moraes e Barros
requereu e o Senado consentiu no adia·
mento da .otação por 24 horas.
Em 15 votou- e e foi approvado com emendas e passou para 3" discussão, indo antes
á Commiss1io de Just.iça e Legislaçã,o para
rt'digil-o de accordo com o vencido.
A Commis ão deu parecer sob n. 185, de
1896, redigindo-o para 3" diSCUf ão, o qnal
foi a imprimir em 19 de outubro.
E:m 3 de novembro entrou em 3& discus.lio.
Foram apoiadas e postas em discussão
emenda oíferecidas pelo Sr. Justo Cher·
monto Oraram os Srs. Gonçalves Chaves
e Coelho Rodrigues, tendo aquelle oife·
recido emendas que foram apoiadas. A
di cussio ficou adiada pela hora..
Em -1 continuou em discussão. O Sr. Justo
Chermont requereu o adiamento da. di cussão atim do projecto ir éÍ, Commissuo
de JIJ tiça eLegi lação para dar parecer
sobre a emenda. O requerimento foi
apoiado. posto em discll são e sem d blte
apprúvado. .\. Ui cussão fiCOll adiada,
serido o projecto remettido á alludida
Corumissão.

I
189ô

ASSUMI TOS

42

de
21 le setembro Determina cluaes a autoridades Ponde dc 3" discussão
competent para conceder li- parecer
cenç.1.aos fnnccionarios publicos. On'erechlo pelo r. Coelho Rodrial1e~, ficou
obre a mesa. duraute o triduo regimen Lal
em 'JI de etembro.
Em 2 . fui apohdo e a imprimir.
Em 1 d outubro entrou em 1" di cussão e
foi sem debate approvado e passou para
2", indo ante á Commi são de Finança .
Em 10 de outubro de 1904 e por deliberação
da Mesa eatrou em 2" di'cussão.
For,~m oJIerecidas, apoÍl.da' e posta" con·
j unctamen te em discussã.o viloria: emendas.
Ficou uspensa a discussão e a emeada
remettidas á Comm'i'são de Justiça e Legi~laçã.o .

-

PROCI'.

ASSUMPTOS

DATA

ANNOS

12-

sos

~sta

,

1896

»

Commi ão deu parecei' favoravel a
umas e contrario a outras da emeadas,
manifestando- e, entretanto, contraria ao
projecto.
O parecer sob n. 255, de 1904, foi a imprimir em 10 de novembro.
Em 19 prosoguiu em 2" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada. por falta de numero.
Em 21 foi approvado com emendas e remettido á Commi ão para redigil-o de accor·
do com o vencido.
A ommi são deu parecer que ob n. 28-, de
1904. foi a imprimir em 28 de novembro.
Em 2 de dezembro entrou em 3" di cu são,
que s encerrou sem debate, ficando a vota~ão adiada por falta de numero.
Em 5, annunciada a votação, foi lido, a.poiado,
po to em di cussão e em debate appro,ado um requerimento do Sr. Franci co
Glycerio, para que o projecto voltasse á.
Commis ão de Justiça eLegi la.ção.
Ex-ui do Regimento, 1:I.cou reaberta li. 3 discu ão do projecto e e te remettido á alIudida Commissão.

46

29 de setembro Revoga o art. 83 da lei n. 221, Pende de parec r.
de 30 de no,embro de 1884, e Oil'erecido pelo '1'. Coelho Rodrigue , ficou
reconhece a competencia da
obre a me a durante o triduo regimental
Justiça Federal ~obre os crimes em 29 de setembro.
politicas.
Em 5 de outubro foi apoiado e a imprimir.
Em 10 entrou em la di cussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 13 foi approvado em ln e passou para 23
discussão, indo antes ás Commi 'sões de
Constituição e Diplomacia e de Justiça e
LelTj lação.

50

5 de outubro Faz diversas modificações na leis Pende de parecer.
que organisaram as caixas eco- Oll'erecido pelos Srs. Leopoldo de Bulhões
nomicas.
e evotino Vieira, ficou sobro a mesa durante o iriJuo regimental em 5 de outubro.
Em 9 foi apoiado e a imprimir.
Em 14 entrou em l° di cussão, que so encerrou em debate, ficando a votação aciiada
por falta de numero.
Em 15 foi approvado e passou para 2" discu ão, indo antes á. Commissão de Finanças.

51

21 de outubro Declara do dominio da União Pende d
parecer,
todos os terreno devolutos si- 01ferecido pelo Sr. Severino Vieira, ficou
tuados no territorio das Missões sobre a mesa durante o triduo regimental
e regula a sua administração. em 8 de outubro.
Em 13 foi apoiado e a imprimir.
Em 'J entrou em la discussão. Oraram os
Sr . Alberto Gonçalves, Gonçalves Chaves,
Leite e üiticica, João Barbalho e Severino
Vieira.
Encerrada a disoussão, ficou adiada a votação por falta de numero.
Em 29 foi approvado e passou para 2" discussão, indo antes á. Commissão de JLlStiça e Legislação.
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54

1896

PROCESSOS

ASSUl\1PTOS

2:7 de outubro Define qual é a duração da Iegis· Pende de parecer.
l:1.tura de que trata o § 2° do Olferecido pelo Sr. Justo Chermont, ficou

al"t. 17 da Constituição.

sobre a mesa durante o triduo regimental
em 27 de outubro.
Em 31 foi apoiado e a imprimir.
Em 5 de novembro entrou em 1& discussão.
Oraram os Srs. Gonçalves Chaves, Justo
Chermont e Coelho Rodrigues. Encerrada
a discussão, foi approvado e passou para
2\ indo antes á Commissão de Constituição e Diplomacia.

í de maio ... Determina que são nuilos os con· Pende de parecer.

1897

tractos celebrados pelos agentes Olferecido pelo Sr. Leite e Oiticica e outros
do Poder Executivo, em que e estando apoiado, foi a imprimir em 7 de
não estiverem declarados o ar- maio.
tigo da lei que autoriza o con· Em 18 entrou em I" discussão e foi sem
tracto e a verba do orçamento debate appl'ovado e passou para 2", indo
que autoriza a despeza.
antes ás Commissões de Justiça e Legisla·
ção e de Finanças.
Em 2 de julho de 1898 o Sr. Leite e Oiticica
requereu e o Senado consentiu na inclu ão
do projecto na ordem do dia, independente de parecer.
Em III entrou em 2a discussão. Orou o
Sr. Gomes de Castro, ficando a discussão
adiada.
Em 12 proseguiu a discussão. Oraram
o Srs. Leite e Oiticica, Gomes de Castro e
Severino Vieira, ficando adiada a discussão.
Em 13 proseguiu a discussão. Oraram
0- Srs. Gonçalves Ferreira e Leite e Oiti·
cica. Foi apoiado, posto em discussão e
sem debate approvado um requerimento
de adiamento, olferecido pelo Sr. Severino
Vieira, para que o projecto fo se á Com·
missão de Justiça e Legislação.
Ficou adiada a discussão, sendo o projecto
remettido á ailudida Commissão .

.

»

'.

II

.

II de agosto. Dispõe sobre a attribuição confe· Pende de parecer de uma
rida ao Congresso no § 12 do Co:m.llli são l\fixta.

art. 34 da Constituição, para Olferecido pelo Sr. Vicente Machado e (lUresolver sobre os tratados e tros, e estando apoiado, foi a imprimir
convenções estrangeiras.
em II de ago to.
Em 14 entrou em la discussão.
Oraram os Srs. Gonçalves Chaves e Severino
Vieira.Encerrada a discussão, ficou adiada
a votação por fa.lta de numero.
Em 16 foi approvado e passou para 2' dis·
cussão, indo a.ntes ás Commissões de Con·
stituição e Diplomacia e de Justiça eLe·
O'islação, tendo o Sr. Feliciano Peuna
con ignado o seu voto.
Em 19 de outubro o Sr. Severino Vieira re·
quereu que fosse convidada a Camara dos
Deputados para a nomeação de uma Com·
missão Mix:ta, composta de tres membros
de cada uma das Casas do Congresso, afim
de interpor parecer sobre o projecto.
O requerimento foi apoiado, po'to em discu são e sem debate approvado.
Officiou·se á Camara dos Deputados, com·
munic3.ndo a resolução do Sena.do.
Tendo aCamara accedido ao con vita, nomeou para a Comm.issão os Srs. Depu-
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tados Feli'bello Freire, Barbosa Lima e
Udefon o Alvim, conforme partIcipou o
eu lo eCl' brio em ofIlcio n. .Q de I 97
lido em 28 de ag sto.
Ne sa data o r. Pre'idente do enad no·
meou para a alludida Commi são os Srs.
nadares everino Vieira, Justo Chermont e Ramiro Barcellos.
O Sr. Senaclo1' Ramiro Barcellos terl1linOH o
mandato em 1897. OS,'. elJerino Vieil'a
resi,q'llou o mandato em 189 .
Em 'I)il·tude do a'rt. 49 rlo Regulamento estri
e.vlincla a Commisscío .1Iia;ta nomeada CIII
outubro de 1 97.

18U7

12

14 de ago to E tabelece a promoção ao po to
immediato do ofliciaes do Exer·
cito, Armada, Guarda Nacional
e Corpos de Policia e de Voluntario", mortos em combate, def.)Odendo a Republica.

18

9 de et emb1'0

Pende de in:Cornu"l,ç'õ !'!.
Olferecido pelo Sr. Julio Frota. ficou obre a.
mesa durante o triduo regimental, em la
de ttgo_ to.
Em I! foi apoiado e a imprimir.
Em 19 entl'ou em 1" di Cll -ão e foi -em de·
b te appt'ovado e pas ou para.:23 , indo an
te á Commi ão do ~Iarinha e Guerra .
.\. Com01is ão deu parecer que foi remettido
á de Finanças, em 25 de ago to de 1< 97 .
E'ta deu parecer pedindo informaçãe ,oqual
obon.17de19a,foipostoemdi'cu·ão
e sem debate approvado em 3 de agosto.
Em Oexpediu- e mensagem, olicitando a
infurmações.
Determina que os funccionario Pend de parecer.
aposentados ou reformados por. OO'erecido pelo Sr. Ramiro Barc Ilos e
derão a vantagens da aposen- outro, e e tando apoiado foi a imprimir
tadoria ou reforma durante o em 10 de setembro.
tempo em que exercerem em· Em 1·1 entrou em la. discus ão. Oraram os
pregos ou commis ões remune' Srs . .fulio Frota, Ramü'o Barcella , Ro a
rados pelo Governo Federal ou .Junior e VirgUio Domasio. Encerrada a
mandatos legislativos.
di cussão, foi approvado e pa sou para. 2".
indo antes á Commissões de Ju tiça e
Legi laçãú e de Finanças.
(Foi otferecido pelo Sr. A..:el'edo, com)
emenda substittttiva da PI'oposição da Ca·
mara dos Deputados n.
.'J de 1906.
qua>ido esta entl'OU em 2~ discussào em 10
ele julho de 1904.)

»

. 1898

33

9

6 de outubro Determina que ficam compl'ehen, Pende de pru-ecer.
didas na lettra-a-do § 60 do trel'ecldo p 'lo r. Severino Vieira e outro',
art. 20 da lei n. 302, de 8 de ou· e estando a.poiad foi a imprimir em 6 de
tubro de 1896, as despezas feita
novembl'o.
no~ casos exemplificados na 2' Em 16 dejuohode 18!H entrou em la. di cu .
parte do § 40 do art. 40 da lei
tio e foi som debate approvado e pa' ·ou
n. 589,de 9de setembro de 1850 para.'2·', indo ante ás Commis'ões de Ju··
e di põe sobre as distribuições de tiça eLegi laçio de Finanças.
creditas ás estações pagadoras
da Capital Federal e dos E tado .
l(j

de agosto

Torna extensivas ao Vice·Presi- Pende <1e pai- cer .
dente da Republica as disposi- OJIerecido pelo r. Laur odt'é ficou obro
ções das leis n. 27. de 7 de ja- a mesa. cturanto o triduo regimental. em
neiro de la92 e n. 30, do mesmo 12 de a.gO::ltú.
mez e anno.
Em 18 foi apoiado e:t imprimir.
Entroll em I a disctlssão e foi sem debato ap.
provado e pa sou para 2a., indo antes á
Commissão de Constituição e Diplomacia,
em 28 de Setembro.
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DATAS
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14

18

PROCESSOS

fi de outubro. Determina

quae as vantagens Pende de parecer.
'
que confere o titulo de nomea· Offcrecido pelo Sr. Severino Vieira e outros,
ção para qualquer funcção ou e estando apoiado foi a imprimir em 6 de
outubro.
emprego publico.
Em II de novembro entrou em I" discussão
e foi sem debate approvado e passou pa.ra
2", indo antes ás Commissões de Constituição e Diplomacia e de Finanças.

LI de outubro. Regula os serviços de esgoto e Pende de parecer.
abastecimento de agua á Ca- Offerecido pelo Sr. Leopoldo de Bulhões e

pital Federal.

1899

1900

outros, e estando apoiado foi a imprimir
em II de outubro.
Em II de novembro entrou em I" discussão
e foi sem debate approvado e passou para
2", indo antes ás Commissões de Obras
Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Finança.

3.3

19 de dez ...... Autoriza o Governo a conceder Pende de parecer.
privilegio para execução de um 01ferecido pelo Sr. F. Machado e outros, e
plano de navegação no rio Ma· estando apoiado foi a imprimir em 19 de
deira.
dezembro.
Em 21 de novembro entrou em 1" discussão
que se encerrou sem debate, ficando avo.
tação adiada por falta de numero.
•
Em 22 foi approvado em 1" e passou para
2" discussão, indo antes á Commissão de
Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas.

24

24 de outub1'0. Define e regula a aposentadoria Pende de parecer.
dos funcoionario do Estado.
01ferecido pelo Sr. Virgilio Damasio, ficou
sobre a mesa durante o triduo regimental
em 24 de outubro.
Em 2 foi apoiado e a imprimir.
Em 3 de novembro entrou em I" discussão
e foi sem debate approvado e passou para
2", indo antes á Commissâo de Justiça e
Legislação.

25

25 de outubro. Declara que a leaislação patria Peude de parecer.
não prohibe ás ~ulheres diplo· 01ferecido 'Pelo Sr. Pires Ferreira, ficou
madas o exercicio da advocacia. sobre 1'. mesa durante o triduo regimental
em 26 de outubro.
Em 29 foi apoiado e a im primir.
Em 3 de novembro entrou em I" discussão
e foi sem debate approvado e passou
para 2&, indo antes á Commissão de Constituiç.'io e Diplomacia.

2

3 de julho ..... Discrimina quaes as· terras devo- Pende de parecer.
lutas do domínio da União e Offerecido pelo ~r. Gonçalves Chaves, ficou
quaes os proprios nacionaes de se bre a me a durante o triduo regimental
que trata o art. G4 da Consti- em 2 ~e jul~o.
...
tuição Federal.
Em 7 fOi apOIado e a ImprlDllr.
Em 13 entrou em I" discussão e foi sem debate approvado e passou pa.ra 2", indo
ante á Commissâo oe Constituição e Diplomacia.

3

25 de dez. . . .. Crêa e regula a decretação do

vorcio.

di·

Pende de ]?are.c r da Coxn1U18sao
sl~ec1al do Oodigo
Civil.
01ferecido pelo Sr. Martinho Garcez, ficou
obre a mesa durante o irriduo regimental
em 19 de julho.

-16 -

DATAS

AX:'<OS

A

l:MPTOS

PROCESSO

Em 24 foi apoiado e a impl'lron'.
Em 30 entrou em la discussão.
Ol'aram os rlj. Alberto Gonçal,", I lartinho Garcez, Ruy Barbo a e Martinho
Garcez, dando uma explicação pes oaI.
Encerrou-se a di cu ão, ficando a vot1ção
adiada por falta de numero.
Em 1 de agosto foi appl'ovado em votação
nominal, a requerimento do Sr. Coelho
e Campos,
pa ou para 2" discussão,
indo ante á Commissão de .Tu tiça e Legi lação.
Em 19 de aO'o to de 1903 a Commis ão deu
parecer, sob n. 103 de 1903, r querendo
que
projecto fos e rerocttido fI. ommissão Espacial do Codigo Civil.
Em 20 de 8,crosto o parecer entrou em discu são e foi approvado em d bat ,sendo
o projecto remettido á Comm' ão E pecial.
(A UommisscTo Especial al/lldida, (Di nomeada
em março de 1110:.- e estd extÍltcta em virtude do art. ,19 do Regimento.)
1900

7

»

12

1001

4

23 de agosto, .. Regula o processo de habilitação Pende de parecer.
para a percepção do meio soldo Oiferecido pelo Sr. Vicente ~Iachado e oue montepio militare .
tros, e estando apoiado foi a imprimir em
23 de agosto.
Em 28 entrou em I" iliscu ão e foi em de·
bate approvado e pa sou pJ.ra 2", indo
antes ás Commissões de Marinha e Guerra
e de Finauças.
As Commis ÕP. deram parecer, sob n. 405
de 1903, requerendo que a Mesa do Senado e entendes e com a da. Camara. d s
Deputados, no entido de SOl' a Commissão
Mixta encarregada de rever toda o. legislação referente ao mont pio civil e mi·
litar tambem encarreO'o.da do fazer a re .
peito do meio sollio o me mo trabalho que
lhe foi confiado a respeito do montepio.
O pa.recer foi a imprimir em 29 de dezembro
de 1903.
Em 21 de maio de 19 4 entrou o parecer em
disclls~ão e foi sem debate appl'ovado.
Em 28 de maio otficiou-~e á Camara dos Deputados.
10 de set...... Determina quaes a materias que Pende de parecer.
devem ser exigidas para ma- Offerecido pelo r. 10r3oes e Barros, ficou
tricula na e colas de ensino sobre a me a durante o triduo regi·
superior.
mental em 20 de setembro.
Em 24 foi apoiado e a imprimir.
Em 28 entrou em I" di cu são. Orara.m o
Srs. Gonçalves Chaves e Morae e Barros.
l!;ncerrada a diseu são, foi approvado e
passou para 2" discus~ão. Í11110 antes á.
Commis ão de Instrucção Publica.
10 de junho ... Regula a prisão e processo do Pende de parec r.
Senadores.
Ofl'orecido velo 81'. ~ranoel de Quoiroz, flCOtl
sobre a me a durante o triduo regimental
em 10 de julho.
Em 14 foi apoiado e a imprimir.
Em 17 entrou em ln dis li 'ão e foi sem debate approvado e p'L sou para 2", indo
antes às Commissões de Constituição e Diplomacia e de Justiça e Legislação.
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sos

12

22 de julho.,. Autoriza o Governo a rever o Pende de parecer.

13

26 de julho.. Dá nova organização á Capitania Pende de parecer.

26

31 de outubro. Revoga o n. 1 do art. 19 e o ar- Pende de parecer.
tigo 22 do decreto n. 695, de Olferecido pelo Sr. Barata Ribeiro, ficou so28 de agosto de 1891, e bem bre a mesa durante o triduo regimental
assim o art. 2 0 da lei de 23 de em 31 de outubro.
setembro de 1895.
Em 5 de novembro foi apoiado e a impri-

contracto do Lloyd Brazileiro OlIerecido pelo SI'. Pires Ferreira e outros,
de modo a transferir para o e estando apoiado, foi a imprimir em 22
porto da Tutoya a escala que é de julno.
íeita no da Amarração.
Em I de agosto entrou em la discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
a liada por falta de numero.
Em 2 foi approvado e pa sou para 2" discussão, indo antes ás Commissões de Obras
Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Finanças.
do Porto de Manaos.

Offerecido pelo Sr. Constantino Nery e outros. e estando apoiado foi a imprimir em
26 de julho.
Em 1 de agosto entrou em la discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 2 foi approvado e passou para 2" discussão, indo antes ás Commissões de Marinha e Guerra e de Finanças.

mir.
Em 13 entrou em 1" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 14 foi approva.d.o e passou para 2a discussão, indo antes ás Commissões de Ma·
rinha e Guerra e de Finanças.
»

32

23denovembro Organiza o Codigo de Ensino das Pende de };)arecer de UDl.a
Faculdades e Escolas Superio- OO:ID.Jllissão ~J::ixt;a.
res.
OlIerecido pelo Sr. VirgiLio Dama io e outros, e estando apoiado foi a imprimir em
23 de novembro.
Em 28 entrou em ln discussão e foi sem debate approvado e passou para 2", indo'
antes á Commissão, Mixta, nomeada a requerimento do Sr. Virgillo Damasio, ap·
provado em 2 de agosto de 1901.
E ta Commissão compõe-se dos 1'3. Virgilio
Dama io, Moraes e Barros, Jona.tha Pedrosa, nomeados pelo Senado, e dos Srs.
ValaiS de Castro, Augu to de Freita,
Eduardo Pimentel, nomeados pela Camara
dos Deputados.
(O

»

39

1'. Moraes e Bal"i'OS falleceu em 1902.
Em vú·tude do art. 49 do Regimento estd
extincta a CommisscJ:o l\{ixta nomeada em
1901.)

18 de dezembro Equipara o vencimentos do au- Pende de parecer. .

ditor do 2° distl'icto militar aos OJferecido pelo Sr. Segismundo Gonçalves e
de Guerra e Marinha da Capital outros, ficou sobre a mesa durante o tri-_
Federa!.
duo regimental em 18 de dezembro.
Em 21 foi apoiado e a impl'imir.
Entrou em I'" discussão e foi sem debate approvado e passou para 2''', indo ante ás
Commissões de Ma.rinha e Guerra e de Finanças em 30 de junho de 191J2.

I

i9
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A Commi ão de Marinha. e Guerra deu parecer, o.fIerecendo emendas, o qual sob
n. 251, de 1906, foi remettido á. de Finan·
ças em 19 de novembro.
1~01

41

24 de dezembro Dá nova organisação ao eusino no P nue <le par cer 'le UJna
Gymnasio Nacional.
ornu1i...;,;ão 1\:lixta.
O.fIerecido pelo Sr. Yil'gilio Damasio e outros, e estando apoiado foi a imprimir em
24 de de~embro.
Entrou em ln discussão e foi sem debate
approvado e p' ou para 2 , indo an tes á
Commi ão Mixta, em 30 dejunho de 190=>.
(Em virtude do art..J9 do Regimento está ell)tiflcta a Commisstlo Mixta t1omeadaem1901).

25 de abril. ... Autoriza o Governo a despender
até 2.000:000 com a acquisição
de materiaes e installações ne·
cessarias á defe a sanitaria dos
portos de Manáos, Belém, São
Luiz, Parahyba, Fortaleza, Na·
tal, Cabedello, Recife, Macei6,
Aracajú, Bahia, Victoria, Rio
de Janeiro, Santos, Paranaguá,
Florianopolis e Rio Grande.

1902

»

6

7

P nde de parecer.
Otferecido pelo r. Alvaro Machado e outros,
e estando apoiado, foi a imprimir em 25
de abril.
Entrou em F discussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero, em 5 de maio.
Em 12 foi approvado e passou para 2" discu são, indo antes ás Commi~sões de Obra,;
Publica e Emprezas PrivUegiadas e de
Finanças.
A Commis~ão de Finanças deu parecer requerendo informações ao Governo, o qual
sob n. 176 foi posto em discu são e sem
debate approvado em 20 de novembro.
Em 22 expeuiu-se mensagem.
Com a mensa~em do Sr. Presidente da Re·
publica de 6 de dezembro vieram as informações, que foram remettida.s li. Com·
missão respectiva.

4 de maio .... Revoga os decretos de 15 de no· Pende de pare er.
vembro de 1901, e n. 423 e OITerecido pelo r. A. Azeredo e outros, e
n. 4.409 de 16 de maio de 1902. estando apoiado. foi a imprimir em 26 de
maio.
Em 30 t e junho entrou em ln discussão e foi
sem debate approvado e passou para 2",
indo antes á. Commi:;são de Constituição e
Diplomacia.
30 de junho ... Reforma a Secretaria de Estado P

nde d parecer.
das Relações Exteriores e os OJferecido pelo r. Nogueira Paranaguá e
corpos diplomaticos e consu· outros, e estando ap0lado, foi a imprimir
lares.
em 30 de junho.
ElO 5 de julho entrou em 1(\ disoussão e foi
sem debate approvado e pa sou para 2",
indo antes as Commissões de Constituição
e liiplomacia e de Finanças.
(A lei n. 1345 A, de 25 de maio de 1905 re(01'mou a SecretCl1'ia do Mi'1lislerio das
Relações Exteriores.)

...

20

16 de ontubro. Altera a divisão eleitoral do Es· Pende de p

I

.,ecer.
tado do Paraná e augmentli. a O.trerecido pelo Sr. Vicente Macha.do e outros,
representação do mesmo Estado e estando apoiado, foi a imprimir em 16
na Camara dos Deputados.
de outubro.
Em 20 entrou am 1" discussão e foi sem debate approvac\o e passou para 2n, indo
antes ás Commissões de Constituição e
Diplomacia e de Fina.nças.

I

-
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(A lei n. 1425, de27 de novembro de 1905,
d~vide o ten'/Jorio da RepulJlica em districtos
eleitoraes. )
1902

24

29 de outubro. Regula a repressão do alcoolismo. Pende de parecer.
O:1ferecido pelo Sr. Lopes Trovão, ficou
sobre a mesa durante o triduo regimental em 29 de outubro.
Em 1 de novembro foi apoiado e a imprimir.
Em 8 entrou em la discussão e foi sem de·
bate appl'ovado e passou para 2a, indo
antes á Commi sões de Saude Publica, de
Justiça e Legislação e de Finanças.

l>

25

29 de outubro. Regula. a repressão da vadiagem. Pende ele parecer.
O:1ferecidu pelo Sr. Lopes Trovão, ficou sobre
a me a durante o triduo regimental em
29 de outubro.
Em 1 de novembro foi apoiado e a. imprimir.
Em 8 entrou em 19 discussão e foi sem de·
bate approvado e passou ]>ara 2", indo
antes áCommissão de Justiç!l. e Legislação.

26

29 de outubro. Regula a prostituição .•......•.• Pende de parecer.
Oft'erecido pelo Se. Lopes Trovão, ficou sobre
a mesa durante o triduo regimental em
29 de outubro.
Em 1 rle novembro foi apoiado ea imprimir.
Em 8 entrou em la discussão e foi sem debate approvado e passou para 2", indo
ante ás Commissões de Constituição e Di·
plomacia e de Justiça e Legislação.

27

29 de outubro. Regula a protecção aos menores Pende de p

»

abandonados.

36

recer da COJnJnissão Especial do Codigo
Civil.
Oft'erecido pelo Sr. Lopes Trovão, ficou sobre
a mesa durante o triduo regimental em
29 de outubro.
Em Ide novembro foi apoiado e a imprimir.
Em 8 entrou em la discu são e foi sem debate approvado e passou para a 2a, indo
ante á Commis'ões de Constituição e Diplomacia e de Justi a e Legislação.
A Comrul são de Ju tiça e Legislação deu
pluecer, reQuerendo que fosse ouvida a
Commissão Especial do Codigo Civil.
O parecer sob n .161, de 1904, fui a imprimir
em (j de setembro de 1904.
Em 20 entrou o parecer em di cus ão e
foi sem dobate approvado.
(.l CommtssGÍo alludida, l'Iomeada em mm"ço de
1902, ~stà extincta em vit·ttlde do art. 49
do Regimento.)

27 de dezembro Eleva os vencimentos do auditor Pende de parecer.
de guerra do 7° di tricto mi- 01.fereoido pelo Sr. Generoso Ponc e outros,
litar.
e e tando apoiado, foi a imprimir, sendo
dispensada. a distl'ibu;ção do a.vul 'o em
27 de dezembro.
Em 28 ontrou em I a discussão e foi sem cie·
bate approvado e paa ou para 2a , indo
antes á. Commissão de Finanças.

-
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27 de outubro. Deroga o n. 2 do art. 3° da lei P nde d
l:>arecer.
n. 23, de 30 de outubro la 1891, Orrerecido pelo Sr. Francisco Glycerio, ficou
relativa á. confecção da lei de sobre a mesa., dura.nte o triduo regimental,
orçamento.
em 97 de outubro.
Em 30 foi apoiado e a imprimir.
Em 19 de novembro entrou em 1" discu.são
e foi sem debate approvado e pas ou para
2", iudo antes á.s Commissões de Constituição e Diplomacia <il de Finanças.

1904

»

20-

I

4

4 de junho ... Institue pensões em beneficio das Pend de par cer.
familia de ofliciaes e praças tio Offerecido pelo Sr. Barata Ribeiro, ficou
Corpo de Bombeiros, que faUe· sobre a me a, para cumprimento do triduo
cerem em servico.
regimental, em I de junho.
Em 4 foi apoiado e a imprimir.
Em 10 entrou em I" discussão e foi sem de·
bate approvado
passou para 2", indo
antes a. Commissão de JusGiça o Legislação.

17

28 de setembro Autoriza a abertura do credito Pende de par cer.
necessario para construir hos- OlIerecido pelo Sr. Be.rata Ribeiro, ficou
pitaes·barracas para tratamento sobre a mesa, durante o triduo regi·
dos atacados de variola.
mental, em 28 de setembro.
Em I de outubro foi apoiado e a imprimir.
Em 14 entrou em ln discussão, que se encerrou em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 17 foi approvado e pa~sou para. 2' di cussão, indo antes á Commissâo de Fi·
nanças.

12

9 de agosto •. Autoriza o Governo ao mandar Pende de parecer.
•
proceder a estudos de reconheci- Olrerecido pelo SI'. Virgilio Dama.io o oumenta para construcção de uma tros e estando apoiado, foi a imprimir cm
via-ferrea transcontinental que, 14 deag-osto.
partindo da Bahia de Todos os Em 19 entrou em 1" discussão, que se n·
.
Santos, ligue o Oceano Atlan· cerrou sem debate, ficando n. votação
tico ao Pacifico, pondo em com- adin.da por falta do numero.
municação as H,epublicas do Em 25 foi approvado e passou para 2· disBrazil, da Bolívia, do Chile cnssão, indo n.ntes á Commis ão de Obra
e do Perú.
Publicas e Emprezas Privilegia.das.

14

4 de setembro Autoriza a creação, em Ma.rselha, Pende ele parecer.
de um museu de productos agri· Offerecido pelo Sr. Ramiro BarceUos e oucolas e industriaes e de mate· tros, e estando apoiado foi n. imprimir
rias primas nacionaes, dosti- em 6 de setembro.
nadas á industrias.
Em 19 entrou em 1" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 20 foi approvado e passou para 2n dis·
cussão, indo antes á Commissão de Fi·
nanças.

18

7 de outubro. Autoriza o Governo a construir 1?eude de íl1forlDaçõe..
uma estrada de ferro que, par· OJ'ferbcido pelo Sr. r ogueira Paranaguá e
tindo da Formosa, na margem outros, ficou sobre a mesa, parn. cumpriesquerda do Rio Preto, no Es- mento do tridl!lo regimental, em 7 de
tado da Ballia, vá á confiuencia outubro.
do rio Taquarussú, com o Pa- Em 10 foi apoiado e a imprimir.
rabyba, no Estado do Piauby, Em 14 entrou em ln discussão, que se enpartindo um ra,maI do ponto cerrou sem debate, ficando a votação
mais conveniente para o trecho adiada por falta de numero.
navegaveI do rio Urussuhyussú. Em 16 foi approvado e passou para 2" discussão, indo antes ás Commissões de Obras
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Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Finanç3.S.
A Commissão de Obl'as Publicas e Emprezas Privilegiadas deu parecer favoravel,
que, sob n. 206, de 1905, foi remettido á de
Finanças em 23 de novembro.
A requerimento do Sr. Pires Ferreira, entrou independente de parecer em 2a. dlScus~ão. Oraram os Srs. A. Azeredo, Pires
Ferreira e Francisco Glycerio. oITerecendo este uma emenda. que foi po ta
conjunctamente em discussão, ficando
esta suspensa, na fórma do art. 144 do
Regimento.
A Commissão de Obras Publicas deu parecer,requerendo informaçõesao Governo,
o qual, sob n. 211 de 1906, foi lido 6 posto
em discussão, que se encerrou sem de·
bate. ficando a votação adiada por fa.1ta
de numero, em 27 de outubro.
Em 29 foi approvado o parecer, depois de
observações feitas pelos Srs. Francisco
Glycerio, Pires Ferreira e Presidente.
Em 1 de novembro expediu·se Mensagem
solicitando as informações.
1905

21

17 de outubro. Concede a subvenção annual de Pende de parecer.
100:000$ ao cidadão ou em- Orrerecido pelo Sr. Pire FerreiJ-a e outros,
preza que fizer a exportação de ficou obre a mesa para cumprimento do
gados abatidos nos Estados do triduo regimental, em 17 de outubro.
Em 20 foi apoiado e a imprimir.
Maranhão e Piauhy.
Em 28 entrou em P discussão. Orou o Sr.
Pires Ferreira. Encerrada a discussão.
ficou adiada a votação por falta de numero.
Em 3 de novembro foi approvado e passou
para 2' discussão, indo ante li. Commissão
de Finanças.

»

23

27 de outubro. Autoriza o
Capitaes
colJegios
ás regras

26

25denovembro Autoriza o Governo a conceder a Pende de parecer.
subvenção annual de 60: 000 á OITerecido pelo Sr. Nogueira Paranaguá e oupe soa ou empreza que se pro- tros. ficou sobre a mesa para cumprimento
puzer a fazer a navegação do do triduo regimental. em 25 de novembro.
Alto Parahyba e seus affiuentes Em 28 foI apoiado e a imprimir.
principaes.
Em 2 de dezembro entrou em la. discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.
Em 5 foi approv,tdo e passou para 2& discussão, indo ant.es ás Commissões de
Obras Public3.S e Emprezas Privilegiadas
e de Finanças.

Governo a crear nas Pende de parecer.
de todos os Estados O./ferecido pelo Sr. Pires Ferreira. ficou sobre
militares. obedecendo a mesa para cumprimento do triduo regique prescreve.
mental. em 2 de outubro.
Em 1 de novembro foi apoiado e a im.
primir.
Em 11 entrou em la discussão. Orou o l'.
Pires Ferreira. Ficou encerrada a discu_sã.o
e acHada a votação por falta de numero.
Em 17 foi approvado e p' ou para 2a. discussão, i~do antes ás Commissões da Marinha e Guerra e de Finanças.
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:28

6 de dezembro Regula a con trucção de habita- P nde d })al"e er.
01ferecirlo pelo r. Thomaz Delphino e
ções para operarios.
outro, e estanno apoiado foi a imprimir
em 7 de dezembro.
Em 11 entrou em I" di cu ·são. que e encerrou sem debate, ficando a votaçilo
adiada. por fa.lta de numel'o.
B:m 12 foi approvado e passou para 2a di cus ão. indo antes;i. Commi ões de .Justiça e Legislação e de Finanças.

29

6 de dezembro Incorpora ao Estado do Amazona Pende de l)a1.' cer.
a ZO!la. adquirida pelo Brazil 01ferecido pelo Sr..Ionathas Pedro a, ficou
em virtude do Tratado de Pe· sobre a mesa para cumprimento do t~iduo
tropoli .
l'e"im ntal. em 6 de dezembro.
Elm 9 foi apoiado e a imprimir.
Em 22 entrou m)" di cus ão, qu e en·
cerrou s m debate, ficaudo a vot ção
adiada por falta de numer .
Elm 28 foi appl'ovad e pa ou p ra 2a di cussão. indo aut á Commi õe' ue Constituição e Diplomacia e de Finanças .
.\.'s alludidas Commi' ões foi em 17 de julho
remettida a representação n. 18 de 1906.

30

9 de dezembro Autoriza o Governo a mudar a Pende de parecer.
Capital da Republica para o 01ferecido pelo Sr. NoO'ueira Paranaguã e
logar já demarcado no planalto outros, e estando apoiado, foi a imprimir
Central de Goyaz.
em 9 de dezembro.
Em 13 entrou em 1~ di cu lio e foi sem
debate approvado e pa sou para 2a , indo
ante ás Commis ões dr. Con tituição e
Diplomacia e de Finanças.

31

14 de dezembro Proroga novamente a actual ses- Pende de par cer.
são legislativa até 15 de ja- Olferecido pelo Sr .•T. Catunda, quo obteve
neiro de 1906.
urgencü~ para a sua discus ão immediata,
foi apoiado e po to em discussão em 14 de
dezembro. Oraram o" Sl'~. Francisco Glycerio e Feliciano Penna, que requereu que
o projecto fo se ubmettido ao exame da
Commissiío de Con>tituição e Diplomacia.
O l' 'qnerimcotofoi apoiado e posto em discussãu. Ol'al'am os r. J. Catu nua, Feliciano I'enna e Ruy B..t.rbo a. Encerrada
a di cu são. foi approvado o req uerimen to
e o projecto remettido á CommissãJ alIudida.

1

30 de junho ... Autoriza o Governo a contractar ·.Pende de iuforD1a'õ :-õ.
com a Companhia Transbrazi· Orrer ,cido pela Commi"'ão de Obra. PuIeira a construcção de uma es- blica e Empl'ezns Privilegiadas no seu
trada de ferro que, partindo de parecer n. 30 de 1906, sobre o rcqu rianta Cruz, no E tado ela Bahia, mouto n. 4 de 1904, foi remettido á de
atravesse os de Minas Gerae, Finanças em 30 de junho.
Goyaz, e Matto Grosso, e termi- Esta <leu parecer, pedindo informações ao
ne na fronteira do Brazil com ii Governo, o qual ob n. 1:14 de 11:106, 101
Bolivia.
po to em rliscussão e sem debate approvado em 17 ue aO'o to.
Em 20 expediu-se nrensagem pedindo a.s informações.

7 de julho.. '" Autoriza o Governo a mandar a Pend de parecei".
Lisboa um navio para tl'ansla- 01ferecido pelo SI'. Coelho Lisboa e ou tros
dar para o Rio de Janeiro os e. e tando apoiauo. foi n. imprimir em 7
corpos de D. Pedro de Alcan- de julho.

-
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tara e D. Thereza Chrü"tina, e Em 12 entrou em 1" discussão. Orou o Sr.
bem as im a mandar construir Erico Coelho. Ficou encerrada a di~
um Pantheon, onde sejam do· cussão e adiada a votação por falta de
po itados. 25 annos post mOl'- numero.
tem, os restos mortaes dos ho- Em 13 foi appro,ado e pa_sou a 2" di cnssão
mens illustres do Brazil.
indo antes ás Commissõe~ de Constituiçã~
e Diplomacia e de Finanças.
A Commissão de Constituição e Diplomacia
deu parecer contrario, que. sob n. 79 d
1906, foi remettido á de Finanças em 28
de julho.
4. de agosto•... Regula as promoções dos officiaes Pende de parecer.

1906

»

do exercito e da armada.

Offerecido pelo Sr. Pires Ferreira, ficou
s~bre a mesa para cumprimento do triduo
regimental em 4 de agosto.
8m 11 foi apoiado e a imprimir.
8m 17 entrou em la discussão. Orou o Sr.
Pires Ferreira. Encerrada a discussão,
ficou adh.da a votação por falta denumero.
Em 20 foi approvado em la discussão e pas·
sou para 2a. indo antes á Corrunissão de
Marinha e Guerra.

14

22 de agosto .. Regula a nomeaçãodosdespachan- Pende de parecer.
tes geraes da Alfandega.
Oiferecido pelo Sr. A. Azeredo e outrose 6S'
tandoapoiadolbi a imprimirem22de a"osto.
Em 28 entrou em 1" discussão, quese encerI.
rou sem debate, ficando a votação adiada
por i'alf.a de numero,
Em 29 foi approvado e passou para 2a discussão, indo antes á Commissão de Finanças.

16

24 de agosto .. Autoriza o Go,erno a nomear uma
commissão para examinar e dar
parecer sobre as obras do porto
de Santos e sua escripturação e
a tomar diversas outras provi·
dencias acerca da execução das
mesma obras.

18

Pende de parecer.
Oiferecido pelo ~r. Alfredo EIlis, ficou sobre
a mesa para cnmprimento do triduo regimemal em 24 de agosto.
Em 28 foi apoiado e a imprimir.
Em 30 entrou em I" discussão e foi sem de·
bate approvado e passou para 2&, indo
autes ás Commissões de Justiça e Legis·
lação, d~ Obras Publicas e de Finanças
A COill.lIlis ão de Ju tiça e Legislação deu
parecer fé:llvoravelque sob n. 145, de 1906,
foi remettido á de Obras Publicas em 21
de setembro.
Esta deu parecer, que sob n. 188 de 1906, foi
remettido á de Finanças em 17 de outubro
ACommissão de Finanças deu parecer contrario, que sob n. 418, de 1906, foi a imo
primir em 97 de dezembro.
Em 29. tendotres dos ignatario' do parecer
da Commissão de Finanças retirado suas
as ignatura do mesmo parecer, o projecto
fui de novo remettido a essa Commissão.

3 de setembro Equipara a Alfandega de COl'umbá. Fend de inf"orD1ações.
á. de Paranaguá.
Oiferecido pelos 81's. A. Azaredo e Metello,
ficou sobre a mesa para cumprimento do
triduo regimental em 3 de etembro.
Em 6 foi apoiado e a imprimir.
Em 11 entrúu em 1a di oussão que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
par falta. de numero.
Em 12 foi aP'Provado e pa sou paraZn discus·
são, indo ante à Commissão de Finanças.
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\. Commissão d u parecer r'lquercndo ao Go·
verno intormaçães o qual sou n. 169, de
1900. foi lido posto om di ussáo, que '6
encerrou sem debate, ficando a. votaçã.o
a.diada pur r.~lta de numel'O, em 4 de outubro.
Em 8 foi approvado o parecer.
Em 9 expediu-se mensagem solicitando as
i nfOl'mações .
1906

21

10 de setembro Eleva os vencimentos annuaes dos Pende de reda , áo.
carteiros,estafetas econductores Oirerecido pelo' Sr . Barata Ribeiro e Augu •
de malas.
to de Va. concellos, ficou obre a meea para
cumprimento d triduo regimental.
Em 14 foi apoiado e a imprimir.
Em 18 entrou em la di cu 'ão, que e ncerrou cm debat , ficando a votação adiada
por f<l.lta de numer Em 24 foi appro....ado e p'~ ou para 2' dL,
cussão, indo antes á. Commissão de Finanças.
A Commi -ão deu parecer, sob n. 186. ue
)906, req aerend.o ao Go,e!'uo infurma~õe~.
O p:Lrecer foi lido e po to em discu -ão, que
se encerrou sem debate, ficando a. votação
adiada por falta de numero, em 13 ue outubro_
Em 15 foi approvado o parecer
Em 16 expediu-se men agem solicitanilo informaçãe-.
Em 15 de dezembro foi approvado o requeri,
mento do Sr. Barat· Ribeiro, feito antariormento para que dispen atlo o p'uecer
fosse o projecto nado para ordem do dia.
Em 17 enteou em 2a di cus ão, que s ncerrou . em debate, ficando a vot:.tção adiada
por falta de numero.
Em 26 foi npprovado e pa sou para 3" di cu-o
são, com lli pensa de intorsLÍcio, a. requerimento do Sr. All'redo ElIis.
Em 27 entrou em 3" discussão que se encerrou em debate, ficando a votação adiada
"
por falta de numero.
Em 28 foi approvado e remettido á. CommiJ .
são de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 430, de 1906,
ficou sobre a mesa em -9 de dezembro.

»

24

22 de setembro Autoriza a abertura do credito que Pende de paree r.
fór necessario para pagar ao Otrerecido pelo r. Barata Ribeiro, ficou sobre
Dr. Celestino Vicente o que lhe a me a para cumprimento do triduo regié devido pelos serviços de a is- mental em ~1 de setembro.
tente etrectivo de clIDica pedia- Em 26 foi apoiado e a imprimir.
trica da Faculdade de Medicina Em 2 ue outubro entrou em ln discussã.o, que
do Rio de Janeiro.
se encerrou sem debate, ficando a otação
adiada. por falta de numero.
Em 8 foi approvado e passou para 2" discussão, indo antes <l Commissâo rle Finanças.
A Commhsão deu parecer opinando que (o se
ouvido o Governo. O parecer sob n. '~G8,
de 1906, foi posto em discussão e sem debate appl'ova.do em 23 de novembro.
Em 27 expediu-se mensagem solicitando as
informações.
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Com a. mensa.gem n. 163, de 1906, o Sr. Pre·
sidente da Republica prestou as informações, que foram remettlda.s á Commissão
em 22 de dezembro.
1906

29

11 de outubro. Releva oEstado doPianby do paga- Pende de }')arecer.
mento da quantia de 38:959$945 Olferecido pelo Sr. Pires Ferreira, ~cou sobr.e
que ainda parece dever á União a mesa para cumprimento do trlduo regIe proveniente do saldo devedor mental. em ~l de out:ubro: .
do emprestimo que, sob fiançaEm 16 fOI apOIado e a Imprlillll'.
de ta, contrahiu cm 1890 com o Em 19 entrou em Ia discussão. ~ro.u ~ Sr:
Banco da Lavoura e do Commer· Pires Ferreira. Encerrada a discussao fOI
cio.
approvado e passou para 2', indo antes ii.
•
Commissão de Fina.nças.
A Commissão deu parecer sob n. 225, de 1906,
requerendo informações ao Governo, o qual
foi lido e posto em discussão em 3 de novembro. Orou o Sr. Pires Ferreira. Encereada a di cussão foi posto a votos e
approvado o parecer.
Em 11 expediu-se mensagem solicitando as
informações.
Com o officio n. 637, de 1906, vieram as in·
formações, que foram remettidas á Com...
missão em 21 de dezembro,

»

30

16 de outulJro. Autoriza a abertura do creàitone· Pende de parecer.
ce sario para pagamento das Olferecido pelo r. Pires Perreira, ficando
vantagens pecuniarias devidas sobre a mesa para cumprimento do triduo
ao marechal reformado Candido regimental, em 16 de outubro.
Costa, como se estivesse em Em 20 foi apoiado e a imprimir.
elfectivo exercicio de membro Em 24 entrou em la discussão, que se encerdo Supremo Tribunal :Militar, a rou sem debate, fica,ndo a votação adiada
contar de7 de abril de 1892, data por falta de numero.
da sua demissão, até a presente Em 25 foi approvado e passou para 2a discus.
e as que se forem vencendo atê são, indo antes ã Commis~ão de Finana sua reintegração no respectivo ças.
cargo, relevada a pre5cripção em A Commissão deu parecer, requerendo que
que tenha incorrido.
se pedissem informações ao Governo. O
parecer sob n. 269, de 1906. foi posto em
di.cus ão em 23 de novembro. Orou o Sr.
Pires Ferreira. Encerr.:tda a discus-ão, foi
approvado o parecer.
Em 27 expediu-se mensagem solicitando as informações.
Com a mensagem n. 133, de 1906, o Sr. Presidente da Republica prestou as informações, que foram remer;tidas á Commissão
em 7 de dezembro.
( O art. 33 da lei n. 1617, de 30 de de;;emb,-o
de 1906, proDidencia a respeito deste assumpto. )

I)

31

18 de outubro. Declara suspenso para todos os Pende de parecer.
e1feitos o art. 84 do regulamen- Ofterecido pele Sr. Barata Ribeiro, ficou
to da.s Faculdades de :.\Iedicina, sobre a mesa pa.ra cumprimento do triduo
expedido e approvado pelo de- regimental, em 18 de outubro.
creton.3902, de 19do janeiro Em 22 foi apoiado eaimprimir, sendo, arede 1901.
requerimento do Sr. Barata Ribeiro, dispensada a. distribuição do projecto em avulso, afim de !lI' dado para ordem do. traba.lhos.
Em 23 entrou em 13 discussão e foi sem de.
bate approvado e passou para 2". indo
antes á Commissão de Instrucção Publica.
20
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37

»

38

»

41
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12de no,embro Determina que a parteira, aux.iliar Pend -' d parecer.
do ensino de clínica obstetrica OITerecido pelo r. VirgiLio Damazio e estandu
de cada uma das Faculdades de
apoiado foi a imprimir em 12 de novembro.
Medicina,continuará a perceber Em 19 entrou em la discussão e foi em de·
os vencimento iguaes aos dos bate approvado e pa . ou para 2", indo antes
outros auxiliares do ensino, asá ommis ão d Finança.
sistente de clinica o prepara- A Commis:âo deu parecer, requerendo infordore .
maçõe ao Governo, o qual ob n. 301,
j
de 190(3, foi posto em discussão que se en·
cerrou sem deba.te, ficando a ,otação adiada
por fa.lta de numero.
Em I de dezembro foi approvado o parecer.
Em 3 expediu-se mensagem. olicitando as informações.
Com a mensagem n. lQ4. de 190G. o Sr. Presidente da Republica prestou a informaçõe , que toram remettidas á Commissão
em 22 de dezembro.
•

»

Fixa os vencimentos do pessoal da P nde d parecer.
E'trada de Ferro Central do ülTere ido pelos rs. A. Azeredo e ontro e
Brazil.
estando apoiado foi a imprimir em i2 de.
novembro.
Em 4 de dezembro entrou em I" discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a. voo
tação arliada por fa.lta de numero.
Em 12 foi approvado e pa ou para 3a di cu, -o, indo antes á Commi,são de Finanças.

19denoyembro Eleva os ,encimentos dos funccio- Pende de redac ão.
narios da Bibliotheca Nacional. OfIer cido pelo r. Lauro Sodré c outros e
e ·tando apoiado pelo numero de assigoa·
turas, foi a imprimir em 19 de novembro.
i,
Em 22 enteou em }a di cus ão e foi sem de·
bate approvado e passou para 2", indo
antes á Commissão de Finanças.
A Commis-ão deu parecer emendando, o qual
sob n. 379, de 19013, foi a imprimir em 19
de rlezembro.
Em 23 entrou em 2a discu são. Orou o r.
Severino Vieira ficando ellcerr~da a discus ão e adiada a votação por falta. de
nLlmero.
Em ~6 foi approvado com a emenda e pa 'sou
para 3" discussão, com dispen a do intersticio, a re~uerimento do '1'. Ferreira Cha·
ves.
A 27 entrou em 3& di cussão que se encerrou em debate, ficando a votação adiada
por falta. de numero.
Em 28 foi approvado e remettido á Commis·
ão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 420. de 1906,
ficou sobre a me a em 29 de dezombro.
18 de dezembro Eleva os vencimentos dos lentes, p~n~e de p~rec~r.
substitutos e professores, tanto OftereCldo pe~o 81'. ErJCo Coel~o e outros e
militares como civis dos instituo estandu apOIado teve, a requerImento de se
tos de ensino superior do Exal'~nador, "!gencia. para entrar na ordem do
cito e da Armada de accordo dia da sessao segulOte em 18 de dezembro.
com o dec. n. 1500; de I de se- Em }9 entrou em ~a discussão.
tembrode 1906
O Sr. PÍl'es Ferreil'a requel'eu que fossem
.
ouvidas as Comm! sões de Maeinha e Guerra e de Finanças. O requerimento foi

-
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apoiado, posto em discussão e sem debate
approvado. Ficou adiada a discussão, sendo
o projecto remettido ás alludidas Commissões.
(Os arts. 18, n. 17 e 31 da lei n. 1617, de 30
de de::;embro de 1906, providenciam sobre a
matel"Ía deste projecto. )
lD06

L

48

20 de dezembro Equipara os vencimentos dos func- Pende de redacçào.
cional'io da Recebadoria do Rio OITerecido peLos Srs. A. zeredo e Pires Ferde Janeiro aos dos do Thesouro reil'a como emenda na 3" discussão do de
raciono.!.
n.23, de 1906, foi approvado e destacado,
por proposta da Commissão de Finanças,
para constituir pl'ojecto, distincto, em 26
de dezembro.
Em 27 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, fica.ndo a votação adiada
por falta de numero.
Em 28 foi approva.do eremettido li. Commlssão de Redacção.
Esta deu parecer, que sob n. 427, de 1906,
ficou sobre a mesa em 29 de dezembro.
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A

24 de ag.osto •. Mandaaccrescer de ,arias linhas Pende de inCorlllacões.
complementares a rêde estra- Lida e remettida ás commissões de Obras
tegica da Estrada de Ferro do Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Rio Gl'ande do Sul.
Finanças em 2.5 de agosto.
Em 28 de junho a Commjssão de Obras Publicas deu parecer, sob n. 31, de 1894, requisitando informações.
INa. mesma data foi posto em discussão e
approvado o parecer.
Pediram·se as informações.

1893

68

1894

56 122 de novembro Fixa o numero de alumnos gra- Pende de parecer.
tuitos do Internato do GymnasiCl Lida e remettida ás Commissões de Instrucção
Nacional.
Publica e de Finanças em 3 de novembro.

1895

1896

17

2

J..

19 de junho.•. Reconhece como propriedade das Pende de parecer.
ordens religiosas os bens que Lida e remettida ás Commissões de Constipossui' m eque foram declarados tuição e Diplomacia e de Jusliça e Legisproprios nacionaes em virtude lação em 21 de junho.
das leis de mão-morta.
9 de junho... Au&oriza a abertura do credito Pende de parecer.
supplementar de 1.017 :581$5ô8 Lida e remmettida á Commissão de Finanças
a diversas rubricas do art. 7° em IOde junho.
da lei n. 266, de 24 de dezembro A Commissão requisitou infúrmações ao Gode 1894.
verno, em 24 de outubro de 1899.

3

9 de junho .. Emenda o projecto do Senadon. 39 Pende de parecer.
de 1893, que torna vitalícios os Lida. e remettida á Commissão de Justiça e
cargos de contador dos juizos do Legislação em 10 de junho.
Districto Federal.

>

8

17 de junho .•• Determina que seja considerado Pende de parecer.
na coIlocação que occupava no Lida e remettida á Commissão de Marinha
Almanack Militar, por oecasião e Guerra em 18 de junho.
dQ seu fallecimento, o nome do
Ma-rechal Floriano Peixoto.

>

28

24 de Agosto .. Estabelece o plano de viação geral Pende de 3" discu são e de
da R-epublica.
parecer.
Lida e remettida á Commissão de Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas em 25 de
agosto.
A Commi são deu parecer favorave1, que
sob n. 197, de 1896, foi a imprimir em
5 de novembro.
Em i3 entrou em 2" discussão e foi, sem
debate, approva.da e passou para a 3"_
•
Em 19 entrou em 3& discussão, que ficou
sem debate encerrada e adiada a votação
por falta de numero.
Em 20, annunciada li. votação, o Sr. Pinheiro
Machado, pela ordem,requereu que a proposição voltas. e á Commissão que a. estudou, afim de, sobre ella, ouvir o Governo
e emittir novo parecer.Apoiado e posto em
discussão o requerimento,orou o Sr. Justo
Chermont. Encerrada a discussão do re·
querimento, ficou elle prejudicado por
falta de numero, continuando adiada a
votação da proposição.
Em 21, annunciada de novo a votação da
proposição, o SI'. Pinheiro Machado, pela
ordem, repetiu o requerimento feito na

o
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essão anterior. Apoiado e posto em
di cu ão. oraram os 1'S. Ju to Chermont
e Pinheiro ~[achado.
Encerradit a di cussã , foi approvado ore·
querimento.
A propo ição foi devolvida á Commis ão de
Obra Publica o Emprezas Privilegiada,
ficando reabClrta a . " rliscus ão, de .:onfor·
rnidade com o art. 188 do Regimento.
A Commissão p diu informações ao Go,erno
em :28 de novembro de 1896 e em 9 de
julhorle 1903.
Em ~l d ago"to de 1905 a Commi ão reiterou o p dido de informaçõe .
Em 13 prosegu u em a di cu ão, indepen.
dente da informações. Oraram os .1'•• AI·
varo M'Lchado, Hercilio Luz o ,iveira
Figueiredo, Foram po tas conjunctameote
em discu. -ão emendas oCrerecida pelo
r ,Alyar Iachado eOliv iL'a Figueiredo,
Ficou llspensa a di cu são, na. Ü'lrma. do
art. 14-1 do Regimento.
1896

»

53

LO de outubro. Autoriza a abertura do credito Pende de J.>arecer.
de 3D: 000 á verba « "\.judas de Lida e r 'mettir1a á Commissão de Finança
custo », art. io, n. 19, da lei em 13 de outubro.
n. 360, de 3D de dezembro de Commissão pediu informa.ções ao Governo
1895.
em 24 de outubro de 1899.

68

11 de novembro Autoriza a. innovação do contracto Pende de in:fhr.JD.3<?õe,.:.
em vigor, para execução da Lida e remettida á Com missão de Obra.~ Puobras de melhoramentos do
blica e Emprezas Privilegiada em 12 de
portos de S. Luiz do Maranhão novembro.
e Laguna.
A Commi ão deu parecer pedindo informações.
O parecer, sob n. 206, de 189f;, foi posto em
di cussã> e, em debate, approvado em 1-1
de novembl'O.
Em 17 expediu. e mensarrem, solicitando as
informaçõe .

73

19 de novembro Determina que os officiaes do Ex· Pende de parecer.
ercito e Armada, no exercicio Lida e ('emettida á Commis ões de Marinha
de mandatos populares, não po- e Guerra ede Finanças em 20 de novembl'o.
derão accumularvencimento al- Em 9 de julho de 1904, o Sr.A. Azeredo 1'0,
gllm militar.
quereu lJ. ue fo se a proposição, iud penden te (te pa.recer, dadil para a ordem
dos trabalho. e a Me'a declarou que
r,ppor'tulJamente o faria.
Em 19 de julho entrou em 2" discu ão. OL'aram o Sr'. AlvaL'o Machado
Ramiro
Barcellu~. requerendo este que ao pro 10jção fo 'e rernottida á Commi são de Contituü,-ão e Diplomacia. O L'equel'lmento
foi apoiado e postu eru discl.!~são. OI'OU o
Sr. Franci co Glycerio. EncerradlL 11 discu ão. ficou prejudicado o requerimento
por falta de numero.
ProsegulU a discu 'são da proposição. OI'OU
o Sr. A. AZeI'edo, que olferecell como
emenda 5U b tituti va o pl'ojecto do Senado
n. 1 . de 1897. O projecto foi po to con·
,illnct IIIJente em di cus ão, ficando esta
su pen a, ilfim ue sei' a emenda submettida
ao e~tudo das Commissõcs de Constituição
e Diplomacia, de Justiça e Legislação, de
Fmançtls e do Marinha e Guera.

I
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4

10 de junho ... Marc:J, o pessoal dos estados·maio- Pende de pal-ecer.
res do Ministro da Marinha e do Litla e remettida ás Commissões de Marinha
Chefe do Estado·Maior General e Guerra e de Finan a' em 21 de junho.
da Armada.

5

19 de junho ... Regula o serviço de assistencia Pende de parecer.
publica aos alionados.
Lida e remettida á Com missão de Saude Publica em 91 de junho.
A Commissão deu parecer, offerecondo como
emenda substitutiYa o projecto n. 55, de
I !J8.

D parecer foi a imprimir em 5 de setembro
de 1898.
Em 24 entrou em 2" discu 'ão, que ficou encerrada, depois de uma observação do Sr.
SeverinJ Vieira, e adiada a votação por
falta de numero.
Em 26 foi approvada e pas ou para 3" discussão, ficando prejudicado o substitutivo.
Em 14 de setembro entrou em 3" d,scu~são.
O 81'. Lopes Trovão offereceu um substitutivo, que foi apoiado e posto conjunctamente em discussão.
Foi lido, apoiado e posto em discussão, que
ficou adiada pela hora, um requerimento
de adiamento offerecido pelo Sr. Leite e
Oiticica.
Em 15 continuou a discussão do requerimento. Oraram os 81'S. ~[orae Barros,
Leite e Oiticica, Cruz e Lopes Trov;ão.
Encerrada a discus ão foi approvado o requerimento, ficando adiada a. discussão da
protlOsição. que fúi remettida á Commissão de Justiça e Legislação.

I
46

23 de setembro Autoriza o G vemo a validar os Pen.de de ])arecer.
exames pre tados no Seminario Lida e remAttida á Commissão de Instrucção
de S. José, de ta Capital, pelo Publica em 24 de setembro.
cidadão Antero Olymp:o de iqueira.

1898

90

II de novembro Autoriza. o Governo a nomear Pende de parecer.
junto á Escola de Engenharia de Lida a remettida a Commissão de ln trucção
Porto Alegre o fi cal instituido Publica em 12 de novembro.
pelo Codigo das dispo ições Com·
mun ás Instituições do En ino
uperior.

181m

17

/'
.
8 dejulbo ..... Prohibe a emis ão, por particu1:.L- '~ende de. parece~. _
res emprezas, bancos ou socie- L1da e remett1du. á CommlSsoes de Const1'
dades. de ti tulo de credito ou tuição e Diplomacia e de Finança~ em 10
obrigaçõe ao portador.
de julbo.
A ComlnJssão de Con~tituição e Diplomacia
deu parecer favoravel, que, sob n. 297,
de 1899,foi a imprimir em 20 de setembro.
Em 2' entrou em 2~ discussão.
O Sr. Morae Ba.rros raq uereu que a proposição voltasse á Commissão para reconsiderar o seu parecer, á vi ta da' observações que fez.
lo requerimento foi apoiado, posto em dis·
cussão a, sem debate, approvarlo.

-"2-
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Ficou adiada a discu são da proposição,
endo ta devolvida á ommiss-o.
A Commis ão den novo pal'ecer, mantendo
o que já ha,ia dado em I 00, sob n. 207.
O par ceI' sob n. 15, de 1001, foi a imprimir
em 14 de junho do mesmo anno.
Continuou em 2"' di cu ão em 18 dejunho
de 1901.
O Sr. Feliciano Penna requereu que a proposição fosse â Commis ão de Justiça e
Legi lação. O requerimento foi apoiado
posto em di cu são e approvado, depois de
orar o r. Vicente Machad .
Ficou adiada a discu são. endo a proposição
remettida. 11. alludida Commis ão.
1899

29

17 de julho .... Autoriza. o Governo a rever o 1'0, Pende de 1 a,rec r.
guIamento da Caixa Economi a Lida e remettida á Commis ão de Jastiça e

e Monte tie Soccorro, ob"ervadas
as condições que pre creve.

l'>

Legislação em 18 de julho.

48

16 de agosto .. Estabelece regra para a qualifi· Pende de PL re

49

pare er.
16 de agosto .. Regula a execução do art. 13 do Pende d
Codirro Commercial, no que e Lida e remettida á Commi ão de Justiça e
refere á nomeação, rubrica eLegi lação em 17 de aO'osto.

r.
cação de jura.dos e para a re pe· Lida e remettida â Commi ão de Justiça e
ctiva revi~ão.
Legislar;'ão em 17 de agosto.

termos nos livros exigidos pelo
art. II do mesmo Codigo.
13 de setembro Decreta o Codig-o Penal da Re· P

nde de parecer.
publica dos Estados Unidos do Lida e remettida (~ Commis ão de Justiça e
Brazil.
Legislação em 14 de setembro.

»

71

»

90

9 de outubro. Determina que nas capitaes dos Pende de lJarecer.
Estados onde não estiver creado Lida e remettida ás Commissões de Justiça.
o lagar privativo de auditor de eLegi lação e de Finanças em 10 do ou·
guerra, accumularâ as funcçoos tubro.
desse cargo o juiz seccional,
com a graduação de capitão,
vencendo o soldo desse posto.

»

96

10 de dezembro Faculta. ao estudantas, que tive- P ndc de parecer.
rem sido approvados, em uma Emendada, foi rlevolvida á. Cama..ra dos
ou mai materia, do curso pl'e· Deput:1dos em 31 de olltubro de 1890. II.
paratorio, se habilitarem até o Camara, não tendo dado o. seu assenti·
tim do anno de 1899 á. matricula mento 11. emenda do Senado, a devolveu
das escolas de ensino superior. em 24 de maio de 1900.
Nesta. data foi a emenda enviada á Commis·
são de lnstrucção Publica.
A Com missão deu parecer sob n. 189, de
1900, opinando que a proposição fosse deyolvida áquella Camara, afim de ser alli
archivada.
O parecer foi a imprimir em 24 de outu·
bro de 1900.
Em 20 entrou o parecer em discussão.
Oraram os Sr . Gomes de Lastro, Moraes
Barros e Laura Mimer que o:!fereceu
requerimento de adiamento indefinido da.

-
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discussão. Foi apoiado' e posto em discussão o requerimento. Oraram os Srs.
Gomes de Castro e Gonçalves Chaves, que
re luereu que o parecer voltasse á Commissão. Foi este requerimento apoiado e
posto conjuDctamente em discussão.
O Sr. Lauro Muller pediu e o Senado consentiu a retirada do seu requerimento.
Oraram os Srs. A. Azeredo e F. PeDna.
Encerrada a discussão, foi posto a votos e
approvado o requerimento do Sr. Gonçalves Chaves. A emenda foi devolvida á
Commissão.
1900

10

16 de julho •.. , Determina que o penhor agricola Pende de parecer da COIllsobre fructo comprf\hendidos :rnisssão Especial do Oodigo
na bypotbeca opera seus effeitos Civil.
em relaçã.o a terceiros.
Lida e remettida á Commissão de Justiça e
Legislação em 17 de .i ulho .
A Commissão deu parecer, sob n. 116, de
1903, requerendo que a proposição fosse
remettida á Commissão Especial do Codigo
Civil.

O parecer foi posto em discussão e, sem de·
bate, approvado em Z7 de agosto de 1903.

»

94

24denovembro Autoriza o Governo a dar perma- Pende de parecer.
nente installação, em predio Lida e remettida á Commi são de Finanças
publico de que possa dispor, á em 29 de novembro.
Faculdade Livre de Direito da A Commissão deu parecer, sob n:225, de 1900,
Capital Federal.
pedindo informações. O parecer foi lido e
posto em discussão em 6 de dezembro.
Orou o Sr. B. de Mendonça Sobrinho,
ficando a discus ão encerrada e adiada a
votação por falta de numero.
Em 7 foi rejeitado o parecer, sendo a proposição devolvida á Commissão.

96

3 de dezembro Approva o projecto de regula· Pende de parecer.
mento dos institutos de ensino Lida e remettida ás Commissões de Marinha
militar, de 30 de junho de 1899, e Guerra e de Finanças em 4 de dezembro.
com as modificações que esta- A Commis ão de Marinha e Guerra deu pa·
belece.
recer contrario, que sob n. 54, de 1906,
foi remettido á de Finanças em 9 de julho.

102

10 de dezembro Faculta aos alumnos que, nas Fa.- Pende de parecer.
culdades de Medicina iniciaram Lida e remettida á Commissâo de Instruseus estudos pelos regulamentos cção Pllblica em 11 de dezembro.
anteriores aos actuaes, realizar
para terminação do curso medico, os exames das cadeiras de
clínica pelo regulamento de 25
de outubro de 1884, mantida
a dispensa da disposição do
art. 562 do decreto n. 9311.

105

11 de dezembro Autoriza o Governo a mandar 0.1'- Pende de Parecer das COlll.bitrar ás viuvas dos officiaes do :m.i ,.,.ões reunida de MariExercito um abono mensal pro- nha e Guerra. e de Financas.
visorio, equivalente ás tres quar- Lida e remettida ás Commis ões de Marinha
tas partes do soldo integral e Guerra e de Finanças em 12 de dezembro.
que percebiam mensalmente seus A Commissão de Ma.rinha e Guerra deu pamaridos, logo que a Auditoria recer favoravel, que foi enviado á de Fi·
de Guerra, de accordo com o nanças em 15 de dezembro.
21
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decreto n. 785, de 1 do agosto Esta deu parecer, propondo que a proposição
de 189;(" indique a quem cabe o fo se ás Commi sões reunidas de Marinha
Guerra e de Finança, para formularem
meio- oldo e montepio .
um projecto geral a re~peito. O pareeer,
ob n.220, de 1901, oi a imprimir em
24 de dezembro do me mo anno.
Em 2 de julho de 1903 entrou em discussão
e foi, sem debate, approvado o parecer da
Coromi ão de Finanças.

.

I

I
1901

19 de dezembro Institue a inscrillção maritima Pende de parecer.
obrigatoria para todos os bra· Lida e remettida á Comniíssão de Marinha

13

zileiros ou naturalizados, que
exercerem os empregos que es·
pecifica.

I

l)

:l>

32

26 de julho ... Determina que todas as pessoas Pende de parecer da Co.rn.-

33

26 de junho ... Estabelece bases para a organi- Pende de parecer.
zação das sociedades coopera- Lida e remettida á Commissâo de Justiça e
tivas.
Legi lação em 28 de junho.

maiores ou emancipadas, no goso Dl.issâo E peci 1 do Cocligo
de seus direitos civis. podem Civil.
passar procuração por instru- Lida e remettida á Commis ão de u tiça e
menta de proprio punho, feita Legi lação em 28 de junho.
e assignada com poderes de re· A Commi ão deu parecer, ob n. 128, de
presentação ou em causa pro- 1903, requerentlo que a proposição fosse
pria; e revoga a lei n. 79, de remettida á Commissão Especial do Codigo Civil.
23 de agosto de 1892.
O parecer foi po to em discussão e sem debate approvado em 3 de setembro de 1903.

,

,
I

»

e Guerra em 11 de junho.

1 de agosto .• Equipara os frontões e boliches e Pende de parecer.

43

todas as casas similares ás casas Lida e remettida á Commissão de Constide tavolagem.
tuição e Diplomacia em 3 de agosto.

»

44

10 »

»

"

Equipara, para o eifeito da per- Pende de l)arecer de u.rn.a.
cepção do montepio militar, o COlllllli,.; ão Mixta.
pae decrepito ou invalido, que Lida e remettida á Commissões de Marinh:1
não tiver outro amparo, a mãe e Guerra e de Finanças em 12 de agosto.
viuva ou solteira, do omcia} As CommLsões deram parecer, sob n. 92,
f,.llecido.
de 1901, opinando a de Marinha e Guerra
pela, approvação da proposição e requeI
rendo a de Finanças que fosse eUa remettida á Commis ão Mixta, nomeada em
.
11 de agosto de 1903, a convite da Camara
dos Deputados. para rever a 1eO'i lação
I
vigente, sobre os montepios civil e militar.
,
O parecer foi a imprimir em 1- do agosto
de 1003 .
Em 22, entrando em 2" discussão a proposi.
çào, foi. posto em discussão e sem debate
approvado o requerimento da Commissão de Finanças, sendo a proposição
remettida á alludida. Commissão.

.

»

106

21 de dezeml)l'o Autoriza o Governo a conceder, Pende ele parecer.
a quem mais vantagens oifere- Lida e l'emettida ás Commis ões de Obras
ceI', privilegio para a constru- Publicas, Emprezas Privilegiadas e de
ção, uso e goso de uma estrada Finanças em ",3 de dezembro.
d.e terro que, pu,rtindo de San- A Com missão de Obras Publicas pediu infor,
tr.rém ali outro ponto melhor, mações ao Governo em 15 de setemJJfO
,que os estudos determinarem, n~ 'de 1903.
margem Ido Tapajoz, no Pavá,
I,
",a·.a. Cuyabá,.com.um ramal que
<
Vli, ter á fronteira boliviana.

!

-

35-

rn

o

"'I>o ...

ANNOS

~E-o

1Xl<l

DATAS

;;:Z

PROCESSOS

ASSUMPTOS

pt:)

z;:;l
lXl
,:>

I'

1901

120 21 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Pende de inforDl.açõe .
10:0000 , papel, para '}Iatar á Lida e remettida á Commissão de Finanças

Santa Casa de
Victoria.

»

~1isericor

.a ia

em 22 de dezembro.
A Comruissão deu parecer sob n. 136, de
1902. pedindo informações ao Governo, o
qual foi posto em discussão e approvado
em 22 de outubro do mesmo anno.
Expediu-se mensagem solicitando as infor·
mações.
A Commissão de Finanças pediu novamento
informações ao Governo em 25 de setembro de 1903.

121 21 de dezembro Autoriza a .reorganização do Cor- Pende de parecer.

po de Engenheiros Navaes, de Lida e remettida ás Commissões de MariaccOl'do com as bases que esta- nha e Guerra e de Finanças em 24 de dezembro.
belece.
A Commissão de Marinha e Guerra deu parecer oíferecendo emendas, o qual foi remel,tido á de Finanças em 'Z7 de agosto de
1903.

Esta deu parecer, sob o n. 55, de 1905,
requerenilo que fosse novamente enviada
à Commissão de Marinba. e Guerra. O parecer foi posto em discussão, quese encerrou em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero em 7 de julho de
1905.

Em 12 foi approvado o par~r_ e a propo.sição dev0lvida á Comrrussao ,de Mal'lnha e Guerra.
Esta deu parecer contrario, que sob n. 42
de 1906, foi remettido á de Finanças em
4 de julho.
1902

1

.
8 de abriL ... Decreta o Codigo Civil Brazileiro. Pende de parecer.
Lida e remettida em 9 de abril á CommlSsão Especial, nomeada pelo Sr. presidente a reQuerimento do Sr. Leopoldo de
Bulhõ ,s e outro ,approvado na. sessão de
22 de março e composta dos Sr. Ruy
Barbosa, Gomes de Castro,Gonçalve Chaves. Coelbo e Campos, Feliciano Penoa,
Bernardino de Campos, B. de Mendonça
obrinho. Metello, Martins Torres. Martinho Garcez, Joaquim de Souza, Leopoldo
de Bulhões, A. Azeredo, Ferreira Chaves
e Sigi mundo Gonçalves.
Na se são de 24 do mesmo mez de março
foi approvada a seguinte indicação:_
«Indicamos que na di cu,são e .votaçao do
Codigü Civil se ob-erve o segumte .:
1. o A 2" discussão e votação se farao por
titulos, sendo considerada a lei preliminar como um titulo.
2. o A 3" ui cus,ão e votação se farão em
globo.»
Em se são de 21 de maio o Senado resolveu,
a requerimento do Sr. Ruy Barbosa, que
fesse elevano a 17 o numero dos membros
da Commissão Especial. Na mesma data o
Sr. presidente nomeou os Srs. BenedICto
Leite e Manoel de Queiroz para comp~etar
es e Dumero.

'1
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(Dos membl'os nomeadc;s para a Commissão,
perdel'am o mandato os 8,·s. Gomes de
Casl1'o, Gonçalves Chaves, Ferl'eira hoves
e Manoel de Quei"o,::, por terminaÇ<lo do
mesmo; Bernardino de Campos, paI' ter
sido eleito P"esidente do ESladode 8. Palllo
e Leopoldo de Bul1tões, por ter sido no·
meado MinistJ·o da Fa$enda.)

Em 18 de julho de 1904, o Sr. pre idente
nomeou para substituirem o Srs. Gomes
de Ca tro, Ferreira Chaves, Manoel de
Queiroz e Gonçalves Chaves, que perderam
o mandato Od Sr . Gomes de Castl'o, Euclides falta, Brazilio da. Luz e Vaz de
Mello e para substituir o Srs. Bernardino
de Campos, Leopoldo de Bulhões o Segismundo Gonçalves, que renunciaram o
mandato, os Srs, Francisco Glyce1'io, ./usto
Chcrmont e Rosa e Silva.
Tendo o Sr. Martinho Garcez pedido em
omcio do 12 de julho de 1905 dispensa
da Commis ão attento o seu precario estado de saude, o Sr. presidente nomeou
em 13 do mesmo mez o Sr. João PinheÍl'o
para substituíl-o.
Os 8,·s. Francisco Glycerio e João Pinheiro
perdeJ'am o mandato, aquelle paI' terminação do mesmo e este por ter sido eleito
P,·esidente do Estado de Minas Geraes,
(A Commissüo especial alludida nomeada em
março ele 1902, esta extincta em virtude do
al't. 49 do Regulamento.)

1902

15 de julho.•• , Concede a viuva de Tobias Barreto Pende de parecer.
de Menezes, quando eus filhos Lida e remettida á. Commissão de Finanças
attingirem a maioridade, rever- em 17 de julho.
são da quota destes na pensão a Em 9 de julho de 1903 a Commissão pediu
elles e a ella concedida.
informações ao Governo.

10

61 28 de agosto •• Autoriza a abertura de credito de Pende de parecer.
3.000:000$ para as despezas com Lida e remettida á Commis ões de Marinha
o e tabelecimento de um campo e Guerra e de Finanças em 1 de setembro.
de concentração de força.s em
Obidos e reparos das fortalezas
de Obidos e da Barra, no Pará.
63

I de setembro Prescreve os casos e a fórma da Pende de parecer.
revisão das condemnacões pc- Lida e remettida á Commis ão de ./usti·a e
naes.
Legislação em 2 de setembro.

74 26 de setembro Man tem as pensões de montepio Pende de parecer.
que percebiam os oper~rios inva· Lida e remettida às Commisões de Justiça
lidos dos extinctos ArS6naes de e Legislação e de Finanças em 27 de se·
Marinha da Bahia e de Pernam- tembro.
buco.
Em 22 de setembro de 1905 a Commissão
de Finanças pediu informações ao Governo.
81

3 de outubro. Autoriza o Governo a conceder em Pende de parecel-.
março de cada. anno aos alumnos Lida e remettida ii. Commi são de Marinha.
das escolas nava.l é militares no- e Guerra em 7 de outubro.
.
vos exames das materias em que
houverem os mesmos sido inha·
,.
bitados no anno lectivo ante·
rior.

-
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1902

93

125 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença, com ordenado, ao pa· Lida e remettida á Commissão de Fin:J.nças
gador da Del~acia Fiscal do em 28 de outubro.
Thesouro em S. Paulo, José Em 18 de novembro a Commissão pediu inEmygdio da Uva Tovaes.
formações ao Governo.
Em outubro de 1903 a Commissão solicitou
de novo informações.
Em 10 de julho de 1904 a Commissão solicitou de novo informações.

»

9

2 de outubro. Autoriza a abertura do credito de Pende de parecer.
a: 133 '333. supplementar á verba Lida e remettida á Commissão de Finanças
n. 8 do art. 9<> da lei n. 8~4. de em 31 de outubro.
1901. «Corpo da Armada e classes anneXa5», para pagamento
de soldo a varios officiaes reformados que passaram para a reerva.

1-11

15 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Pende de parecer.
96 :868: ,supplementar á. verba 16 Lida e remettida á Commissão de Finanças
do art. 23 da lei n. 834, de 190 I. em 16 de dezembro.
Em 18 de dezembro de 1905 a Commissão
solicitou informações ao Governo.

142

15 de dezemhro Autoriza a abertura do credito de Pende de parecer.
130:000 " supplementar á verba Lida e remettida á Commis ão de Finanças
24 do art, 23 da lei n. 834, de 190 I. em 16 de dezembro.
Em 18 de dezembro de 1905 a Commissão

»

solicitou informações ao Governo.
171

26 de dezembro Reo-ula o modo de pagamento dos Pende de 3& discussão e de
vencimentos dos consules.
parecer.
Lida e remettida á Commi são de Finanças
em 27 de dezembro.
A Commissão deu parecer favoravel que,
sob n. 266, de 1902, foi a imprimir em 28
de dezembro.
Na mesma data e a requerimento do Sr .. 0gueira Paranaguá,entrou em 2' discussão,
que se encerrou sem debate, ficando á votação adiada por falta de numero.
Em 29 foi approvada em 2& discu ão e
passou para a 3&.
Em 9 de julho de 1903 entrou em 3' dis·
cussão. Oraram os Srs. Francisco Glicerio, A. Azeredo e Nogueira Paranaguá. !
A requerimento do Sr. Francisco Glicerio, I
foi remettida ás Commissões de Fina,nças !
e de Constituição e Diplomacia.
A Commlssão de Finanças deu parecer sob
n. 30. de 1905. offerecendo emenda, o
qual foi remettido a de CoI1tituição e
Diplomacia em 26 de junho.

I

1903

14

6 de julho ... Autoriza o Poder Executivo a Pende de parecer. de Finanças
mandar erigi r em uma das Lida e remettida. á Commissão
praça derta Capital uma es- em 7 de julho.
tatua em homenagem ao marechal Floriano Peixoto.

54

.
o quadro dos pharma· ~ende d~ parece..-. _
ê-.6de julho ... Reorganiza
ceuticos da Armada.
LIda e remettlda ás CommISSOOS de Marmha
e Guerra e de Finanças em 24 de julho.
Em 18 de agosto a Commissão de Ma.rinh~
e Guerra pediu informações ao Governo.
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65
I.

I.
I.

I:

II,
I.

30 de julho ... Crêa premio' pecun.iarios e meda- Pende de 3& discussão ex-vi
lhas de distincção para serem do art. 102 do Regi:m.euto.
conferidos, annualmente, em Lida e remettida á Commissào do Finanças
concurso solemne, aos melhores em I de agosto.
A Commissão pediu informações ao Governo
atiradores.
em 22 de dezembro.
A Commis ão deu parecer tavoraval, que "ob
,
n. 31, de 1905, foi a imprimir em 26 de
junho do mesmo anno.
Em 30 entrou em 2& di~cussão. O Sr. Pires
Ferreira requereu o adiamento da dicussão por oito dias afim de er ouvida a.
Commissão de Marinha e Guerra. O requerimento foi apprnvado e a proposição
remettida á Commi são de Marinha e
Guerra.
Esta deu parecer contrario, que sob n. 58,
de 1905, foi a imprimir em 12 de julho.
Em 22 continuou em 2· discu são, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 31 foi approvada e passou para 3" dis·
cussão.
Em 7 de aO'osto entrou em 3" discussão. O
Sr. Ramiro Barcellos requereu o adiamento
da discu ~ão até que o Senado resolva
sobre assumpto identico, que pende de sua
, deliberação. O requerimento foi apoiado
e posto em diBcUSllão. que se encerrou sem
debate, ficando prejudicado por falta de
numero. Proseguiu a 3"" discus ão da proposição, que e encerrou sem mai debate,
ficando a votação adiada por falta de
numero.
Em ,annunciada a votação da proposição,
o Sr. Ramiro Barcellos repetiu o seu requerimento de adiamento, que foi apoiado
e posto em di CUS&'i.o. Orou o Sr. Pires
Ferreira. Encerrada a discu são foi approvado o req~erimento, ficando adiada a
~
vo.aç'ao.

-

»

90

19 de agosto .. Determina que os olliciaes da Bri· Pende de parecer e de 3& di".gada Policial do Districto Fe· cussão.
deral perderão a patente quando Lida e remettida á Cammissão de Justiça e
condemnados, em processo cri· Legislação em 20 de agosto.
me, a essa pena ou á maior de A Commis ão deu parecer favoravel, que sob
n. 72, de 1904, foi a imprimir em 5 de
dous annos de prisão.
julho de 1904.
Em8, entrou em 9&di ClIssão, que seeOCOTl'Ou
sem debat , ficando a votação adiada por
falta do numero.
Em 11 foi approva.dl1 a passou para 3& dis·
cussão .
Em. 18 ent rou em 3" discussão e oSr.Francisco
Glicer 10 req uereu quefosse a proposição re·
mettida á Commissão de Marinha e Guerra.
Orequerimento fui apoiado, posto em discussào e, sem debate, approvf1do.
Esta Commissão deu parecer,sob n.19,de 1905,
requel'eudo que seja ouvida a Cammissão
de Constituição e Diplomacia, o qual foi
lido e posto em discussão, que se encerrou'
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero, em 14 de ·unho.

.
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Em 20 foi approvado o requerimento constante do parecer e a proposição remettida á Commissão de Constituição e Diplomacia.
105

1 de setembro Decla.ra que gozarão da franquia Pende de parece~·,
pC' tal a correspondencia e a Lida e remettida á Commissão de Finanças
R:~vista da Sociedade Bahiana de
em 4 de setembro.
Agricultura, do Estado da Bahia.

~

100

3 de setembro Declara que O'ozarão da franquia Pende de parecer.
postal a corre pondencia e a Lida. e remettida á Commissão de Finanças
Revista da Associação J-1g1'icola em 5 de setembro.
Paulista, do Estado de S. Paulo.

:.

110

3 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.

1003

postal a correspondencia e a Lida e remettida á Commissão de Finanças
Recista da ociedade Awx;ilia- em 5 de setembro.
dora de Agricultura, do Estado
de Pernambuco.
111

l>

3 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.

postal a correspondencia e a Lida e remettida á Commis ão de Finanças
Revista da Sociedade de Agri- em 5 de setembro.
cultura Alagoana, do Estaclo de
Alagôa .
l>

112

3 de setembro Declara que O'ozarão da franquia Pende de parecer.
postal a correspondencia e a Lida e remettida á Commissão de Finanças
Rel;ista da União Agricola, do em 5 de setembro.
Estado de Sergipe.

,.

121

10 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.
postal a Revista da Sociedade Lida e remettida á Commissão de Finanças
de Medicina e Cirurgia do Rio em 15 de setembro.
Janeiro.

:.

123

14 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.
postal a correspondencia e a Lida e remettida á Commissão de Finanças
Revista da ociedade de Geogra- em 15 de setembro.
phia do Rio ele Janei,,'o.

125

»

14 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.
po tal a correspondencia e a Lida e remettida á Commissão de Finanças
Revista dr Li.qa Naval Bra::;i- em 15 de etembro.
lei"u.

l>

,

128

17 de etembro Declara que gozarão da fr3.uquia Pende de !:.arecer.
po tal a corre pondencia e a Lida e remettida á Commissão de Finanças
Revista do A"chivo Publico do em 19 de etembro.
E tado de Minas ,era.es.

129

17 de setembro Autoriza o levanta.mento em Pende de 3"di 'cuss ão cex-vi»
urna das praça desta Capital, do art. 18.2 do Regin1ento.
de um monumento ao almi- Lida. e remetida á Commissão de Finanças
rante Barroso, oommemorativo em 18 de setembro.
da batalha nava.l do Riaclluelo. A requerimento de Sr. A. Azerado, approvado
em 15 de dezembro de 1906, foi dispen ado
o parecer da. CominLsão, atlm da prdposição
ser dada para a ordem dos trabalho .
Em 17 entrou em 2& discussão, que se encero
rou Sem debate, ficando a vo'tação adiada
por falta de numero.
Em 27 foi approvada e pas ou para 3& discussão com dispen a de inter~ticio a requerimento do r. lndio do Brazil.
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Em 28 entrou em 3& discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
1903

»

»

~41

21 de setembro Declara que gozará da franquia Pende de pare r.
posta.! a Revista JIedica, de Lida e rcmettida á. Commi ão ue Finanças
S. Paulo.
em 22 de etembro.

142

21 de etembro Declal'a que gozarão da franquia Pende de par ceI".
postal a' correspondencia e os Lida e remettida á Commi são de Finanças
impressos do Club Militar.
em 22 de setembro.

143

21 de setembro Declara que gozarão da. franquia Pende de pare er.
postal a cOl'l'espondencia e os Lida e remettida. á Commissão de Finanças
impressos do Club 1 aval.
em 22 de setembro.

17

6 de novembro Declara que a acção de que trata Pend d pare er.
o art. 13 da lei n. 221, de 20 de Lida e remettida á. Coromi são de Justiça e
novembro de 1894, poderá ser Legi lação em 7 de novembro.
exercida pelo processo estabe· Em 24 de dezembro o Senado resolveu, a relecido no mesmo artigo e pres- querimento do Sr. Urbano de Gi?u!êa, que
creve dentro de um anno.
dispensado o parecer da CommlS5ao, tosse
a propo ição dada pa.ra ordem do dia.
Em 28 entrou em 2& discussão. O r. A. Azeredo requereu o adiamento da di cus ão
para uma das proximas sessões. POS&O a
votos, foi approvado o requerimento.
Em 21 de julho de 1904 continuou em 2' diecussão. Orou o Sr. Martinho Garcez. Foram
apoiadas e postas conjunctamente em dis·
cussão emendas otrerecida por diversos
Srs. enadores. Ficou su pensa a di cu ão,
na fórma do art. 144 do Regimento.

179

6 de novembro Declara que as senteB<:as pro Ce- Pende d parecer.
ridas em primeira instancia Lida e remettida á Commissão de Justiça. e
contra a Fazenda acionalou Legislação em 7 de novembro.
a União, s.eja qual for a natu·
reza da causa ou o seu valor,
não serão exequiveis emquanto
não forem confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

191

12 de novembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.
postal a correspondcncia e a Lida e remettida á. CommL ão de Finanças
Revista dos Institutos Histori- em 13 de novembro.
cos e Geograpbicos do Brazil,
Pará, Ceal'á., Babia, S. Paulo,
Paraná e Santa Catbarina e
dos Institutos Arcbeologicos de
Alagõas e Pernambuco.

196

lZdenovembroAutol'izaomelboromentoda apo- Pend de par cer.
sentadoria oe João Rodrigues Lida e remettida á Commi são de Finanças
da Fonseca Ros<l., thcsoureiro em 13 ue novembro.
da fazenda da extincta tbesou- Em 8 de junho de 1904 a Commi ão solicitou
rarja de S. Paulo.
informações ao Governo.

201

21 denovemlJro Crêa em cada um dos Arsenu.cs Pende de pa ·ecer.
de Guerra desta Capital e de Lida e remettida ás Commissões de Marinha
Porto Alegre uma companhia e ,uerra e de Finanças em 2.1 de novembro.
de 40 menores com a denomi·
nação de Aprendizes Artifices.

•
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208

25 de novembro Manda passar ao dominio dos Pende de parecer.
Estados, em cujos tLrritorios Lida e remettida ás Commissões de Consti·
e tiverem situado. os proprios tuição e Diplomacia e de Finanças em 25
nacionaes, que não f(lrem ne- de novembro.
cessarios para os serviços da
União.

211

30 de novembro R'3voga o art. 25:3 do Regula- Pende de parecer.

mento que baixou com o de- Lida e remettlda ás Commissões de Marinha
creto n. 2.881, de 18 de abril e Guerra e de FiD<wçasem 1 dedezembro.
de 1898, só permittindo a. matricula de omciaes nas escolas
preparatorias e de tactica, durame tre annos.

235:24 de dezembro Institue

premios destinados a Pende de parecer.
anima.r a creação e o desen- Liua e remettida ás Commissões de Com·
volvimento da industrias na· mercio, Agricultura. Industria e Arte e
cionaes.
de Finanças em 25 de dezembro.

55

1:26 de julho .... Autoriza a reforma, no posto de Pende de parecer.
alferes do excercito, com o soldo Lida e remettida ás Commissões de Marinha
integral da tabella de 31 de de- e Guerra e de Finanças em 27 de julho.
zembro de 1 89, do lo sargento A Commissão de 11 rinha e Guerra deu pado Asylo de Invalidos da Pa- recer contrario que sob n. 288, de 1904,
trio., Firmino Alvares de ouza. foi remettido á de Finanças em 20 de
novembro.

57

26 de julho.•.•

,

G8

~IanJ.a

contar pelo dobro, para Pende de parecer.
os ofi'eitos da reforma, o tempo Lida e remettida ás Commissões de Marinha
de serviço dos officiaes e praças e Guerra e de Finanças em 27 de julho.
do exercito e da armada, que fi- A Commissão de Marinha e Guerra deu pazeram parte das forças man- recer contrario, que sob n. 124, de 1904,
tidas na Republica do Para- foi remettido á de Finanças em 25 de
guay, após a guerra, desde o agosto.
dia 1 de março de 1870 áquelle Esta deu parecer favoravel, que sob n.
em que deixaram de perceber 59, de 1906, foi a imprimir em 20 de
a" outras vantagens.
julho.
Em 24 entrou em 2~ discussão e foi sem debate approvado e passou para 3", com
dispensa de intersticio a requerimento
do Sr. Pires Ferreira.
Em 25 entrou em 3" discussão. Oraram os
Srs. Urbano de Gouvêa., Francisco Glycerio, Julio Frota, Hercilio Luz, Pire'
Ferreira e Belfort Vieira. Foi posta conjunctamente em discussão uma emenda
oíferecida pelo Sr. A. Azeredo. A discussão ficou suspensa, na forma do art.
144 do Regimento.

12 de agosto .. , Organiza o credito agricola.

Pende de parecer.

Lida. e remettida á.s Commissões de Finanças
e de Justiça. e Legislação em 13 de agosto.

\) de setembro Reforma o processo de fallencia. Pende de parecer.
Lida e remettid~ á Commissão de Justiça e
Legi lação em 10 de setembro.
A Commi são deu parecer, offerecendo
emendas, o qual sob n. 44, de 1905, foi a
imprimir em 6 de julho.
Em 12 entrou em 2& discussão. O Sr.
Coelho Lisboa olIereceu uma emenda, que
foi posta conjunctamente cm di"co são,
ficando esta. suspensa, na forma do a.rt.
144 do Regimento.
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A Commi são deu parecer contrario á em n·
da. o qual sob n. 81 de 1906, foi a iroprimir em 6 de agosto.
Em 8 continuou em 2a discussão o art. 10.
O r. Coelllo Lisboa pedi u uma. explicação
sobre e. sua emenda.
OSr. Presidente prestou a informação. Ficou
cncerradé\, a discus ão do art. 1° e adiada
a votação por falta de numero. Seguiram-se em discussão. que se encerrou
em debate, ficando igualmente adiada a
votação, oS arts. 2u a 6°. Seguiu-se em
discu são o art. 7°. Oraram os Srs.
Coelho Lisboa e Oliveira Figuereido,
tendo aquelle pedido a retirada daemenda que offereceu. Ficou
ncerrada a
discussão e adiada a votação. Seguiram-se
ero discussão, que "e encerrou sem debate ficando adiada a votação por falta
de numero. oS arta. 8 a 103 ficando
adiada a discussão do demais artigos.
Em 11 entraram m di cussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando adiada avO'
tação por falta de nnmero o arts. 104 ao
200. Ficou adiada a discu são dos demais
artigo.
Em 13 entrou em di cus ão o art. 201. O
r. A. Azeredo, pela ordem, requereu que
a discussão do projecto continua.
por
capitulo. Posto a votos foi approvl1do
o requerimento. O r. Presidente declarou que, antes de procedor á. dis·
cus ão por capi tulos, ê forçado a concluir por artigo. a. do Capitulo 5°, que se
acha em meio. Encerrou- e sem debate
a discus ão do art. 201, ficando a votação
acliada. por falta. de numero. Seguiram· e
m discu são quo ficou igualmente encerrada e adiada a votação, os arts. 202,
212 do capitulo 5° e os capitulos 7° a 10·
da prillleira pa.l·te ; os ca.pi tulos J e II d
20 parte e o titulo das dispo ições transitor·ias.
Em 14, 16, 17, 1820,21. 22 e 23. procedeu·se a votação por artigos e foram estes
approvado com as emendas da Commi ão de .Justiça e Legislação, teado sido
rejei tada a do r. Coei ho Li boa. A proposição p ou para 3" dist:uasão.
Em 13 de setembro ntrou em 3R • Foram
po to coujuntamente em discus ão emenda o.ll'el'ocidas pela Oommis~ã.o. Orou o
Sr. Urbano antos, que o.ll'ereceu emendas,
que foram postas conjunctamente em discu são. ficando esta, adiada pela hora.
Em 14 proseguiu Em 3° discu são. Foram
postas coajunctamente em discussão emen·
das o1ferecidas por di versos Sra. Senadores, Or'ou o Sr. Oliveira Figuereído, ficando uspensa a discus ão, na forma do
art. 144 do Regimento.
A Commi são de .Justiça e L gislação deu
parecer contrario ás emendas do Sr. UI'·
bano Santos e o1fereceu novas.
O parecer, sob n. 410, de 1906, foi a imprimir em 26 de dezembro.
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100

19 de setembro Autoriza a abertura do credito Liende de parece:!.'
de 13:734 00 para pagamento da e remettida á Commissão de Finanças
do que é devido, em virtude de em 20 de setembro.
sentença, a José Luiz Pereira. Em 15de dezembro a Commissão pediu informações ao Ministerio da Fazenda, que
as prestou com o officio de 28 do mesmo
mez.
Em virtude de de pacho da Me a, dado em
sessão de 29 de dezembro, a requerimento
da parte, foram entregues a esta os documentos annexos á proposição.
Em 8 da julho de 1905 a Commissão solicitou novamente informações ao governo.

llO

13 de outubro. Organiza o quadro dos auditores Pende de parecer
Lida e remettida ás Commissões de Marinha
do Exercito.
e Guerra e de Finanças, em 14 de outubro.
A Commissão de Marinha e Guerra deu parecer, offerecendo emeudas, o qual sob
n. 251, de 1906, ioi á. de Finanças em 19
de novembro.
Esta deu parecer favoravel que sob n. 345
de 1906, foi a imprimir em 14 de dezembro.
Em 18 entrou em 2" discussão. O Sr. Pires
Fel'Teira offereceu uma emenda, que foi
posta conjunctamente em discussão, ficando, esta sem mais debate suspensa na
fórma do art. 144 do Regimento.
A Commissão deu parecer contrario ás emendas, o qual sob n. 389 de 1906, foi a imo
primir em 21 de dezembro.
Em 23 continuou em 2" discu são, que se
encerrou sem dcbate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 27 foi approvada com emendas e passou
para 3" discussão, com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. A. Azaredo.
Em 28 entrou em 3° discussão. Foram postas conjunctamenta em discus ão emendas
offerecldas pelo Sr. Felippe Schmidt.
Ficou suspensa a discussão na fõrma do
a1't. 144 do Regimento.

127

14 de novembro Autoriza a conce ão de um anno Pende de iníbrJD.ações.
de licenr;a, com o respectivo 01" Lida e rnmettida á Commissão de Finanças
denado, a José Thomaz de em 18 de novembro.
Aguiar Gusmão, o esc1'ipturar A Commissão deu parecer, requerendo inrio da Delegacia Fiscal do The- formaçõe ao Governo, o qual sob n. 308
souro Federal no Estado do de 1906, foi posto em di cussão, que se
Para, em prorogação á que lhe encerrou sem debate, ficando a vota.ção
foi concedida para. tratar de sua adiada por falta de numero, em 4 de desaude, onde lhe convier.
zembl'O.
Em - foi a, pprovado o parecer.
Em 6 expediu-se mensagem solicitando a
informações.

147

6 de dezembro Equipara as idades limites para Pende de 2" discussão
reforma voluntaria compulso· Lida e remettida á Commissões de Marinha
ria dos officiaes dos Corpos de e Guerra e de Finanças em 7 de dezembro.
Saude do Exercito e da Ar- A Commi são de 1!a,rinha e Guerra. deu pamada.
recer favoravel, que sob n. 312, de 1904,
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foi remettido á. de Finanças em 16 de dezembro.
A Commissão de Finanças deu parecer tam·
bem favot'avel, que sob n. 32, de \!J04, foi
a. imprimir em 26 de junho.
,Nessa me ma data 6 a requerimento do r.
HercuLano Bandeira, o Senado concedeu
urgencia para a discus ão da proposiç.ão
na sessão seO"uinte.
Em 27 entrou em 2& discussão. Oraram os
Srs. Pires Ferreira, HercuLano Bandeira,
Ramiro Barcello ,Julio Fruta e A. Azeredo. tendo sido olferecido emend s pelos
rs. Pires Ferreira e Brazilio da Luz, as
quae foram apoiadas e posta conjunctament9 em di cus-ão, ficando e ta su ponda
na forma do art. 144 do Regimonto.
A Commissão deu parecer opinando que
fossem regeitadas as emendas e a proposição, visto acbar- e pendente dee'tudo a
propo ição qne mais amplamente trata do
as umpto. O parecer ob n. 42, de 1905,
foi a imprimir a Lde junbo.
Em 15 continuou em 2" discu são, que se
encerrou sem debate, ficando a yotação
adiada por falta de numero.
Em 17 annunciada a votação, suscitou-se
uma questão de ordem em que tomaram
pa.rte os Srs. Ramiro Barcellos, que entendeu er a rejeição da materia prejudiciaL á do projecto que se acha em tudos'
Francisco Glycerio que lembrou deixar
pa sal' a proposição para 3" discussão atim
de ser esta opportuna.mente adiada; BeLfor~ Vieira. que não considerou prejudicada a materia em e tudo com a rejeição
da proposição e J. Catunda que requereu
o adiamento dt. votação da proposiç.'io
para depoi que o Senado deliberar sobre
projecto identico que pende de deliberação; endo apoiado e posto em di cu ~ão
foi approvado este requerimento, Ficou
adiada a vota.ção.
Em 30 dejulho de 1906 entrou de novo em
2& discu ~ão em virtude de requerimento
do Sr. Lauro Sodl'é. O::ir. Pil'as Ferreira
otl'ereceu uma emenda, que foI apoiada e
posta em discussão. ficando este su pensa
na fOrma do art, 144 do Regimento .
.\ Commissão deu parecer, devolvendo a
proposição á Me a por isso que sobre a.
mesma já emittiu os pareceres ns. 312,
de 1904 e 42, de 190-.
O parecer sob n. 404, da 1900, foi a imprimir em 2~ de dezembro.

29de dezembro Autoriza o Presidente da Repu- Pende ele parecer
de 1904.
blica a mandar rever o pro- Lida e remettida á Commissão de Finanças
cesso da aposentadoria do en- em 28 de abril.
genheiro José Manoel da Silva. A Commissão solicitou informações do Governo, que as prestou com o officio do
Ministerio da Fazenda, de 15 de setembro
de 190~.

II
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8

29 de dezembro Autoriza. o Presidente da Repu- Pende de 3& discus""ão ex-vi do
de 1904.
blica a reformar no posto de art. 1 2 do Regimento.
alferes e com o soldo da ta- Lida e remettida ás Commissões de Marinha
bella em vigor. o enfermeiro- e Guerra, e de Finanças em 28 de abril.
mór do Hospital Central do A Cummissão de Marinha e Guerra deu paExercito, Henriquo .José da recer favora,eI que, sob n. 299 de 1906,
Rocha.
foi remettido á de Finanças em 30 de novembro.
Esta deu parecer favoravel que, sob n. 360
de 1906 foi a imprimir em 18 de dezembro.
Em 93 entrou em ~.. discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em i7 foi approvada em escrutinio secreto
e passou para 3a com dispensa de intersticio a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 98 entrou em 3" discussão que se encerrou
sem debate, fica.ndo a votação adia1a por
{alta de numero.

J:)

2 d junho... Autoriza o Presidente da Repu- ~ende de parecer.
blica a conceder, a quem mais LIda e remettida ás Commissões de Obras
vantagen offerecer, privile- P?blicas e Emprezas Privilegiadas, e de
gio para construcção, uso e Fmanças em 30 de junho.
gozo de pontes ou portos com
serviço de transporte de mar·
gem á margem, por meio de
barcos mo,idos a vapor ou á
electricidade, nos rios de que
trata o art. 34 da Consti·
tuição.

1905

;)
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_\.utoriz:t a abertura do credito
'"
de 4:070$666, supplementar á
verba da rubrica 18a do art. 7°
da lei n. 114:-. de 31 de dezembro de 1903, para occorrer
ao pagamento do Yencimento~
devidos ao commissario geral
da Armada, João Maria Bernes
de Parrabére.

20'

3 de julho

21

3 de julho... !Autoriza o Presidente da. Repu- ~ende de parecer.
blica a applicp,r ao prepara- LIda e remettida á Commiss<'ío de Instrucção
dor de histoIogia da Facul- Publica E'm 4 de julho.
dade de Medicina da Bahia.
Dr. Julio Sergio Palma. a disposição da lei n. 138, de 21 de
junho de 1,93.

Pende de parecer.
Lida e remettida á Commissão de Finanças
em 4 de julho.
A Commissão deu parecer, requerendo que
fosse enviada á de Marinha e Guerra.
O parecer, sob n. 56, de 1905, foi lido e posto
em discussão, que se encerrou sem debate,
ficando a votação adIada por falta de
numero, em 7 de julho.
Em 19 foi approvado o parecer e a proposição
remettida á Commissão de Marinha e
Guerra.
Esta deu parecer opinando que fo e ouvida
a Commissão de Ju tiça e Legislação.
O parecer, sob n. 70, de 190-, foi posto em
discus 'ão, que se encerrou sem debate,
fica.ndo a votação adiada por falta de
numero, em 2 de ago to.
Em 3 foi approvado o parecer e a proposição
remettida á Commissão de Justiça e Legislação.
Esta deu parecer que, ob n. 2H7, de 1905,
foi remettido ã. Com missão de Finanças em
;:.7 de dezembro.

i
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15 de julho..•. Dispõe que a estrada de ferro, Penele de I arecer.
de que trata a lei n. 7·18, de Lida e remettida á Commis ão de Obras Pu29 de dezembro de 1900; e de blica e Empreza Privilegiadas em 17 de
que é ce' ionaria a Companhia julho.

Estrada de Ferro de Arara- Em 8 de agosto foi remettida á Commi ão o
quara, terá o seu ponto de requerimento n. 12, de 1905, dirigido ao
partida na villa de Ribeirão- Senado pelo presidente da Companhia.
Em 22 de agosto a Cemmissão solicitou insinho, desta estrada.
formações do Governo.
33

18 de julho.... Regula as marcas de proprie- Pende de parecer.
dade de animaes muar, ca.val- Lida e remettida ás Commissões de Ju tiça
lar e vaccum, em todo o ter- o Legislação e de Finanças, em 21 de julho.
Com o omcio n. . 75, de 190-, lido em 26
ritorio da Republica.
de agosto, o lo secretario da Assembléa Le·
gislativa do Estado do Rio de Janeiro enviou uma moção votada pela assembléa,
pedindo a approvação da proposição.
Em 20 de outubro o 'enado resolveu, a requerimento do Sr. Francisce Glycerio, que
a proposiç.'io fos e dada para a ordem dos
trabalhos, independentemente do parecer
das Commi sões.
Em :..3 entrou em 2" discussão o art. 10.
Orou o Sr. Ramiro Barcel10s que otfereceu
uma emenda, que foi apoiada e posta
conjunctamente em discus:.ão. Oraram os
Srs. Bueno Brandão, Ramiro BareeUos,
Francisco Glycerio e Coelho e Campos.
Ninguem mais pedindo a palavra, ficou
su pensa a discns~ão, na. forma do art. 144
do Regimento.
Em 9 de novembro foi remettida á Commissão de Finanças o omcio n. 356, de 1905,
do Conselho Municipal da cidade de PeJotas, Estado do Rio Grande do ul, pedindo
em nome da populaç.'io agricola daquelle
municipio a approvação da proposição.

.

39

24 dejulbo.... Releva a prescripção em que
lDcorreu o contribuinte do
montepio bacharel Manuel
Eugenio Pereira Maia, para
que sua viuva e filhos possam
receber o que desse montepio
lhes couber, descontadas as
contribuições não pagas.

43

28 de julho•.. Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença com ordenado, ao Lida e remettida á. Commissão de Finanças
engenheiro civil ~~toniode ~l· em 29 dejulho.
. _
meida Mello, aUXlllar technico Em 16 de etembro a Commlssao solicitou
da commissão das obras do informações do Governo.
porto e da barra do Rio Grande
do uI.
.

60

16 de agosto..• Emenda o projecto do Senado Pende ele parecer.
n. 18, de 1899, regulando o Lida e remettida á, Commissão de Marinha
e Guerra em 17 de agosto.
sorteio militar.

Pende de in:Cor:m.a õ
.
Lida e l'emettida á Commissão de Finanças
em 26 de julho.
A Commissão deu parecer, sob n. :"10, de
1904, propondo que se inquira do Poder
Executivo se ha precedentes que autorizem
o favor de qlle trata a proposição.
O parecer foi lido e po to om di cussão, que
se encerrou sem deba.te, ficando a votação
adiada por falta de numero em 27 de outubro.
Em 29 foi :approvado o par ceI'.
Em 31 expediu se mensagem solicitando as
informações.

-
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2 de agosto .. Conserva, as honras militares Pende de parecer.
dos respectivos postos aos oili- Lida e remettida á Commissão de Marinha e
ciaes do Exercito e da Armada Guerra em 25 de agosto.
voluntariamente demittidos do A Commü,são deu parecer, requerendo seja
serviço.
ouvida a Commissão de Constituição e
Diplomacia. O parecer sob n. 20:3, de
19()5, fol posto em di cu são e .em debate
approvado em 21 de novembro.
A proposição foi remettida á alludida. Com·
mLsão.

»

95

30 de setembro Crea mai

•

um logar de medico Pende de !larecer.
ajudante e mais dous de guar- Lida e remettida á Commis ão de Finanças
das, na Inspectoria de Saúde em 2 de outubro.
do Porto de Pernambuco, e
altera a respectiva tabella de
vencimentos.

11

.25ile outubro. Institue o privilegio do ltomes- Pende de parecer.
tead. regulando o seu modo de Lida e remettida ás Commissões de Consticonstituição e os seus e1feitos. t.uição e Diplumacia e de Justiça e Legis·
lação em 26 de outubro.

12

11 de novembro AlIgmenta os vencimentos dos Pende de parecer.

empregado da Inspectoria de Lida, é remettida á Commissão de Finanças
Saúde do Porto de Manáos.
em 13 de novembro.
A Commissão deu parecer, requisitando informaçãe ao Governo. O parecer sob n. 40
de 1906, foi lido, posto em discussão e sem
debate approvado em 30 de junho.
Em 5 de julho expedio-se Mensagem solici·
tando as informações.
Com a Mensag-em do Sr. Presidente da Re·
publica n. 42, de 1906, vieram as informações que foram remettidas á Commissão
em 17 de agosto.

2 de novembro Autoriza

a concessão de um Pende de parecer.
anno de licença com orde- Lida e remettida á Commi são de Finanças
nado, ao bibliotheca.rio da, Fa- em 21 de novembro,
culdade de Direito do Reoif\..;
bacharel João EvangeUsta da
Frota e .... asconcellos, para
tratar de sua saude onde lhe
cqnvier.

132

139

23 de novembro Concede vitaliciedade ao, offi- Pencle_ de parecer e de 3" dis·
ciaes e pra a de pret d?s . cussao...
. _
.

1

corpos de '\ oluntario da Patrla LIda. e remettlda as Commlssoes de MarInha e
que ainda existem, aos mem- Guel'l'a e de Finanças em 94 de novembro.
bros dos tribunaes militares Em 25 e 29 forJom remettidos ás Commissões
em campanha e aos estudautes o requerimentos ns. 34 e 36. de 1905.
de medicina. que serviram como A Com mi são de Marinha e Gucrra deu pacontractados no Corpo de Saúde recer. o1ferecendo, como emenda substitudo Ex~rcito em campanha, e o tiva, o projecto n. 3 de 1906.
soldo por inteiro de ,eu' postos Oparecer sob n. 55 de 1906, foi remettido á
naquelle tempo.
ommissão de Finanças em 9 de julho.
Esta deu parecer o1ferecendo uma emenda
substitutiva, o qual sob n. 129 de 1906,
foi a impl1imir em 14 de setembro.
Em 18 entrou em 2a discussão. O Sr. Ooelho
Lisboa o1fereceu sub-emenda ao substitutivo o.fferecido pela Com mi são de Finanças,
a qual foi po ta conjunctamente em díscuss<1.0, ficando esta suspen a na fôrma do
art. 144 do Regimento.
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A Commissão de Marinha e Guerra deu
parecer favoravel as emendas. o qual sob
n. 213 de 1906, foi remettido á de Finanças
em ::>1 de outubro.
8sta deu paeecer. oh D. 3i'8 de 1006, o1.ferecendo emendas. o qual foi a imprimir
em 11 de dezembro.
Em 12 continuou em i)a discussão. Oraram
os Srs. Pires Ferreira, Francisco Glycerio
e Coelho Lisboa, ficaodo encerrada adis·
cussão e adiada a votação por falta de
numel·O.
Em 15, depoi de uma observação do Sr. Presidente, foi appro.vada com emendas e passou para 3" discu são.
Em 23 entrou em :~.. discu~ ão. O Sr. Severino Vieira offereceu uma emendl~,
que foi posta conjunctamente em dicussão. Oraram os S1's. Coelho Lisboa e
Severino Vieira. Foi postaconjUDctamente
em discussão uma emenda otl'erecida pelo
Srs. Fel ciano Penna e Moniz Freire.
A discussão ficou su pensa na fórma do
art. 144 do Regimento.
Autoriza a. concessão de seis Pende de 2" discu,.;são.
meze de llcença com ordenado Lida e remettida á. Commi são de Finanças
ao bacharel João Pinto Mar- em 27 de novembro.
tins de ~liveira, pr~curador da A Commis ão deu parec r favol'avel que,
RepublIca na secçao do Ama· sob n. 282 de 1906, foi a imprimir em
zonas.
30 de novembro.
Em 7 de dezembro entrou em 2" discussão.
O Sr. Pire Ferreira otrereceu uma emen·
da, qoe foi posta conjuDctamente em discussção, ficando esta suspensa na fórma
do art. 144 do ReO'imento.
A Commis ão de Finança deu parecer con·
traria á emenda, o qual. sob n. 415 de
1906, foi a imprimir em 97 de dezembro.
Antoriza a concessão de um anno Pende de in:Corlllações.
de licença,' com ordenado, para Lida e remettida á Com mi -ào de Finança
tratar de ,sua saúde, ao Dr. em 4 de dezembro.
Amarilio Hermes de Vascon- A Commissão deu parecer requerendo iDcellos, inspector sanitario da formações ao Gov.erno. O pare~er ~ob
Directoria Geral de Saúde Pu- n.309 de 1906, fOl posto em dlSCU sao,
blica.
que Sp encerrou em debate, ficando a
votação adiada por falta de numero em
4 de dezembro.
Em 5 foi approvaclo o parecer.
Em 6 expediu-se Monsagem solicitando as
informaçõe .
Autoriza a concessão de um anno Pende ele !larecer.
de licença, com ordenado, para Lida e remettida ,t Commissão de Finanças
tratamento de sua saúde, a em 4 de dezembro •
.loão Teixeira de Azevedo, machinista de 1" classe da Estrada
de Ferro Central do Brazil.
Autoriza a concessão de um anno Pende de pare er.
de licença, sem vencimentos, Lida e remettida á Commissão de Finanças
a contar de 20 de janeiro de em 4 de dezembro.
1906, para tratar de seus inter·
esses, a Agostinho .Rodrigues
do Prado, telegraphista de
3" classe da E"trada de Ferro
Central do Brazil.
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I

A

1905

1906

179

5

10

12 de dezembro Concede a p ~ n são annual dePende de parecer.
3:600$ á VlUva e filhos do Lida e remettida á Commissão de Finanças
Dr. João de Barros Cassal.
em 13 de dezembro.

A Commissão deu parecer contrario que,
sob n. 52 de 1906, foi a imprimir em 6 de
julho.
Em 10 de julho entrou em 2" discussão. Foi
apoiada e po ta conjunctamente em dis·
cu são uma emenda offerecida pelo Sr.
Erico Coelho. ficando a discussão suspensa
na fórma do art. 1-14 do Regimento.
•
Equipara
os
vencimentos
dos
Pende
de in:CorIDações.
6 de julho.
empregados da Alfandega de Lida e remettida a Commissão de Finanças
ant'Anna do Livramento, aos em 7 de jll1ho.
dos da Alfandega. de Uruguay- A Commi ão deu parecer requerendo inana.
formações ao Governo, o qual, sob n. 76
de 1906, foi lido, posto em discussão e
Bem debate approvado em 20 de julho.
Em 21 expediu-se Mensagem solicitando as
informações.
16 de julho • Releva a prescripção em que in- Pende de 3" discussão ex-vi do
correu o capitão-tenente hono- art. 182 do Regimento.
rario do Dr. João Cordeiro da Lida e remettida ás Commissões de 1arinha
Graça, para obter a contagem do e Guerra e de Finanças em 11 de julho.
erviço militar a que e julga A Commissão de Marinha e Guerra delI pare·
com direito, para o effeito das ceI' offerecendo uma emenda substitutiva.
gratificações addicioeaes que lhe O parecer sob n. 113 de 1906, foi remetdevem ser concedidas, de ac- tido á de Finança em 31 de outubro.
cordo com o Codigo dos Insti- Esta deu parecer offerecendo sub·emenda.
tutos de Ensino Superior e Se- á emenda da Commissão de Marinha e
cumdario e regulamento da Guerra, o qual, sob n. 361 de 1906, foi a
Escola _ anl.
imprimir em 18 de julho.
Em 23 entrou em 2" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em ")7 foi approvada em escrutinio secreto
com a emenda daCommissão de Marinha e
Guerra com a sub-emenda da de Finanças.
A proposição passou para 3" discussão,
com di pensa de intersticio arequerimento
do r. Pires Ferreira.
Em 9 entrou em 3" discussão que se encerrou sem debate, ficando a votação
'adiada por falta dc numero.
· Pertnitte que os alumunos dos coI.. Pende de parecer.
legios de ensino particular pos- Lid3. e remettida á Commissão de Instrucção
sam concorrer aos exames de Publica em :>3 de julho.
promoção ou serie nesta Capital,
no Gymnasio 1 acional, e nos Estados perante os institutos officiaes equiparados.

18

20 de julho.

33

11 de agosto · Eleva a 6:000 . annuaes os venci- Lida e remettida á CoIDmissão de Finança
mentos de varios funccionarios em 13 de ago to.

do Hospicio Nacional de Alie- A Commissão deu parecer requerendo se
nados.
peçam informações ao Governo. O parecer sob n. 310 de 1906, foi posto em dis·
cu são que se encerrou sem debate, fi·
cando a votação adiada por falta do numero em 4 de dezembro.
Em 5 foi approvado o parecer.
Expediu- e fensagem olicitando as informações.
Com a Mensagem 11. 162 de 1906, o Sr.
Presidente da Republica prestoll as inror23

Ir
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mações, que foram remettidas 11 Com·
missão em 22 de dezembro.
1906

35

16 de agosto... Concede favores ao individuos ou Pende de parecer.
associações que se propuzerem a Lida e remettida á Commis ões de Obras
construir casas populares.
Publicas e Empreza Previlegiada e de Finanças em 17 de ago to.

36

17 de agosto... Concede a D. Maria das Merc{s da Pende de parecer.
Camara e Souza viuva do ex- Lida e remettida 11 Commi são de Finanças
deputado Federal Francisco To- em 20 de agosto.
lentino VieIra de Souza a pensão
mensal de 250$000.

39

20 de agosto... Autoriza a concessão do premio Pende de :cp di cu ~ão ex-vi do art. 182
de vÍttgem a que tem direit o do Regimento.
Dr. Fausto Alves de Brito, sen- Lida e remettida á. Commisaão de Finanças
do-lhe concedida a quantia de em 21 de agosto.
4:200 , ouro, para sua manu- A C mmis ão deu parecer favoravel, que sob
tenção.
n. 390 de 19 6, tbi a imprimir em 21 de
de dezemb.'o.
Em 22 foi julgad:l. materia urgente a requerimento do .'1'. Feliciano Penna.
Em 2' entrou em 2" discussão, que se encerrou sem debat , ficando a vota.ção adiada por falta de numero.
Em 20 foi approvada em escrutinio e·
creto e pa~ ou para 3" discussão com dis·
pensa de intersticio vi to ter sido julgada
materia urgente.
Em 27 entTou em 3& discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação adi·
ada por falta de numero.

44

20 de agosto... Autoriza a prorogação por um Pende de par cer.
anno, com ordenado, da licença Lida e remettida 11 Commisfào de Finanvas
em cujo guzo se acha, Fran- em 21 de agosto.
cisco Barbosa dos Santos, fiel
do thesoureiro da Caixa de
Amortização, para tratar de
sua saude.

51

20 de agosio.•• Autoriza a prorogação por seis Pende de parecer.
mezes, com ordenado, da licença Lida e remettida 11. Commissão de Finanças
em cujo gozo se acha o escri- em. 21 de agosto.
ptuI'al'io da Colonia Correccional A Commissão deu parecer requerendo se
dos Dous Rios, Joaquim Pires peçam ao Governo informações. O pa.Ferreira.
recer sob o. 311 de 1906, Coi lido e posto
em discussão que se encerrou sem debate. ficando a votação adiada por falta
de numero em 4 de dezembro.
Em 5 Coi approvado o parecer.
Em (3 expediu-se mensagem olicitando as
informações.
Com a mensagem n. 166 de 1907, o r. Presidente da Republica p,'e tou as informações que foram remettidas á Commissão
em 24 de dezembro.

53

21 de agosto... Concede a pensão de 300' men- Pende de 3" discussão ex-vi do art. 182
saes, repartidamente, 11. viuva do Regimento.
e filha solteira do desembarga- Lida e remE'ttida 11. Commissão de Finanças
dor Luiz Antonio Fernandes Pi· em 22 de agosto.
nheiro.
A Commissão deu parecer ofl'erecendo emenda. o qual sob n. 372 de 1906, foi a imo
I,
primir em 19 de dezembro; orou o Sr. Severino Vieira.
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,

Em 23 entrou em 2" discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando adiada a votação por falta de numero.
Em 27 foi approvada em escrutínio se·
creto, sendo regeitada a emenda da Commis ão de Finanças e passou para 3" di cussão com dispensa de intersticio a reque.imento do Sr. Sá Peixoto.
Em 28 entrou em 3" discus ão, que se encerrou sem debate, fic:l.lldo a votação
adiada por falta de numero.

1000

57

23 de agosto ..• Equipara os vencimentos do subo Pende de 2" discussão e de parecer.
secretu.rio e dos amanuenses da Lid,. e remettida á Commissão de Finanças
Escola Polytechnica aos dos em 25 de agosto.
fU::lccionarios de ignal cathe- A Commissão deu parecer favorave, que sob
goria das Faculdades de Medicina n. 232 de 1906, foi a imprimir em 9 de
e de Direito.
no'embro.
Em 13 entrou em 2" discussão. Foi apoiada
uma emenda ofIereClda pelo Sr. A. Azeredo.
O Sr. Coelho Lisboa justificou e enviou á
mesa, uma emenda substitutiva. Ficou
suspensa a discussão na fOrma do artigo
144 do Regimento.

,.

59

24 de agosto ....\.utoriza a con.tagem, p:l.ra o Pende de parecer.
efIeito da. aposentadoria, do Lida e remettida á Commissão de Finanças
tempo em que Francisco José em 25 de agosto.
Carlos serviu no Arsenal de
Guerra do Rio de Janeiro como
encarregado do serviço geral,
de~de 1 de abril de 1865 a 13 de
março de 1873.

»

68

28 de agosto... Determina que não se suspenda. Pende de parecer.
o julgamento da partilha por LiJa e remettida á Commissão de Justiça e
f/tl ta de inscripção da hypolheca Legislação em 29 de agosto.
legal dos menores ou interdictos.

»

74

17 de sctemln'o Crea nas Faculdades de :Jledicina Pende de parecer.
d Rio de Janeiro e da Bahia Lida e remettida ás Commi sões de Saude
uma cadeira de clínica da mo· Publica, Estati tica e Colonização, de Inslest-ias tropicaes.
trucç'ão Publica e de Finanças em 18 de
setembro.
A requerimento do Sr. Erico Coelho, appro,ado em- sessão de 24 de setembro, as
Commi~sões de Saude Publica e de los·
truc.;ão Publica se constituiram em Commissão mixta especial para dizer sobre
a proposição.
.
As Com mi sões reunidas de Sa.nde Publica
e de Instrucç'ão Publica., deram parecer,
opinando a maioria pela approvação da
proposiç'ão e a minoria pela rejeição. O
parecer sob n. 226 de 1906, foi remettido
á Commissão de Finanças em 6 de novembro.

»

81

28 de setembro Veda a extradicção de nacionaes Pen.de de parecer.
e regula o processo ejuJgamento Lida e remettida ás Commissões de Justiç'a
de nacionaes e estrangeiros que, e Lea-islaçã.o e de Constituição e Diplomacia
fOra do paiz, perpetrarem al- em 29 de setembro.
gum dos crimcs que enumera.
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1906

86

28 de setembro Autoriza ao concessão de um anno Pende de par 'er.
de licença, com ordenado ao 3° Lida e remettida li. Commis ão de Finanças
omcial da Secretaria da Justiça em 29 setembro.
e Negooio Interiores, Ernesto A Commis ão deu parecer requerendo e
p çam informações ao G verno.
Epaminondas de Castro.
O parecer sob n. 312 de 1906, foi posto em
discussão, que se encerrou sem debate,
ficando a votação adiada por folta de numero em 4 de dezembro.
Em 5 foi approvado o parecer.
Em 6 expediu·se mensagem solicitando informações.
Com a Mensagem n. 147, de 1906, o r. Pre·
sidente da Republica prestou as informações, que foram remettidas á ommi são
em 15 de dezembro.

»

89

9 de outubro. Releva a prescripção em que in· Pende de parecer.
correu D. Marianna Alexan- Lida e remettida li. Commissão de Finanças
drina de Souza Costa, para que em 10 de outubro.
possa receber o meio soldo, na
qualidade de mãe do alferes do
batalbão patriotico Vinte e Tres
de Novembro, Homerville Ro·
drigues da Costa, morto no com·
bate de 9 de fevereiro de 1894.

:.

93

11 de outubro. Autoriza a abertura do credito de Pende de parecer.
139:050 , para pagamento das Lida e remettida á Commissão de Finanças
diarias que compete aos enge- em 13 de outnbro,
nheiros fiscaes das estradas de
ferro, nos exercicios de 1904 e
1905.

109

18 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Pende d parecer.
de licença, com o respectivo Lida e remettida li. Commissão de Finanças
ordenado, em papel, ao Dr, An· em 19 de outubro.
tonino Augusto Ferrari, vice- A Commissão deu parecer, requerendo infordirector do Ho pita I de S. Se- mações ao Governo. O parecer sob n. 313,
bastião, para se aperfeiçoar nos de 1906, foi posto em discussão que se enestudos de parasitologia e me· cerrou sem debate, ficando a votação
dicina tropical, na Inglaterra. adiada por f",lta de numero.
Em 5 foi approvado o parecer.
Expediu·se Men agem solicitando as infor·
maçõe .
Com a Mensagem n. 156, de 1906, o r. Pl'e·
sidenta da Republlca, prestou as informa·
ções que foram remettidn li. Commi ão

112

19 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Pende de I arecer.
de licença, com o1'denado, ao Lida e remettida á. Commissão de Finanças
praticante dos Correios do Ma· em 20 de outubl'o.
ranbão,Antonio da Costa Gomes,
para tratrr de sua saude.

117

30 de outubro. Determina que seja posto á dispo- Pende de 3"

di8CU.~ ão ex-vi do
sição dos Estados da Bahia. Rio art. 182 do Regimento.
Grande do Sul, Pernambuco, Lida é remettida á Commissão de Finanças
Matto Grosso, Minas Geraes, em 31 de outubro.
Alagôas, Sergipe e Goyaz, a Em 27 de dezembro entrou em discussão in·
quantia de 2.500:000, para dependente de parecer.
soccorrer ás localidades flagel· OSr. Loul'enço Baptista oll'ereceu uma el!!en·
l~das pelas, calamidades
da da que foi approvada e posta conjunctainnundação, da secca. e dos go.. mente em discussão, ficando e ta suspensa.
fanhotos, destribuida essa quan- na forma do art. 144 db Regimento.
tia do modo que indica.
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Em 2 arequerimento de urgenciado Sr. Me·
teUo proseguiu a 2& discussão.
O Sr. Lourenço Baptista requereu e o Se·
nado consentiu na retirada da sua emenda.
Encerrada a discussão sem debate foi approvada e passou para 3& discussão, com
dispensa de intersticio, visto ter sido
julgada materia urgente.
Em 29 entrou em 3& discussão, que se en·
cerrou ~em debate,ficandoa votação adiada
por fd.Lta de numero.

1906

126

5 de novembro Eleva ao gratificação dos directores Pende de parecer.
das Faculdades e Escolas Supe- Lida e remettida. á Commissão de Finanças
riores que dellas não forem em 7 de novembro.
lentes e os vencimentos dos
professores de sciencias da Escola
acional de Bellas Artes.

l)

127

5 de novembro Concede a pensão mensal de 150', Pend~ de l:)arecer.
a D. Emilia de Paula Baptista. Lida é remettida á Comrrussão de Finanças
viuva do conseLheiro Francisco em 7 de novembro.
de Paula Baptista.

...

128

5 de novembro Concede á D. Atalã Drummond de Pende de parecer.
Macedo Guimarães, viuva do ex· Lida e remettida á Commissão de Finanças
deputado federal Dr. Manuel em 7 de novembro.
Adalberto de Oliveira Guima·
rãe e aos seus filhos menores, a
pensão de 250~' mensaes, repartidamente.

...

133

7 de novembro E"tabelece penas para. o crime de Pende de parecer.
peculato.
Lirla e remettida á Commissão de Justiça. e
Legislação, em 9 de novembro.

...

138

18denovembro Recrula as ferias forenses ..••..... Pende de parecer.
Lida e remettida á Comrrussão de Ju liça e
Legislação em 20 de novembro.
A Commissão deu parecer olferecendo emendas. o qual ob n. 307, de 1906, foi a imprimir em 4 de dezembro.
Em 6 en trou em 2& discusião. O Sr. everino
Vieira oífereceu ao art. lo uma emenda
sub titutiva.
•
Ficou su pensa a discus~ão na fôrma do
art. 144 do Regimento. eguiram-se em
discussão os demais artigos ficando adiada
a votação destes para occasião opportuna.

»

139

ISdenovembro Autoriza abertura do credito ex- Pende de parecer.
traordinario de 535: 75 147 para Lida e remettida á Comrru ão de Finanças
pagar dividas de exercicio findos em 20 de novembro.
A Commi "ão deu parecer sob n. 325, de
1906, requerendo se peçam informações
ao Governo. O parecer foi posto t:m
discussão que se encerrou sem debate,
ficando a votação adiada por falta de numero, em 10 de dezembro.
Em 13 foi approvado o parecer.
Na mesma data expediu se Mensagem solicitando as informações.
Com a 'lensagem do Sr. Presidente da Republica, n. 157, de 1906, vieram as informações que foram remettidas á Commis ão
em 21 de dezembro.
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1906

142

21 de novembro Dispõe sobre a soltura de reclusos Pende de p [l,reccr.
em casas de alienados.
Lida e remettid<lo á Commissão de Justiça. e
Legislação em 22 de novembro.

»

144

21 de novembro Approva os protocollos para a de- Pende de parecer.
mal'cação das fronteiras entre o Lida e remettida á Commissão de ConstiBrazil e Venezuela.
tuição e Diplomacia em 22 de novembro.

})

145

21 de novembro Approva o tratado que estabelece Pende de parecer.
a fronteira entre o Brazil e a Lida e remettida á Commis 5.0 de ConstiColonia de Surinam.
tuição e Diplomacia em 22 de novembro.

})

150

26 de novembro Autoriza a concessão de um anno Pende de 3" discussão ex-vi do
de licença, com direito a etapa, atI'. 182, do Regimento.
ao coronel hODorario e capitão Lida e remettida a Commis ão de Finanças
reformado Miguel Calmon du em 27 de novembro.
Pio Li boa, porteiro da Repar· A Commissão deu parecer favoravel que,
tição do Estado-Maior do Exer· sob n. 304, de 1906, foi a imprimir em 4
cito, para tratar de sua saude de dezembro.
onde lhe convier.
Em 7 entrou em 2" discus ão. O Sr. Pire
Ferreira offereceu uma emenda, que foi
apoiada e posta conjunctamente em dis·
cussão, ficando esta suspensa na. fórma
do art. 144 do Regimento.
A Commissão deu parecer contrario á
emenda, o qual sob n. 348, de 1906, foi a
imprimir em 14 de dezembro.
Em 17 continuou em 2" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 26 foi approvada em e crutinio secreto,
sendo rejeitada a emenda e passou para
3" discussão, com dispensa de intersticio
a requerimento do Sr. Indio do Brazil.
Em 27 entrou em 3" discussão, que se en·
cerrou em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

»

154

26 de novembro Releva a prescripção em que in- Pende de parecer.
correram os vencimentos do ar· Lida e remettida á Commi são de Finanças
chivista da Secretaria das Rela· em 27 de novembro.
ções Exteriores. Eugenio Ferraz
de Abreu, relativos ao tempo
decorrido de 17 de abril de 1893
a 21 de maio de 1904.

})

155

26denevembro Autoriza a concessão de um anno Pende de 3" discu são ew-vi do
de licença, com soldo e etapG, Mt. 182 do Regimento.
ao 2° tenente de artilharia Ri· Lida e remetticla á Commissão de Finanças
cardo de Berredo, para tratar de em 27 de novembro.
sua saude.
A Commissão deu p<.t.recer favoravel que,
sob n. 849, ue 1906, foi. a imprimir em 14
de dezembro.
Em 17 entrou em 2" discussão.
Foi apoiada e posta conjunctamente em dis·
cussão uma emenda offerecida pelo Sr.
Pires Ferreira. A discussão ficou sem debate suspensa, na fórma do art. 144 do
Regimento.
A Commissão deu parecer contrario á
emenda, o qual sob n. 394, de 1006, foi a
imprimir em 21 de dezembro.
Em 23 proseguiu em 2· discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por fal ta de numero.
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Em 27 foi approvado em escrutinio secreto
sendo rejeitada a emenda do Sr. Pire~
Ferreira e passou para 3" discussão com
dispensa de interstício a requerimento
do Sr. Francisco Glycerio.
Em 28 entrou em 3" discussão, que se encerrou sem debate, ficando a. votação
adiada por falça de numero.
1906

156

27 de novembro Eleva os venoimentos do thesou- Pende de parecer.
reiro do Instituto Naoional de Lida e remettida á Commissão de Finanças
Surdos Mudos.
em 28 de novembro de 1906.

A Commissão deu parecer, requerendo se
peçam informações ao Governo. O parecer sob n. 344, de 1906, foi posto em
discussão, que se encerrou sem debate,
ticando a votação adiada por falta de numero em 4 de dezembro.
Em 5 foi approvado o parecer.
Em 6 expediu·se Mensagem solicitando as
informações.
Com a Men agem n. 144, de 1906, o Sr. Pre·
sidente da Republica prestou as informações, que foram remettidas á Commissão
em 15 de dezembro.

•

159

29 de novembro Fixa os emulumentos devidos ao Pende de parecer.

•

167

10 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.

~

W9

13 de dezembro Declara jogo prohibido a loteria. Pende de parecer.
ou rifa de qualquer especie.
Lida e remettida á Commissão de Justiça e

pretor e ao e crivão nos casa- Lida e remettida á Commissão de Justiça e
mentos oelebrados em casa par· Legislação em 30 de novembro.
ticular.

de licença, com ordena.do, ao Lida e remettida. á Commissão de Finanças
continuo da Alfandega de 11a- em 11 de dezembre.
náos, Gonçalves Rodrigues Souto

Legislação em 14 de dezembro.

•

172

13 de dezembro Autoriza a concessão de 5.eis mezes Pende de 2" discussão eX-vi du
de licença, com ordenado, em art. 182 do Regimento.

prorogação da que obteve João Lida e remettida. á Commissão de Finanças
Lopes Brazil, telelTraphista da em 15 de dezembro.
Estrada de Ferro Central do A Commis ão deu parecer favoravel que,
Brazil.
sob 409, de 1906, foi a imprimir em 26 de
dezembro.
Em 27 entroll em 2" discussão, que 8e enerrou sem debate, ficando &. votação
adia.da por falta de numero.
»

178

15 de dezembro Autoriza a prorogação por 10 Pende de 2" discussão.
mezes, da licença em cujo gozo Lida e remettida á. Commissão de Finanças

se acha o bacharel Manuel Joa- em 17 de dezembro.
quim de Castro Madeira, pt'ati- A Commissão deu parecer favoravel que.
cante dos Correios.
sob n. 417, de 1906, foi a imprimir em 27
de dezembro.
»

1-9

15 de dezembro Autoriza a conce são de um anno Pende de 2' discussão.
de licença, com ordenado, ao Lida e remettida á Commi ão de Fina.nça.s

ajudante do Correio de Caxias, em 17 de dezembro.
Luiz de Britto.
A Commissão deu parecer favol'avel que,
sob n. 416 de 1906, foi Cl. imprimir em 27
de dezemb!"o.

-
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1906

180
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ASSUMPTOS

PROCESSOS

15de dezembro Concede aos pbarmaceuticos di- Pende c1 parecer.
plomado pelas Escola de Pbar- Lida e remettida. á Commissão de Instrucção
macia de S. Paulo e de Per· Publica em 17 de dezembro.
nambuco, antes do seu reconhecimento official, os direitos
e regalias decorrentes da sua
equiparação ás officiaes.
15 de dezembro Autoriza a concessão de um anilo Pende de parecer.
de licença, sem vencimentos, e Lida e remettida á. Commissão de Finanças
em pro rogação, ao Dr. Alceu em 17 de dezembro.
Mario de Sá Freire, conductor
geral das Obras Publicas.

»

181

»

182

15de dezembro Autoriza a concessão de seis mezes Pende de parec r.
de licença, com ordenado e em Lida e remettida á. Commis [o de Finança
prorogação, a Annibal de á. em 17 de dezembro.
Freire, telegrapbistasde4 a ela se
da Estrada de Ferro Central do
Brazil.

»

187

})

189

15 de dezembro Autoriza o Governo a relevar o Pende de parecer.
thesoureiro da Estrada de Ferro Lida e remettida á. Commi ão de Finanças
Central do Brazil, Miguel de em 17 de dezembro.
Oliveira alazar, da respon abilidade e pagamento da quantia
de 36: 14 477, subtrahida pelo
seu fiel, José Xavier da Silva
Malafai;L.
17 de dezembro Manda que sejam aproveitados Pende de reda ão.
para o quadro dos empregados Lida e remettida á. Commissão de Finanças
de Fazenda, os guardas das AI- em 18 de dezembro.
fandegas da Republica que ti- A Commissão deu parecer emendado. o qual
ob n. 3J9, de Hl06, foi a imprimir em 21
verem feito concurso de I" entrancia .
de dezembro.
8m 2~ foi julgada materia urgente a reque·
rimento do Sr. Feliciano Penna.
Em 23 entrou em 2" discusão, que se encero
rou em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.
Em 26 annull(,iadaa votação. OSr. Feliciano
Penna, em nome da Commis ão de Fi·
nanças, requereu e o Senado con~entiu na
retirada da ua emenda.. Foi approvada a
proposta e pas'ou para 3" discussão, com
dispensa de intorsticio, visto ter ido julgado materia urgente.
Em 27 entrou em 3" discussão. Foi lida.
apoiada e posta conjunctamente em discussão uma emenda offerecida pelo r.
Feliciano Penna.. Encerrou·se, sem deb,tte,
a discussão ficando a votação adiada por
fa.lta de numero .
.Em 28 foi approvado com a emenda o remettida. á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer que, sob n. 42 , de 1006
ficou sobre a Mesa em 29 de dezembro.
17de dezembro Autoriza a abertura do credito de Pende de parecer.
30:000' supplemental' á verba Lida e remettida á. Commissão de Finanças
6" do al·t. 5° (ajudas de custo), em 18 de dezembro.
da lei n. 1453, de 1905.
18 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença, com ordenado, a Ray- Lida. e remcttida. á Commissão de Fina.nça.s
mundo João dos Reis Lisboa, es- em 19 de dezembro.
criptul'ario do Thesouro Federal

190

»

193

-

DATAS

ANNOS

l!J06

»
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AS'U~[PTOS

PROCESSOS

19ó

19 de dezembro ReleTa da pro cripção em que Pende ele 2" discussão ex-'lJÍ do
tiver oecorrido D. Rosa Penedo art. 182 do Regimento.
Ahrens, mãe do alferes Felippe Lida e remettida á Commissão de Finanças
ery Penedo Ahrens, para que em 20 de dezembro.
possa receber a quantia de .... Em 27 entrou, independente de parecer, em
11 :gi.S0.~066, importanciade mono 2" di cuss[o, que se encerrou sem deb!tte,
te pio e meio sIdo.
ficando a votação adiada por falta de numero.

106

19 de dezembro Equipara os vencimentos do secre- Pende de parecer.
tario da Inspectoria do Ar enal Lida e remettida a Commissão de Finanças
de Marinha desta Capital aos em 20 de dezembro.
dos chefes de secção da ecretaria da Ma,rinha.

197

19 de dezembro Approva o Protocollo concluido e Pende de parecer.
firmado em 12 de dezembro do Lida e remettida á Commissão de Constituicorrente anno, entre o Bl'azil e a ção e Diplomacia. em 20 de dezembro.
Republica. do Urugu:1Y, sobre a
execução de cartas rogatorias.

198

19 de dezembro Concede pen ões mensaes á Dona Pende de parecer.
Clara Brand, viuva do photo- Lida e remettida a Commissão de Finanças
gl'apho Erard Brand, a viuva e em 20 de dezembro.
filbos menores de Irineu José
Peixoto, e os vencimentos, sol·
dos, ordenados, etc., as viuvas
ou filbo menores dos offlciaes,
praças de pret e taifeiros, victimados no desastre do couraçil,do
Aquidabal1 •

»

l[

19a

22 de dezembro Releva a prescripção em que tiver Pende ele parecer.

202

24 de dezembro Autoriza a conces ão de um anno Pende de parecer.
de licença a Francisco de Paula Lida e remettida. á Commissão de Finanças
Duarte, e crivão da CoHectoria em 25 de dezembro.

incorrido o direito de D. Maria Lida e remettida á Commíssão de Finanças
Paula da Cunha, viuva do capi· em 23 de dezembro.
,
tão do exercito Augusto Cesar
da. Cunha, ao recebimento do
montepio a que tem direito.

Federal de S. José de Além Parahyba, para tratamento de sua
saúde e em proroO'ação á que
lhe foi concedida pelo Ministerio
da Fazenda.
»t

203

24 de dezembl'o Autoriza a restituiçi'io â Empreza Pende de parecer.

Luz Electl'ica da cidade de Ja- Lida e remettida a Commissão de Finanças
gua.rão, Estado do Rio Grande em :-::'5 de dezembro.
do ul, da quantia de 28:800$,
importancia de impostos de importação que aquella Companhia
pagou á Alfandega daqueIle Estaào.
»

206

»

207

24 de dezembro Releva a prescripçào em que. ÍDcarl' LI o soldado reformado Ma·
noel Dionisio de Sant'Anna para
receber o soldo a que tem direito.
2ó de dezembro Reverte ao serl'iQo activo do exel'cito, com a patente de general
de brigada, o general de brigada.

Pende de parecer.
Lida e remettida a. Commissão de Finanças
em 26 de dezembro.
Pende de 2" discu.ssão ex·vi do
art. 128 do Regulamen t.
Lida, ficou sobre a mesa. para, na fôrma do
24
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ASSUMPTOS

reformado Dionysio Evangelista
de Ca tro Cerqueira.

PROCESSOS

art. 16", n. 2, do Regimento ser dada
para 3 ordem do dia da se ão eguinte,
em 26 de dezembro.
Em 27, entrou em 2'" di cussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta rle numero.

20

25 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de 2" di. 'cul";são ea;·vi do
de licença, Gom todos os venci- 3rt. 128 do Regimento.
mentos, ao amanuense da I" sec- Lida, ficou sobre e me. a para na fórma do
ção da Administração dos Cor- arte 162, n. 2, do Regimento ser dada para.
reios doEstado de S.Paulo, Pan- a ordem do dia, em 26 de dezembl'o.
taleão Urbano de Assis Painel. Em 27 entrou em 2'" discussão, que se encerrou em debate, ficando a votação adiada por falta de numero.

»

209

25 de dezembro Crea o Instituto de Pathologia P nde d 2" di u
ão ex-vi do
Experimental de Manguinhos.
art. 182 do Regimento.
Lida, ficou obre a mesa para, na fórma do
do art. 162, n. 2, do Regimento er dada
para a ordem do dia, em 26 de dezembro.
Em 29 entrou em 2" discu são. Orou o
r. ~'rico Coelho. Ficou encerrada a. discns ão e adiada a votação por falta de
numero.

»

210

26 de dezembro Declara nullas para todos o c.lfei- Pende de parecer.

1906

tos, as restricções po tas as am- Lida e remettida a Commi ão de Constituinistias decretadas no regimen ção e Diplomacia, em 27 de dezembro.
da Republica,
»

212

27 de dezembro Confere ao substituto designado Pende de parecer.
para auxiliar o lente, nos insti- Lida e remettida ás Com mi sões de Instructuros ofilciaes de ensino supe- ção Publica e de Finanças, om 2 de derior, no caso de divisão da dis- zembro.
ciplina de uma. cadeira por duas
ou mais, de modo que o titular
respectivo não possa fazer o
curso de alguma, o direito a
perceber uma gratificação igual
a que receberia si áquelle subo
stituiSBe.

»

213

27 de dezembro Emenda ao pl'ojecto do Senado Pende de discu são unica ea;-vi
n. 19. de J905. que restabelece do art. 182 do Regimento.
as Escolas de Aprendizes Mari- Lida, ficou sobre a mesa para, na fórma do
nheiros nos Estados do Paraná, art. 162, n. 2, do Regimento ser dada
Espiritn Santo, Rio Grande do para a ordem do dia.
r;m i2.9 foi lido um ofilcio do lo secretario da
Norte e Piauhy.
Camara dos Deputado ,communicando um
engano que se deu na redacção final da
propo ição.
Em 29. entrou em discussão unica. que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

:I)

214

27 de dezembro Concede a pensão mensal de 250$ Pende de parecer.
á viuva e aos filhos do Dr. Do- Lida e remettida a Commi ão de Finanças
mingas Olympio Braga Ca.val- em 28 de dezembro.
canti.

215

28 de dezembro Manda contar de 20 de dezembro Pende dc parecer.
de 1893 a antiguidade do posto Lida e remettida a Commissão de Marinha

do 2° tenente Antonio r etto de
Azambuja.

e Guerra., em 29 de dezembro.

Actos DO PODer hecutivo

DATAS

ANNOS

1894

1895

1633

ASSUMPTOS

PROCESSOS

30 de janeiro. Decreto approvando o regula· Pende de parecer.
mento da Repartição Geral doslNa ses ão de 21 de setembro o Sr. João
Telegraphos.
Barbalho apresentou um requerimento
( n. 12 - 94) pedindo que esse decreto
fosse sujeito ab exame da Commi são de
Justica e Legislação.
Na. mesma data foi o requerimento apoiado
posto em discussão que se encerrou sem
debate, adiando-se a votação por falta de
numero.
Em 22 foi approvado, endo o decreto remettido á referida Commissão.
Por determinação da Commissão pediramse informações ao Director Ge~al dos
Telegraphos em 1 de junho de 1900.
16 de junho. Regulamento Processual Criminal Pende de parecer
Militar expedido pelo Supremo Em 6 de agosto de 1895 o Sr. Rosa Junior
Tribunal Militar, em virtude do requereu que se solicitasse do governo
art. 50, § l0 do decreto legisla- esse regulamento e o Codigo Penal para
tivo n. 149, de 18 de julho de a Armada, promulgado em 1891.
I 93. para er ob ervado no Apoia.do e posto em discussão o requeriExercito e na Armada, quatro mento, o r. Costa Azevedo o:lfereceu um
mezeli depois de sua publicação substitutivo, no sentido de ser o regulaem ordem do dia de ambas as mento atiudido submettido ao estudo da
corporações.
Commissão de Justiça e Legislação.
Encerrada a discussão foi approvado o substituti VO, e o regulamento remettido á '
ComiIUssão.
Por deliberação de ta pediram-se informações ao Ministerio da Guerra, em I de
junho de 1900.
Com o officio de 23 do mesmo mez o Ministerio prestou as informações.

I

Vetos do Prefeito do llistricto Federal a resollwões do Conselho Municipal
,

DATAS

ANNOS

AssmIPTos

PROCESSOS

1898

16

16 de dezembro A' re olução do Conselho ~Iunici- Pende de parecer.
de 1897.
pai. que manda adopta.r para Lido e remettido á Commissão do Justiça e
os enterramentos os atalides e Le.:islação em 28 de abril.
foretros metallicos do systema
Nueda y Pays.

»

18

26 de abril .... A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
ipal. que eleva a 200 l'éis a dif- Lido e remettido á Commissão de Consti·
fereaça de 100 réis estabelecida tuição e Diplomacia em 29 de abril.
na clau ula 6" do contracto as·
sh:nado por Manuel Gomes de
Oliveira, para. aba. ·tecimento de
carn s vOI'des.

23

2 de maio •.... A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal. que declara que funcções Lido e remettido á Commis ão de Ju tiça e
publicas dependentes de eleição Legislação em 5 de maio.
popular e outras exercidas por
funccionarios municipaes não
interrompem o exercicio do cargo para. os eft'ejtos da vitaliciedade.

28

4 de maio .•... A' re olução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal, que dispensa de impostós Lido e remettido á Commissão de Constituiduas funcçõe do Boliche anta cão e Diplomacia em 5 de maio.
Anna.

31

7 de maio ..... A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal; que declara sem etreito o Lido e remettido a Commissão de Justiça e
acto da Prefeitura de 13 de fe· Legislação em 8 de maio.
vereiro de 1894 relativa ao Dr.
Athanagildo Ba.rata Ribeiro.

1900

1901

190'

o

29de novembrolA' re alução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal que concede a subvenção Lido e remettido á Commissãe de Constiannual de 5: 000 ao Conselho tuição e Dlplomacia em 30 de novembro.
Superior da União de Regatas
para. oecorrer ás despeza do
Campeonato.

83

\1 de dezembro A' re olução do Conselho lI'1uni. Pende de l)arecer.
cipal relativa ao recebimento Lido. a_ rem~ttido ~ Commissão de Consti·

31

37

sem multa dos impostos de li- tUlçaO e DlplomaCla em 10 de dezembro.
cença, chapa e ma.rcação de vac·
ca e á reconstrucção de estabulos.
,_
. Pende de parecer.
17 de março ... A .resolllçao .do Con alho l\[U~l' Lido e remettido á Commissão da ConstiClpal. rol~tlva á. aposentadol'l~ tuição e Diplomacia em 19 de março.
do lO ascrlpturano Duarte Jose
Pereira e outros.

3 de maio ..... A' resolução do Conselho Muni· ~ende de parece~._
.
eipal, que transfere para. os ser- Lido. ~ rem~ttido á. CommlS'ao de. Con tlviços da Prefeitura varlOs em- tUlçao e DiplomaCia em 10 de malO.
pregados da secretaria do mesmo Conselho.

-
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1902

103

14 de novembro A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal, que concede ao engenheiro Lido e remettido á. Commissão de Justiça e
civil AMon Falioto Milanez Legislação em 17 de novembro.
permissão para estabelecer uma
ga.leria subterranea en tre a praça Coronel Tamal'indo e a estação central da Estrada de
Ferro Central d(l Brazil, para
ser trafegada pelos trens de suo
burbios da mesma estrada.

1903

123

10 de outubro. A' resolução do C~nselho 1uni· Pende de parecer.
cipal, que manda pagar os ven· Lido e remettido li. Commi são de Consticimentos a. que tem direito o tuição a Diplomacia em 13 de outubro.
professor jubilado Joaquim Alves Em 22 foi remettirla á. Commissão a repreFerreira GomAS.
sentação.sob n.37,de 1903.
Em 8 de agosto de 1905 foi remettida â.
Commi 'são a representação,n.lI, de 1905.

»

132

20 de outubro. A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal, que isenta do imposto Lido e remettido li. Commi ão de Justiça e
predial o predio annexo á matriz Legislação em :..2 de outubro.
de Sant'Anna. e onde funcclOna
uma e cola publica gratuita,
mantida pelo conego João Carlos
da. Cunha.

»

143

3 de novembro A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal, que regula a constl'ucção Lido e remettido á Commissão de Justiça e
e reconstrucção de predios nos Legislação em 4 de novembro.
districtos de Inhalima. e de Irajá.

»

149

7 de novembro A' resolução do Conselho Muni- Pende. de parecer.
cipal, que concede o prazo de 18 Lido e remettido ti Commissão de Justiça e
mezes aos proprietarios e mora· Legislação em 7 de novembro.
dores nos districtos de Inhaúma
e Irajli. para cercarem seus terrenos, sem o pagamento de emo·
lumentos ou bl'açagem de qualquer natureza.

~

157

25denovembroA' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal, que determina que o ma· Lido e remettido li. Commisaão de Constitadouro daPenha sej;;L tlscalisado tuição e Diplomacia em 26 de novembro.
por facultativo designado pelo
director geral de Hygiene e
Assistencia publica.

1904

39

16 de maio .... A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal, que dispõe sobre a com- Lido e remettido á Commissão de Con ti·
municaçãodequetrataodecreto tuicão e Diplomacia em 18 de maio.
n. 432, de 10 de junho de 1903.

~

41

23 de maio.•.. A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal que torna de nenhum er- Lido e remettido li. Commissão de Constifeito o art. 67 do'decreto n.445, tuição e Diplomacia em 23 de maio.
de 27 de junho de 1903.

l)

43

25 de maio..•. A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer.
paI. que prohibe a conducção, li. Lido e remettido á Commis ão de Consti·
mão, por crianças, de cadaveres tuição e Oiplomacia em 26 de maio.
para os cemiterio' publicos.

»

46

3 de junlÍo••.• A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
paI, que torna licito o exercício Lido e remettido li. Commissão de Constido culto catholico nos intermi.tos tuição e Diplomacia em 3 de junho.
mantidos pela municipalidade.

I~

-
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PROCESSOS -

47

3 de junho... A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer.
pai, que concede á firma Ame· Lido e remettido á Commissão de Constirico Lage & C. o direito de tuição e Diplomacia em 6 de junho.
executal' os planos de G. Flo- A' Commissão foi remettida em 8 de junho
gliano, em relação á abertura uma representação (n. 14 de 1904, de
de uma avenida entre as ruas Americo Lage & Comp.)
que menciona, e sob as condições
que estabelece.

49

3 dejunho.... A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer.
pal, que autoriza o Prefeito a Lido e remettido á Commissão de Constituiedificar um predio para escola, ção e Diplomacia em 6 de junho.
nos terrenos pertencentes ;I, mu·
nicipalidaue, á. rua de S. Caris·
tovão, esq uiDa do largo do Estacio de Sá, podendo abrir os
neressarios creditos, não llÓ pal-a
a edificação da referida escula,
como para as desapropriações
que forem necessarias ao augmento da area para tal fim.

51

8 dejunho•.•. A resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
pai, que regula a cobrança da Lido e remettido á Commissão de Constitui·
taxa sanitaria.
ção e Diplomacia em 9 de jUnho.
I de outullro. A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
pai, que autoriza a abertura do Lido e remettido á Commissão de Constituicredito necessario para o plan- ção e Diplomacia em 3 de outubro.
tio de arvores e uniformidade
do calçamento nas ruas Haddock Lobo e Conde de Bomfim.

116

fi de outubro. A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
paI, que considera como trapi- Lido e remettido á Commissão de Constitui-

chell alfandegados para entrada
de a.guardente e alcoo1, que forem importados com destino ao
Di tricto Federal, as estaç-e da
E::ltrada de Ferro CeutI-al do
Brazil.

de outubro.

139

lOde novembro A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
pai, que determina que os ope- Lido e remettido á Commissão de Constitui·
rarios jornaleiros que e invali- ção e Diplomacia em 11 de Novembro.
darem no serviço da municipalidade perceberão um terço dos
rellpectivos v ncimentos.

140

IOde novembro A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer.
paI, que autoriza a nomeação, Lido e remettido á Commissão de Justiça e
para os cargo de amanuenses, Legislação em 11 de novembro.
dos professores adjuntos eJfecti·
vos, que se acham em commissão na Directol'ia de Saude Publica.

,
»

ção e Diplomacia em

II de novembro A' resolução do Conselho Muuici- Pende de parecer.
pai, que regula. as promoções Lido e remettido á Commi.'são de Justiça e
na repartições municipaes.
Legislaçc"to em 12 de novembro.

-
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1904

144

lldenovembro A' resolução do Con'plho Mllnici- Pende de parecer,
pai, quo e!ltabelece as condições Lido e remottido á Commis ão de Constituide .demi~são do' guardas muni· ç-ão c DiplomacitL cm I:.. de novembro.
cipaes o de jardin , e di põe sobre o preenchimento das vagas
de acrentcs tla Pl'efeito.a.

»

145

11 de novembro A' resolução do Conselbo Muniei- Pende de parecer,

1905

86

:' de novemaro A' resolução do Conselho Muni i- Pendf> d parecer.
paI, que concede a Antonio da Lido e remettido a Commi são de Justiça e
Costa .\.yre , ou a ompr za que Legi lação em -! de noy~mbro.
organizar, o privilegio da cons·
trucção, uzo e gozo do uma linba de carris por tracção electrica, que partindo de Bemfica.,
atravesse a ilhas do Fundão e
do Governador, percorrendo
toda e ta, até a parte denomi·
nada Freguezill.. mediante a.,
condições que estabelece.

»

90

IOde novembro A' resolução do Conselho J1unici· Pend de paree r.
pai, eleyando a; 600 kilogram- Lido e remettido á CJmmi são de Con tituimas o peso maximo da carga ção e Diplomacia em 11 de novembro.
que poderão transportar os cal"
ros de mão.

»

121

23de dezembro A' resolução do Conselho J1unici· Pend de }>arecer.
pai, mandando canceUar os lan- Lido e remettido á Commis ão de Constitui·
çamentos feitos desde 1897, dos ção e Diplomacia em 25 de dezembro.
predios situados fóra das povoa- Em l' de dt>zembro de 1906, foi regeitado
ções.
o veto n. 6 desse anno li. identica. resolução, datada. de 12 de novembro de 1905.

pal, que manda contar para apo- Lido o .l'emottido á Commissão de Justiça. e
sentadol'ia do empregado Acyli- Legislação em }-J de novembro.
no da Co ta Jacques, o tempo em
que erviu na Commissão da
Carta Cadastral.

25 de janeiro. A' resolução do Conselho Munici. Pend

de p", reeer
paI que concede seis mezes de LUo e remettido á Commi~ão de .Justiça e
licença ao veterinario do M,1ta- Legi lação cm 1 de maio.
douro de Santa Cruz, Francisco
de Oliveira Bezerra.

11906

»

2

8 de fevereiro A' resolução do onselho Munici- Pende de }Ja1.'ece1.'
pai, que concede licença ao Lido e remottido á Gommissão de Constiadministrador do Entreposto de tuição e Deplomacia em 1 de maio.
S. Diogo, João SerzedeUo Cor·
rêa.

li)

4

6 de junho

A' resolução do Conselho Munici· Pende de parec r
paI, que concede á Companhia Lido e remettido á Commi são de Consti·

Importadora e. 1ntroductora do
Rio de Janeiro, ou a quem
maiores vantagens offerecer, o
direito de montar no Districto
Federal o serviço de distribuição
de ar comprimido, como força
motriz, mediante as condições
que esta.belece.

tl:lição e Deplomacia em 22 de junho.
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190G

5

12 de novembro A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer
pal, dispen ando dos impostos, Lido e remettido li. Commissão de Justiça e
que menciona, as construcções Legislação, em 13 de novembro.
que se destinarem a habitações
populares.

»

7

12 de novembro A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer
pai, providenciando sobre a Lido e remettido á Commissão de Justiça e
creação de 15 escolas Doturnas Legislação, em 16 de novembro.
para menores e adultos.
12de novembro A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer
pai, concedendo ao Dr. João Lido e remettido á Commissão de ConstiPaulo 1\1. Lehfeld e outro o di- tuição e Diplomacia em 16 de novembro.
reito de iDsta.llação e exploração de um sy tema de appare·
lhos denominados- Caia:as Cha-

»

madol·as.

9

12de novembro A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer
paI, revogando o dispositivo do Lido e remettido li. Commissão de Justil(~ e
art. 2° do decreto n. 1.021, de Legislação em 16 de novembro.
17 de maio de 1905, relativo a
pagamento do imposto predial
pelos predios incendiados e iDo
terdictados.

10

19denovembro AI resolução do Conselho Munici- Pende de parecer
pa.l, providenciando sobre a. Lido e remettido li. Commissão de Constituihora de fechamento das casas ção e Deplomacia em 20 de novembro.
de bal'beiros e cabelleireiros e A' mesma Commissão foram remettidas
padarias.
duas representações (ns. 41 e 47 de 1906),
dirigidas ao Senado sobre o assumpto.

II

19 de novembro AI resolução do Conselho Munici· Pende de parecer
paI, autorisando a concessão de Lido e remettido a Commissão de Justiça.
aposentadoria, com todos os e Legislação em 20 de novembro.
vencimento , ao guarda municipal Estevam Gomes da Silva.

12

21 de novembro A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer
paI, creando uma escola pra- Lido e remettido li. Commissão de Constitica de agricultura na. zona tuição e Deplomacia em 22 de novembro.
suburbana desta Capital.

13

21 de novembro A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer
paI, concedendo á professora Lido e remettido li. Commissão de Justiça e
D. Leolinda de Figueiredo D&l- Legislação em 22 de novembro.
tro, um anno de licença com o
ordenado, para tratar da saude.
25

Offlcios e telegrammas

DATAS

ANNOS

PROCEDENCUS E ASSUMPTOS

PROCESSOS

102

29 de abril .... Oflicio do Superintendente Muni- Pende de parecer.
cipal de Florianopolis. solici· Lido e remettido á Commissão de Finanças
tando isenção de direitos de em 8 de maio.
importação, para todo o material necessario .aos melhoramentos que se relacionam com
a hygiene, etc.

•

353

14 de novcmb. Idem do l° secretario do Con- F·ende de parecer.
'ulado do Districto FederaI Lido e remettido ás Commissões de Saude
communicando que o Conselho Publica e de Justiça e Legislação em 15 de
approvou uma indicação do setembro.
intendente Oliveira Coelho, (A lei n. 1.1.51., de 5 de janeiro de 1.904, prorepresentando ao Congresso videncia sobre o serviço de hygiene no DisNacional 80 bre a necessidade tricto Federal).
de unificar-se o serviço sanitario, ficando elie a cargo da
Municipalidade, ou que, pelo
meno:;, a União custeie pela
verba destinada á Policia o
serviço do Necroterio.

1904

392

15 de outubro. Telegramma da Congregação do Pende de parecer.
Gymnasio Amazonense pedin- Lido e remettido á Comrn.iBsão de lnstrucçáo
do a rejeição do projecto da Publica em 17 de outubro.
Camara dos Deputados, que
mantém o sy tema de exames
parceliados.

1905

156

18 de julho ... OJ1icio do Presidente da Camara Pende de parecer.

1903

~lunicipal de

Juiz de Fóra tra- Lido e remettido á Commissão de Commerzendo ao conhecimento do Se- cio, Agricultura, [ndustria e Artes em 19
nado que aquelia Camal'a, em de julho.
essão ordinaria de 4 deste
mez, approvou, por unanimidade de votos, uma indicação
apresentada pelo Sr. vereador
Dr. Osca1' Vidal Barbosa Lage,
solicitando a attenção do Congresso Nacional para o estado
alllictivo da lavoura e do commercio naquella importante
zona do E tado de Minas Ge·
raes.

:I)

275

25 de etemb .. Idem do l° secretario da A"sem- Pende de parecer.
bléa Legislativa do E tado do Lido e remettido á Commissão de Justiça e
Rio de ,laneiro, remettendo a Legislação em 26 de setembro.
moção votada por aquel)a Asembléa em que eUa pede a
approvação da proposição da
C,\mara do Deputados, n. 33,
de 1905. creando o Registro de
marca. de animaes.

»

356

30 de outubro. Idem do õecretario do Conselho Pende de parecer.
Municipal da cidade de Pe- Lido e remettido á Commissão de Finanças
lotas, Estado do Rio Grande do em 9 de novembro .

•

-
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Sul, pedindo, em nome da população agricola daqueIle município a approvação da proposição da Camara dos Deputados, n. 33, de 1905, creando
o Registro de marca de animaes.
1905

11 de dezemb. Telegramma do Presidente da Pende de l>arecer.

461

Associação Commel'cia1 do Rio Lido e l'emettido (L Commissão de Fi Ranças
Grande do Sul, reiterando o em 1:-1 de dezembro.
pedido que a Associação já. fez
ao Sr. Presidente da Republica, no sentido de evitar que
as despezaB de melhoramentos
do porto recaiam exclusivamente sobre aquella cidade.

.,

1906

619

16 ..

Olicio do director e secretario Pênde d parecer.
geral do Congresso de Instru- Lido e remettido á. Commissão de Instruc ão
cção, que se reuniu na Capital Publica em 17 de dezembro.
Federal, submettendo, na fórma do art. 72, § 9°, da Constituição, ao juizo do Senado o
projeeto de organização do ensino industria.l, agricola e commercial formulado de accordo
com as idêas vencedoras naquelle Congresso.

Requerimentos e re~resentações diversas

DATAS

ANNOS

19ú3

3

PROOEDE 'OIA

E

A SUMPTO'

PROOItSSOS

10 de maio ... Requeritnento de OIympia Candida Pende de parecer.
da Costa Telies, viuva do capi- Lido e remettido ás Commissões de Marinha
tão reformado do exercito. Ma- e Guerra e de Finanças em 19 de maio.
noel Joaquim Telies, pedindo A Commissão de Marinha e Guerra deu paaugmento do meio- oldo que recer contra.rio, que sob n. 337 de 1906,
percebe.
foi remettido a de Finanças ém 11 de
dezembro.

16 de dezembro Representação da Associação Ccm- Pende de parecer.
mercial de Pernambuco, mos- Lida e remettida á Commlssão de Commer·
trando a necessidade inadiavel cio, AC1 ricultura, Industrias e Artos em 2
do altos poderes do paiz cura- de janeiro.
rem da reinLroducção dos assucares brar.ileiro nos mercados
portuguezds.

1904

10

25 de fevereiro Requerimento de D. ~raria de Pende <le parecer.
Souza da Silva, viuva do solda- Lido e remettido ás Commissõ-s de Marinh3.
do do 3° batalhãn de artiliJaria e Guerra e de Finanças em 26 de maio.
de posição, Antonio Pedro da A Commissão de Finanças deu parecer conSilva, morto por desastre, pe- trario que, sob n. 49 de 1904, foi á de
dindo nma pensão.
Marinha e Guerra em 10 de junho.

13

14denovembro ld m de DD. Adelaide vieira de Pende de parecer.
de 1903
Castro e Camilla Vieira Ramos, Lido e remettido ás Commissões de Marinha
pedindo que lhes seja conce- e Guerra e de Finanças em 31 de maio.
dida a pensão do meio soldo,
que percebia sua mãe, já fallecida e mais a de 60 . mensae ,correspondentes ao meio
soldo do seu irmão, o alferes
Antonio Vieira da Costa, morto
em combate.

17

25 de junho ..• Idem de José Daniel de Oliveira Pende de parecer.
Martins, amanueose da Repar- Lido e remettido á Commissão de Finanças
tição Fiscal do Governo, junto em 28 de junho.
á. CompanhíaRio de Janeiro City
ImprQ'Vements, pedindo um anno
de licença, com ordenado.

18

16 de julho .... Idem de D. Virginia Lamenha Pende de parecer.
Lins Schifier.. viuva do capitão- Lido e remettido á Commissão de Finanças
tenente João Maximiliano Al- em 7 dejulho.
gernon Sidney Schifler,pedindo
uma pensão.

:)

20

2- de julho ... Idem do engenileiro Luic Felippe Pende de parecer.
Gonzaga de campos, pedindo Lido e remettido ás Commissões de Obras
conces ão para estabelecer um Publicas e de Finanças em 27 de julho.
systema de communicação ao
longo do Rio Paraná, de ac..
cOl'do com as base que estabe·
lece.

:)

22

29 de maio ...• Idem de D. Maria Emilia Petinca Pende de parecer.
de Oliveira, viuva do tenente Lido e remettido ás Commissões de Marinha
honorario do Exercito Emygdio e Guerra e de Finanças em 24 de agosto.
Getulio de Oliveira, pedindo
I
uma pensão.
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24

22 deagosto••• Requerimento de João Maria da Pende de parecer.
Sílva. Jnnior e Pedro Ferreira, Lido e remettido á Commissão de Obras Pudo Senado, pedindo autorização blicas em 24 de agosto.
para explorar, uzar e gozar dos
terrenos de alluvião do Amapá,
pertencentes á União.

25

24 de agosto ... Idem de Herminia Ferreira Ga- Pende de parecer.
valcanti e LauI'a Ferreira Ca· Lido e remettido ás Commissões de Marinha
valcanti, filhas solteiras do falo e Guerra e de Finanças em 25 de agosto.
lecido major do Exercito Antonio José Ferreira Cavalcanti,
pedindo reversão das pensões
que percebiam sua mãe e sua
irmã Maria do Carmo Ferreira
Gavalcanti.

29

28 de agosto •.. Idem de Luiza r onnata de Abreu, Pende de parecer.
Luiz Alves Pinto e Luiz MOil- Lido e remettido á Commissão de Finanças
teiro, pedindo a decretação de em 16 de setembro.
urna lei que estabeleça as bases
necess:lorias para. a solução do
compromisso assumido pelo Paraguay, com relação á sua divida externa.

:1>

30

28 de junho •.. Idem de Maria Wallier CavaI· Pende de parecer.
canti de Assumpção, viuva do Lido e remettido": CommisEões de Marinha
capitão do Exercito Alexandre e Guerra e de Finanças em22 de setembro.
Zacarias de A sumpção, pedindo lhe seja pago integralmente o soldo deixado por san
marido.

»

34

16 de junho ... Idem de Feliciano Caliope Mon.. Pende de parecer.
teiro de :Mello, general de di- Lido e remettido á. Commissão Mixta, invisão graduado e reformado, cumbida da. revisão da-s leis sobre montepedindo permissão para elevar pio em 11 de outnbro.
o montepio que fez em beneficio
da sua familia.

~

39

12 de outubro. Idem de Jozino Emiliano da Síl- Pende de parecer.
veira, pedindo a concessão de Lido e remettido ás Commi sões de Instruo12 loterias gltO se denominarão ção Publica e de Finanças em 23 de no«Beneficente», destinadas á fan- vembro.
dação de uma instituição que
tenha por fim o amparo e ensino
dos orphãos desvalido.

»

40

18denovembro Idem do bacharel Carlos Domicio Pende de parecer.
de Assis Toledo, juiz de direito Lido e remettido á. Commissão de Finanças
do Alto Acre, pedindo rele- em 51 de novembro.
vação da. divida de 3:799.976,
proveniente do adeantamento
de vencimentos que lhe foi feito
pela insuftlciencia da ajuda de
custo que racebeu. para ir
de. empenhar os deveres do seu
cargo.

1904

-
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ru
A

1905

-

16 de maio •..• Requerimento de Albina Silveira Pende de parecer.

~

4

21 de junho .•. Idem do engenheiro civil

8

li de julho .... Idem de Eduardo Antonio de Pa· Pende de parec",r.
duo., porteiro dispensado da Lido e remettido ás Commissões de Finan-

da Motta Conde e Anna Sil- Lido e remettido á. Commissão de Finanças
veira da Motta, filhas legiti
em 5 de junho.
mas do finado Dr. José Ignacio Si!veira da Motta, lente
jubilado da Faculdade de Direi·
to de S. Paulo, pedindo relevação da prescripção em que
incorreram para perceber o
montepio dos funccionarios publico , que lhes cabe.
Joa- Pende de parecer.
quim Catramby, solicitando a Lido e remettido á.s Commissões de Obras
construcção de uma estrada de Publicas e Empreza~ Privilegiadas e de
ferro da bitola de um metro Finanças em 11 de julho.
entre trilhos qlle, partindo do
ponto julgado mais conveniente
nas margens de Ivinheima, vá
á. marO'em d o r i o üranda,
ponto onde começa. a franca na·
ve!!1lção para. Corumbá. 8 Cuya·
bá. e bem as im o direito de
estabelecer a navegação do AI to
Paraná. e de seus tributarios,
partindo do Salto das ete
Quédas até a Cachoeira da
Urubú·Punga.
Secretaria do Senado Federal, cas e de Policia em 17 de julho.
pedindo que seja melhorado de (la. e tallecido o requerente.)
20 % o vencimento que actual·
mente percebe.

11

~

1 de agosto .... Representação de J. A. FelTeira Lida e remettida á. Commissão de Constitui-

da Gama contra. o 'Veto do Prefeito do Districto Federal á re·
solução do Conselho Municipal,
restabelecendo as vantagens,que
lhe tinham sido reconhecidas no
tempo de sna. jubilação e lhe
foram restringidas.

~

ção e Diplomacia, a que está sujeIto o

"eto, em 8 de agosto.

12

3 ~

14

1i de novembro Representação dos proprietarios, Pende de parecer.
de 1904.
agricultore, commerciante e Lida e remetiida. á Commissão de Consiituiindustrlaes. residentes na re· ção e Diplomacia em 11 de agosto.

..•• Idem do

director-presidente da Lido e remettido ás Commissões de Obras
Companhia Estrada de Ferro Publicas e Emprezas PrivileO'iadas e de
de Araraquara, pedindo a al- Finanças, ás qua.es está sujeita a propo·
teração do traçado daquella siç'ão, em 8 de agosto.
estrada, adoptando o que vae (Videt'equel'imet'lto t'I.36 de 1.906 e pJ'oposição
de Ribeirãosinho a S. José do n. 29 de 1905.)
Rio Preto. Estado de S. Paulo
e garantia de juros sobre o
capital de 30:000' para os ki·
lometros que forem construidos,
emenda.ndo o Senado nesse sentido a. propo ição da Camara
dos Deputados, :1. 29, de 1905.

gião do rio Juruá e seus a!fiuentes, pedindo a. annexaçao
da zona alli pertencente ao Amazona ao departamento federal
do Alto Joruá.

-
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1905

16

14 de agosto....Requerimento do Dr. D. Luiz de Pende de parecer.
Souza da Si! veira. juiz do dis- Lido e remettido á Oommissão de Finanças
tricto do Alto Purús, pedindo em 14 de agosto.
um anno de licença, com orde
nado, para. tratar de sua saude.

l>

18

24 de julho ... ' Idem do engenheiro electricista Pende de parecer.
Torquato Gonça.lves Lamarão, Lido e remettido á Commissão de Finanças
pedindo um auxilio ll<J,r,ionaI em 6 de setembro.
para construir o torpedo dirigivelo que inventou.

»

22

26 de setembro. Idem de D. Cecilia Toledo de Aze- Pende de parecer.
vedo Lisboa. viuva do conse- Lido e remettido á Commissão de Finanças
lbeiro Bento Luiz de Oliveira em 27 de setembro.
Lisboa, pedindo uma pensão.

l>

23

23 de setembro Idem de Sebastião Lino de Cbl'isto, Pende de par cor.
praticante dos Correios do Dis· Lido e romettido á Commissão de Finanças
tricto Federal e do Rio de Ja- em 29 de setembro.
neiro, pedindo a sua. reintegracão.

»

25

8 de outubro _. Idem de Bernardino J o s é dos Pende de parecer.
Santos Moreira, lo escriptura- Lido e remettido á Commis ão de Financas
rio aposentado do Thesonre Fe- em 14 de outubro.
deral, pedindo que a sua aposentadoria seja melhorada com
accrescimo da gratificacão.

30

3denovembro Idem de Vicente essati, mestre de Pende de parecer.
gymuastica dos Institutos Ben- Lido e remettido á Commissão de Finanças
jamin Constant e dos Surdos em 7 de novembro.
Mudos, pedindo lhe sejam concedidas as vantagens que foram feitas aos membros do ma·
gisterio daquelles institutos.

)

34

21 de novembro Idem de DD. Guilbermina Alves Pende de parecer.
Machado dos Reis e Amelia Al· Lido e remettido ás Commissões de Marinha
ves de Paiva e outras. viuvas o Guerra e de Finanças em 25 de Dovem·
de ofilciaes voluntarios da Pa- bro.
trio., pedindo lhes l:lejam estendidos os. favores que aCamara
dos Deputados acaba de conceder
aos voluntarios da Patria ainda
existentes, votando a proposição
n. 139, de 1905.

»

35

22de novembro Requerimento de D. Emília do Pep.de de parecer.
Nascimento Pereira, viuva do Lido e remettido á Commissão de FinaIl9a.s
cirurgião-mór de brigada hono- em 27 de novembro.
rario do exercito, Dr. José Luiz
Pereira Junior, pedindo uma
pensão ou que se lhe transfira a
que percebia seu finado marido.

-
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1905

36

24 de novembro Idem do coronel Marcos da Costa Pende de parecer.
Brito e outros officiaes volun· Lido e remettido ás Commissões de Marinha
tarios da Patria, sobreviventes, e Guerra e de Finanças em 29 de novemda /5uerra com o Paragllay, pe· bro.
diDCIo que o. soldos, a que se
refere a proposição da Camara
dos Deputados,l)' 139, de 1905,
sejam os da tabella actual e não
os daqllella época.

:t

37

13 de dezembro Representação da União Operaria Pende de parecer.
do Enaenho de Dentro, ofl'ere- Lido e remettido a. Commissão de Justiça e
cenda li. consideração do Senado, Legislação em 14 dedezembro.
e pedindo ao sua approvação
para eUe, um projecto regulando a construcção de casas para
operarios.

39

15 de dezembro Idem de João Pedreira do Pende de parecer.
Couto Ferraz Junior, por si e Lido e remettido á. Commissão de Finanças
como representante de um gru- em 18 de dezembro.
po de capitalistas, pedindo o
arrendamento dos serviços de
carga, descarga e armazenagem
do generos importados e exportados pela Alfandega do Rio de
Janeiro.
30 de novembro Idem de ~Iarcos da. Costa Brito, Pende de parecer.
F r a. n c is co Gonçalves Costa Lido e remettido ás Commissões de Marinha
Sobrinho e outros, Voluntari05 e Gaerra edeFinanças em 20 de dezembro.
da Patria pedindo que, em additivo á proposição da Camara
dos Deputados n. 139, de 1905,
:se lhes mande pagar o soldo por
inteiro, se torne extensivo a
todos os Voluntarios a. etapa
do Asylo de Invalidos, e o soldo
lhes seja pago pela tabella
actual.

•

42 A 20 de dezembro Requerimento de Domingos R. Cor- Pende de parecer.
deiro Junior, pedindo a conces- Lido e remettido á Commissão de Finanças
são de diversos favores para o em 21 de dezembro.
fim de construir nesta capital
villas operarias, segundo os pIa·
nos mais adeantados e mais ecoDomicos adoptados na. Inglaterra.
e na. Allemanha.

44

29de novembro Idem do major honoraJ.·io Gui- Pende de parecer.
lherme Midosi Pereira do Nas· Lido e remettido as Commissões de Justiça
cimento, pedindo a decretação e Legislação e de Finanças em 28 de dede uma lei geral que torne zembro.
extensiva a todos os funccionario civis a faculdade estabelecida pelos §§ 10 e 11 do art.
lo do decreto n. 1.178, de 16
da janeiro de 1904, relativo â
contagem de tempo para ap~
sentadoria.
26
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1

27 de abril.

Requerimento dos engenheiros Pende de parecer.
Abdon Fetinto Milanez e Carlos Lido e remettido ás CommissÕ8s de Obras
Cesar de Oliveira Sampaio, pe- P~blicas e Emprezas Privilegiadas e de
dindo autorisação para. por si, Fmanças, em 7 de maio.
ou empreza que organizarem,
dar execução a todos os serviços
de que trata o decreto n. 5366,
de 7 de novembro de 1904, mediante favores e obrigações que
enumeram.

4

12 de maio.

Idem da Companhia Transbrasilei.
ra, pedindo conces5áo pa.ra a
construcção, uso e gOBO da Estra·
da de Ferro Transbrasileira, de
leste a oeste do Brasil, partindo
do porto de Santa Cruz na Bahia e atravessando inteiramente
o territorio nacional.

Pende de in:t'ormações.
Lido e remettido ás CommissõeB de Obras
Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Finanças, em 14 de p1aio.
A Commissão de Obras Publicas e Emprezas
Privilegiadas deu parecer oll"erecendo em
deferimento, o projecto n. 1, de 1906.
O parecer sob n. 39, de 1906, foi remettido
á Commissão de Finanças em 30 de junho.

10

2 de junho.

Requerimento de Manoel Claudio Pende de parecer.
dos Santos, soldado reformado e Lido e remettido ás Commissões de Ma.rinha
asylado, pedindo uma pensão.
e Guerra e de Finanças em 22 de junho.

II

de junbo.

Representação de Totila Frederico Pende de parecer.
Muzer, contra o requerimento Lidaeremettida ás CommÍBSões de Obras Pun. 4 de 1906, da Companhia blicas e Emprezas Privilegiadas e de FiTransbrasileira, 1i.Ssignado por nanças em 23 de junho.
Antonio Roxo de Rodrigues. pedindo privilegio para a construcção de uma estrada de ferro, que,
partindo do porto de Santa Cruz,
no Estado da Babia. atravesse
inteiramente o territorio nacio·
naI, visto como lhe pertence a
prioridade da idéa, já. consignada
num requerimento que pende de
deci ão da Camara dos Deputados.

14

29 de maio.

Requerimento de Marcos da Costa Pende de parecer.
Brito, tenente-coronel honora- Lido e remettido ás Commissões de Marinha.
rio do éxercito e outros Volun- e Guerra e de Finança.s em 27 de junho.
<tarios da Patriá., pedindo a fiel
execução do decreto n. 6371, de
7 ae janeiro d~ 1865.

17

12 de julho.

Idem dos auxiliares dos labora- Pende de parecer.
torios da Escola Polytechnica, Lido e remettido á Commissão de Finanças
pedindo a equiparação dos seus em 16 de julho.
vencimentos aos dos conserva·
dores de gabinete da mesma
-ascola.

18

24 de maio.

I
I
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,
Representa~ão

dos habitantes do Pénde de parecer.
Acre contra o projecto do Senado Lido e remettido ás Commissões de Constin. 29, de 1905, mandando an- tuição e Diplomacia e de Finanças em 17
nexar ao Estado do Amazonas ó de julho.
territorio do A~l'e.

-

ANNOS

DATAS

PROCEDENOlAS E

75-

A:;SL~P'l'OS

PROCESSOS

190Q

19

29 de julho.

Requerimento de Deocleciano Mar- Pende de parecer.
tyr. pedindo a revogação do de- Lido e remettido á Commissão de Constituicreto do Governo provisorio,que ção e Diplomacia em 31 de julho.
baniu do territorio nacional a
familia de D. Pedro II.

,.

20

30 de julho.

Idem do engenheiro João Pedreira Pende de parecer.
do Couto Ferraz Junior, pedindo Lido e remettido ás Commissões de Obras
a conces ão de duas estradas de Publicas e Emprezas Previlegiadas e de
ferro, uma da estação Bandeira Finanças em fi de agosto.
de MeUo á cidade de Lençóes,
e outra da estação de Sitio Novo
a Mundo Novo.

21

10 de ago to. Idem do tenente do 9° regimento Pende de parecer.
de cavallaria Antonio Claudio Lido e remettido á Commissão de Finanças
outo, pedindo relevação da em 23 de agoste.
prescripção em que incorreu
para receber a quantia de 1:759$.
importancia de consignações
mensaes que instituiu em favor
de seu pae o contra almirante
Antonio Luiz da Silva Souto.

23

23 de ago to.

»

26

14 de setembro Representação da Mesa da Camara Pende de parecer.
dos Deputados de Minas Geraes, Lida e remettida ás Commissões de Obras
em favor do prolongamento da Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
linha telegraphica naquelJe Es- Finanças em 18 de setembro.
tado, da cidade de Aras uahy a
S. Miguel de Jequitinhonha, da
de Mar de Hespanha á do Pomba
e da construcção de uma linha
de Santa Luzia de Carangola á
de Caratinga.

»

28

4 de setembro Requerimento de Antonio Martins Pende de infor:m.ações.
M:arlnhas, pedindo seja o Go- Lido e remettido á Commissão de Finanças
vernoautorisado a. arrendar-lhe em 18 de setembro.
o edificio e terrenos do antigo A Commissão deu parecer requerendo inArsenal de Guerra no largo do formações uo Governo, o qual sob n. 171.
Moura.
de 1906, foi posto em discussão, que se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
Em 8 foi approvado o parecer.
Em 9 el:pediu-se mensagem.

~

29

15 de setembro Idem de Antenor Santa Cruz Pe- Pende de parecer.
reira 2<> tenente do exercito, Lido e remettido á Commissão de Marinha
pertindo que a antiguidade do e Guerra em 18 de etembro.
seu posto seja contada de 29 de
outubro de 1893.

»

30

20 de setembro Idem dos professores da Escola. ~ende d~ parece~. _
Nacional de Bella Artes, pe- Lldo e remettldo ás Commlssoes de Instrucdindo a equiparação de seus Ç<"lo Publica e Finanças em I de outubro.
vencimentos e direitos aos dos
lentes dos institutos subordinados aoCodigo de Ensino Supertor.

Idem das filhas solteiras e filhos Pende de parecer.
menores do fallecido senador LIdo e remettido á Commissão de Finanças
Carlos Vaz de Malto, pedindo em 31 de agosto.
uma pensão.
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31

1 de outubro .. Requerimento da Ethelburga Syn- Pende de parecer.
dicate Limited, pedindo seja o Lido e remett\do ás Commissões de Obras
Governo autorizl:.do a contractar Pllblicas e Emprezas Privilegiadas e de
com elIa a construcção de uma Finanças em 3 de outubro.
rêde de caminhos de ferro, con· Em 16 foi remettida á Commissão o reque·
stituida por uma grande a.rte- rimento, n. 35, de 1906, do mesmo Syndiria norte-sul, de um porto do cato, fazendo uma rectificação ao de n.31.
Maranhão á capital de Goyaz
e por quatro ramaes principaes.

32

29 de setembro Idem de D. Mari a Ignacio de Mallo Pende d e pare~er.
e Oliveira, viuva do capitão Lido e remettido á Commissão de Finanças
do exercito Luiz Maria de MeUu em 5 de outubro.
e Oliveira, pedindo relevação
da prescripção em que incorreu.
afim de poder receber pr stações da pensão que o Governo
do extincto regimen lhe concedeu e o Governo Provisorio
da Republica confirmou, reJativos ao periodo decorrido de I
de novembro de 1890 a 3 de dezembro de 1893.

33

30 de julho.... Idem dos escrivães do judicial Pende de parecer.
do Estado do Rio de JJ.neiro, Lido e remettido a Commissão de Justiça e
peaindo uma reparação da in· Legislação, em 11 de outubro.
justiça que para elIes commet·
teu a nova lei eleitoral, confiando-lhes serviços pesadissi·
mos, sob a ameaça de penas
severas e sem remuneração aI·
guma.

34

15 de outubro.. Idem de Jeronymo Emiliano Silva, Pende de parec ~r.
engenheiro civil, propondo-se Lido e remettido ás Commissõos de Obras
a construir todos o~ edificios Publicas e Empreza.s Privilegiadas e de
publicos em substituição dos par- Finanças em 15 de outubro.
ticulares onde actualmente se Em 21 de novembro a Commissão de Obras
acham installadas as reparti- Publicas deu parecer, sob n. 252 de won,
ções, instituições e empregados opinando que só a de Finança deve ser
do governo.
ouvida.

35

15 de outubi·o. Idem dos representantes da Ethel- Pende de })areccr.
burgo, Syndicate Limited, fazen- Lido e remettido ás Commissões de Obras
do uma rectificação na petição Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
que dirigiram ao Senado em 1 Finanças em 16 de outubro.
de outubro de corrente anno.

36

20 de outubro. Idem da Companhia Estrada de Pende de parecer.
Ferro de Araraquara, por seu Lido e remettido ás Commissões de Obras
presidente, pedindo seja aTchi· Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
vado o seu requerimento, n. 12 Finançt1s em 16 de outubro.
de 1905, solicitando a alteração
do traçado daquella estrada,
pa.ra. prolongamento da-linha.
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37

20 de outubro. Representação do Centro dos Va· Pende de parecer.
regdas de Santos cODtra o Lida. e remettida á Commissão de FinaDças
actual BY8tema de sellagem de em 27 de outubro.
mercadorias.

38

2(,) de outubro. Requerimento do marechal CaD- Pende de parecer.
dido Costa, pedindo o paga- Lido e remettido á Commissão de FinaDças
mento das vantagens pecunia- em 29 de outubro.
rias do cargo de membro do (Vide projecto do SeDado n. 30 de 1906, e a
Snpremo Tribunal Militar, como lei do orçamento vigente).
se estiyesse em ell'ecti,o serviço.

39

19de novembro Idem dos guardas da Escola de Fende de parecer.
Bellas-Artes, pedindo a equi- Lido o remettido á Commissão de Finanças
paração dos seus vencimentos em 30 de novembro.
aos dos bedeis das Faculdade.
d e Medicina e de Direito, e
das Escolas Polytechnica e de
Minas.

40

5 de novembro Idem dos juizes de direi to em dis· ~ ende de parecer.
ponibilidade, pedindo seja decla- LIdo e ~emettido ás Commissões de Justiça
rada. extensiva aos magistrados e LeglBlação e de FinaDças, em 23 de noE'm disponihilidade, de que coo vembro.
gita o art. 6° da Constituição, o
disposto no art. 39 do decreto
de II de outubro de 1890, que
regula a aposentadoria dos jui·
zes federaes.

41

22de novembro Representação da Associação União Pende de parecer.
dos Proprietarios de Padarias, Lido e remettido ã. Commissão de Constituisubmettendo á consideração do ção e Diplomacia em 9 de novembro.
Senado diversas publicações fei- (Vide veto do Prefeito D. 10 de 1906).
tas acerca da resolução do Conselho Mnnicipal, mandando que
as padarias se fechem ao meiodia aos domiDgos.

43

5 de dezembro. R.equerimeDto de Vitruvio Mar- ~end de parecer.
condes, pedindo seja impresso LIdo e remettido á Commissão de Finanças
gratuitamente na ImpreDsa em 6 de dezembro.
Na.cioDal, um volume de versos
intitulado « Bailadas e Orações».

45

1.0 de outubro. Idem de diversos advogados pe-

46

12 de dezembro Idem do Dr. Felisbello Freire pro· ~end de parecer.
pondo·se a escrever, mediaDte LIdo e remettido á Commissão de Policia
a condições que indica e se- em 12 de dezembro.
gundo o plano que descreve e (A letra-M-do art. 8° da Lei n. 1617. de
correspoDdendo a cada mez do de 30 de de.::emb,·o de 1906 providencia
aDno, um volume impresso de- sob"e o assumpto do requerimento).
nominado cArchivos Parlameotares.:.

dindo amnUia para os soldados
implicados na revolta havida
em fins de 1905, na fortaleza de
Santa. Cruz.

~ende de parecer.
LId~ e re~ettido á Commis ão

de Constituiçao e DIplomacia, em 10 de dezembro.

I
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I de dezembro. Representação da Liga dos Em- Pende de par·coer.
pregados em Padarias contra o Lidó e remettido á. Commissão de Constitui·
veto do Prefeita do Districto Fe- ção e Diplomacia, em 13 de dezembro.
d"ral á resolução municipal, (Vide véto n. lO de 1906).
determinando o fechamento das
padarias aos domingos, depois
do meio·dia.

48

4 de dezembro Requerimento da Compa.nhia Im- Pende d
parecer.
portadora e Introductora do Rio Lido e remettido ás Commi ões de Obras
de Janeiro, pedindo concessão Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
para estabelecer uma linha de Finanças, em 13 de dezembro.
navegação a vapor, em paque·
tes entre o porto de Antuerpia
e outros europeus e alguns do
Brazil.

~

49

12 de dezembro Repre,entação da Commissão de Pende d
parec r.
Funccionario Publicos, pedindo Lida e remettida á. Commissão de Finanças
a approvação do projecto apre- em 14 de dezembro.
sentado á. Camara dos Deputados pelo Sr. Deputado Alcindo Guanabara. regulando os
vencimentos dos funccionarios
publicos.

;)

50

4 de novembro. Requerimento de Helena Siena de Pende de pal·eoer.
Sá., viuva do capitão-tenente Lido e remettido á Commissão de Finanças
reformado, commissario da 0.1'- em 18 de dezembro.
mada Manoel Cesar de Sá, pedindo relevamento da prescripção em que incorreu o seu
direito para receber o meio 01do correspondente ao periodo
que cita.

»

51

19 denovembro Idem de D. Genoveva Escudeiro Pende de parecer.
Fernandes, viuva do marechal Lido e remettido á Commissão do FinançM
B en t o José Fernandes Ju- em 18 de dezembro.
nior, pedindo uma pensão de
300$ men ass.

»

52

19 de dezembro Idem dos membros do corpo do- Pende de par oer.
cente do Instituto Benjamin Con- Lido e remettido á. Commissão de Finanças
stant pedindo se lhes torne exten- em 20 de dezembro
sivo o accre cimo de vencimentos que os lentes do Gymnasio
Nacional tiveram pela lein. 1500,
de I de setembro de 1906.

~

53

21 de dezembro Idem da Companhia Edificadora pe- Pende de par cer.
dindo isenção de direitos adua· Lido e remettido ri Commissão de Finanças
neiros para. o material destina- em 21 de dezembro.
do á. construcção dos hoteis
so.natorios que pretende edificar
nesta capital.

~

54

19 de dezembro Idem da Companhia de Loterias Pende de par cer.
Nacionaes do Brazil, pedindo re· Lido e remettido á. Commissão de Finanças
ducção do imposto sobre o capi- em 24 de dezembro.
tal das loterias e a uppressão (A lei n. 1016, de 30 de de;;embro de 1906,
do de 5 % sobre os promios suo manteve os impostos de qtle tratu o )'equeperiores a 200 000.
rente).

1906

ANNEXO N.1

ANNEXO N. i
Relação dos Srs. Senadores na segunda sessão da 6& legislatura

NOMES

ESTADOS

Amazonas

Silverio José

~er.v...................

OBSERVAÇÕES

1908 Eleito em 29 de outubro de 1904 para a
vaga aberta em virtude da renuncia do
Sr. Antonio Constantino Nery, foi reconhecido em 27 de dezembro do mesmo
anno e tomou posse em 16 de maio de
1905.

Antonio Gonçalves Pereira de Sá Pei- 1911 Eleito em 5 de março de 1905 para a vaga
aberta em virtude do fallecimento do
xoto.
Sr. José da Costa Azevedo, foi reconhecido
e tomou assento em 15 de maio do mesmo
anno .
•.• . . . . '" Jonathas de Freitas Pedroza......... 1914 B:leito em 31 de janeiro de 1907 na vaga
aberta por ter assumido o cargo de Ministro dos Negocias da Marinha o Sr. Ale·
xandrino Faria de Alencae, foi reconhecido e tomou posse em IOde maio do
mesmo anno.
Pará. ....•.......•. Justo Leite Chermont............... 1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi
reconhecido e tomou assento em 21 de
abril de 1900.
•

. ••........... José Paes de Carvalho .•.•••.•-...... 1911 Eleito para a vaga aberta com a termiDação do mandato do Sr. Laura Sodré, foi
reconhecido em 28 e tomou assento em
29 de abril de 1903.

~

Arthur lndio do Brazil.............. 1914 Eleito para preencher a vaga deixada pelo
Sr. Manoel de Mallo Cardoso Barata, foi
reconhecido em 23 de abril de 1906 e
tomou assento em 27 do mesmo mez.

Maranhão

Manoellgnacio Belfort Vieira.

•••..•..•. Augusto Olympio Gomes de Castro...

1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899 por
haver terminado o seu mandato, foi reconhecido e tomou assento em 21 de abril'
de 1900 .
1911 Reeleito em 18 de fevereiro de 1903 por
haver terminado o seu mandato, foi reco-o
nhecido em 23 e tomou as ento em 24 de
abril do referido anno.

•••.•.•... Urbano Santos da Costa Araujo..... 1914 Eleito para p"eencher a v:lga deixada pelo
Sr. Benedicto Pereira Leite, foi reconhecido em 23 de abril de 1906 e tomou a sento no dia immedia.to.
Piauhy

Raymundo Arthur de Vasconcellos... 1908 Eleito em 30 de agosto de 1904 para a. vaga
aberta em virtude de eenuDcia do Sr. AI·
val'O de Assis O orio Mendes, foi reconhecido e tomou assento em 3 de novembro
do me mo anno.

I
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NOMES

ESTADO

Piauhy

li'irmino Pires Ferreira

:.

Anizio Auto ele Abreu ..

08 ERVAÇ'ÕE

L

'

•• , . . . .

Ceará. ... , ... o.... 'o Joakim de Oliveira Catunda .... o', "

:.

» '" o

o.. o

Pedro Augusto Borges

o.. Francisco Sá. o, o

o

,"

IDll

Reeleito em I, de fevoreiro de 1903 por
haver t rminado o seu mantlat roi reconhecido e tomou a~ ento em 8 d maio
do me mo <~nno.

la,,1

Eleito para. preencher a vaga deixada pelo
Sr, Joaquim Nogueira Paranaguá, fui reconhecido em 23 de abril de 1906 e
tomou assento em 7 de maio do mesmo
anno.

1908 I eeleito em 31 de dezembro de 1899, foi
reconhecido e tomou assento em 28 de
abril d 1900.

,....

1911

Eleito ('m 10 de outubro de 190-! por hwer
renunciado o eu mandato o r. AD tonio
Pinto ogueira. Accioly, foi reconhecido c
tomou a~sento em 19 de dezembro do
mesmo anno.

o...

191·1

Eleito para preencher a vaga deixada pelo
Sr. João Cordeiro, foi reconhecido em 93
e tomou as ento em 25 de abril de
1906.

Rio Grande do Norte

•••••••••••••••••••• t •••••••••••••••

1908 Vago por ha,er faJlecido em 15 de janeiro
de 1906 o Sr • José Bernardo de ledeiro ,
procedeu·se á nova eleição em ;) de maio
de 1907.

Joaquim Ferreira Chaves............ 1911

Reeleito por ha,er terminado o ou mano
dato, em 1 de fe.ereiro de W03 foi re·
conhecido e tomou assento em 23 de abril
do mesmo anno.
0

Pedro Velho de Albuquerque Mara- 1914
nbão.
I
Parahyba. o.. , '" .. João Coelho Gonçalves Lisboa

por haver terminado o seu mandato, foi reconhecido e tomou a sento em
:..3 de abril de lD06.

, 1908 Eleito em la de junho de 1905 para a vaga
. aberta em virtude do fallecimento do r.
Jo é de Almeida Barreto, foi reconhecido
e tomou as~en-') <:m . 5 de ago -to do
mesmo anno.

.......... Antonio Alfredo da Gama e Metio...

.......... Alvaro Lopes Machado

[~eeleito

1911

Eleito em 1 de feyereiro de IP03 para a
vaga aberta com a terminação do malldato do r. Abdon Felinto Milanoz, foi
reconhecido e tomou assento em 23 de
abril do mesmo anno.

o 1914 Eleito para preencher a vaga deixada pelo
Sr. WalCrido Leal do Santos. roi reconhecido em 2i de abril de 1906 e tomou
assento no dia immediato.

Pernambuco oo•.. o' Herculano BandeÍl'a de Me110 ..•. o•. o 1908 8leito cm 25 de março de 1901 para a vaga
aberta em virtude da. renuncia do Sr.
Joaquim Corrêa de Araujo, foi reconhecido
em 10 do maio do mesmo anno e tomou
assento no dia immediatoo

5

ESTADOS

N01l1ES

Pernambuco

»

08 ERVAÇÕES

Francisco de Assis Rosu. e Silía ...•.. 1911 Eleito em 18 de fevereiro de 1903 pai'::t a
vaga ab13rta com a terminação do mandato do Sr. José :VlarL:ellino da Rosa e
Silva. foi reconhecido em 2:i e tomou
assento em 25 de abril, tudo do referido
anno .•
•..••.. Antonio Gonçalves Ferreira.........

Alagôas

Manoel José Duarte

..

190,

Eleito em 30 de dezemhro de I 96 por ha ver
terminado o mandato do Sr. Manoel :\lessias de Gusmão Lyra, foi reconhecido e
tomou assento em 15 de maio de
IS97.

1911 Vago por haver renunciado o mandat o
Sr. Euclydes Vieira Malta, procede l-se á.
nOl'a eleição em 30 de .janeiro de 1906.
Em 24 de novembro do mesmo anno o enado aunuUou a eleição que foi renovada em 9 de m[l,rçe de 1907.

»

.......••... Manoel de Araujo GÓes ... _...........

»

Sergipe .. ,

.......

~

Bllohia

1914 Eleito em 30 de janeiro de 1906 para a vaga
com a terminação do mandato do Sr. Macario das Chagas Rocha Lessa. foi reconhecido em 30 de abril de 1906, tomando
assento immediatamente.

" Martinho Cezai' da Silva Garcez... .. .. 19v8 Eleito em 31 de dezembro de IS99 por
haver terminado o mandato do Sr. ManoeI da Silía Rosa Junior. foi reconhecido
e tomou assento em 5 de maio de
1900.
.... ManoeI Presciliano de Oliveira. VaI·
11711 Eleito em 8 de abril de 1901 para a vaga
ladão
aberta ~m virtude do fallecimento do
r. 01ytnpio lie Souza Campos em 9 de
novembro de 1906. foi reconhecido e
tomou assento em 27 de maio.
José Luiz Coelho e Campos

»

»

1914 Reeleito por haver terminado o seu mandato, foi reconhecido em 97 de abril de
1906 e tomou assento no dia immediato.

,. 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906 por haver
terminado o seu mandtLto. foi reconbecido
e tomou a' ento em IS de maio do mesmo
anno.

'irgilio Climaco Damazio............ 190

..•.•....•..•• Severino dos

Reeleito em 3i de dezembro de 1809. foi reconhecido e tomou fi sento em 2S de abril
de 1900.

antos Vieira.......... 1911 Eleito para a vaga aberta com o falIecimenta do r. Artbur Ceza!' Rios. foi reconhecido em 28 de novembro de 1906 e
tomou assento immcdiatamente.

Ruy Barbosa........................ 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906 por h:L ver
terminado o seu mandato, foi reconhrcido
em 23 e tomou assento em 23 de abril do
mesmo anno.
Espirito Santo ...... Luiz Siqueira da Silva. Lima........

1908 Eluito cm 31 de dezembro de 1 99
haver terminado o mandato do Sr.
mingas . . iecnte (ionçalyes de Souza.
reconhecido e tomou as. ento em 2
abril de 1900.

por
Dof-oi
de
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ESTADOS

OBSERVAÇÕES

Espirita Santo ..... CIeto Junes Pereira................. 1911 Reeleito em 18 de fevereiro de 1903 p r
haver terminado o seu mandato, foi reconhecido em :3 e tomou as ento em 28 de
abril do mesmo anno.
~

_.... José de Me110 Carvalho Muniz Freire..

Rio de Janeiro

1914

Reeleito em 30 de janeiro de 1906 por havor
terminatlo o seu mandato, foi reconhecido
e tomou assento em 19 de maio do mesmo
anno.

Erico Marinho da Gama Coelho...... 1905 Eleito em :~o de janeiro de 1906 para preencher a vaga aberta com o t'allecimento
do Sr. Manoel Martins Torros, foi reconhecido em 23 de abril de 1906
tomou
a sento em 28 do me mo mez e anno.

~

...... Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo 1911 Eleito em 4 de set mbro de 1. 04 para. a
VéloO'a aber~a em virtude de renuncia do
SI'. NUo Peçanha, foi reconhecido em 17
e tomou assento em 20 de outubro do
mesmo anno.

»

..•••• Lourenço Maria. de Almeida Baptista..

1914

Reeleito em 30 rlejaoeiro de 1906 por haver
terminado o eu mao/lato, foi reconhecIdo
em 23 de aLJril de 1906 e tomou assento
em I de maio do mesmo anuo.

Districto FederaL .. Candido Barata Ribeiro ••..•....•.. ,. 1908 Eieito em 31 de dezembro de 1899 por haver
terminado o mandato o r. Eduardo
Wandenkolk, foi reconhecido em 25 de
maio de 1900 e tomou a sento em 26 de
junho do mesmo aono.
'" Lauro Sodré........................ 1911 Eleito em 18 de fevereiro do 1903 para a
vaga aberta com a terminação do mandato do r. Jo 'é Lopes da Silva Trovão,
foi reconhecido em 2 a tomou posse em 6
de julho do referido anno.
•.. Augusto de VasconceUos....

Minas Geraes

Julio Bueno Brandão..

1914 Eleito em 30 de janeiro de 1906 par;). preen-

cher a vaga deixada. pelo r. Tbomaz
Delfina dos Santos. foi reconhecido e
tomou as nto em 14 de maio do me mo
anno.

1908

Reeleito em :31 de dezembro de IS!)!), foi reconhecido e tomou a~ ento em 21 de abril
de 1900.

:.

'" .... Francisco Antonio de Salles.. •.••.... 1911 Eleito em }" de dezembro de 1906 para a
vagn. aberta em virtude de renuncia do
Sr. João Pinheiro da U a, foi reconhecido
em LO de maio de 1907, tomando a sento
no dia seguinte.

~

....••• Feliciano Augusto de Oliveira Penna.. 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, foi reconhecido em 23 de abril de 1906 e tomou
assento em 26 do mesmo mez e anno.

S. Pa.ulo .. ,........ Alfredo Ellis........................ 190

ELeito em 18 de fevereiro de 19ú3 para a
va.ga aberta com o fallecimento do Sr.
Manoel de Mora('s e Barros, foi reconheCido em 23 e tomou assento em 27 de abril
do mesmo anuo.
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Joaquim Lopes Chaves

OB5ERVAÇÕES

' '"

19J1 Eleito em 18 de fevereiro de 1903 pa.ra a

vaga aberta com a terminação do mandato do Sr. João Francisco da Paula e
Souza, foi reconhecido em 23 e tomou
assento em 27 de abril do mesmo anno,

•••...••.•• Franci co Glycerio ....'.... '" ...•... , 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906. foi reco-

»

nhecido e tomou assento em . 3 de abril do
mesmo anno.

Paraná

Brazilio Ferreira da Luz............. 1908 Eleito em 31 de dezembro de 1899 por
haver terminado o mandato do Sr. Joaquim Rezende Corrêa de Lacerda, foi
reconhecido e tomou assento em 21 de
abril de 1900.
Francisco Xavi.er da Silva. . . . ... ... .. 1911 Eleito em 5 de junho de 1904 para a vaga
aberta em virtude de renuncia do Sr. Vi·
cente Machado da Silva Lima. foi reconhecido em 27 de julho do mesmo anno
e tomou assento em 3 de maio de 1905.

~

.•.•.•... , .• Candido Ferreira de Abreu........... 1914 Eleito em 30 de janeiro de 1906 para preencher a vae;a deixada pelo Sr. Alberto
José Gonçalves, foi reconhecido em 23 de
abril do mesmo anno, tomando assento no
dia immediato.

Santa. Catharina ..•. Felippa cbmidt..................... 1908 Eleito em 18 de fevereiro de 1903 Ilara a
vaga aberta com a renuncia do Sr. Lauro
Severiano Müller, foi reconbecido em 23
de abril e tomou assento em 28 de maio
do mesmo anuo.
:.

.... Lauro Severiano ~Iüller .... ,........ 1911 Eleito em 7 de fevereiro de 1907 para a
vaga aberta em virtude da renuncia em
13 de dezembro de 1906 do Sr. Gustavo
Richard, foi reconhecido em 10 de mRio
,
do mesmo anuo, tomando assen&o immediatamente.

»

•..• Heroilio Pedro da Luz........ ..•....

1914

Reeleito em :lO de janeir0 de 1906, foi reconhecido em 23 de abril e tomou assento
em 7 de maio, tudo do mesmo anno.

Rio Grande do Sul.. Viclorino Ribeiro Carneiro Monteiro.. 1908 Eleito em 3 de març'o de 1906 pa.ra a vaga
aberta em virtude de renuncia do 'r. Ra
miro Fortes de Barcello, em 24 de dezembro de 1\106 foi reconhecido e tomon
a, ento em 16 de maio de 1907.

Goyaz. '

»

.' Julio Anacleto Falcão da Frota.......

"

" José Gomes 1 inheiro Machado ....•.• , 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, foi reconhecido em 2:3 de abril e tomou assento em 1 de maIO, tudo do mesmo anno.

1911

Reeleito em 1 de fevereiro de 1903 por
haver terminado o seu mandaw, foi reco·
nhecido e tomou as~ento em 23 de abril
do mesmo anno.

José Joaquim de Souza................ 1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi
reconhecido em 10 de maio do mesmo
anno e tomou assento no dia immeuiato.
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Urbano Caolho de Gouvéa............ 1911 Elei to em 18 de fevereiro de 1903 para a
vaga aberta com a renuncia do r. José
Leopoldo de Bulhões Jardim, foi reconhe·
cido em 23 e tomon assento em 27 de
abril do referido anno.

Goyaz •.. "

:I>

•••••••••••••

Matto Grosso

"

,

Braz <\.branto

1914 Eleito em 30 de janeiro de 1906 para preencher a vaga. deixada pelo Sr. Franci co
Leopoldo Rodrigue' Ja.rdim. foi reconhe·
cido em 11 de mo.io de 1HOG e tomou agento em ...

José Maria MetelJo..................

1908 Eleito em 31 de dezembro d 1 99 por haver
terminado o mandato o Sr. Aquilino Leite
do Amaral Coutinho. foi reconhecido em
15 de maio de 1900 e tomou ii. coto em
2:.. do me-mo mez e anno.

:I>

.......

Joaquim Duarte ),Iurtiobo............

1911 Eleito om 18 de fevereiro de 1903 para. a
vaga a.berta com a terminação do mano
dato do Sr. Generoso Paes Leme de Souza.
Ponce, foi reconhecido em 4 e tomou assento em 7 de julho do mesmo anno.

;)

•....•• Antonio Francisco de Azeredo........

1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, foi reco·
nhecido em l> de maio do mesmo anno,
tomando assento immediatamente.

Secretaria do Senado Federal, 31 de maio de 1907.

ANNEXO N. 2

LIVROS
E

PUBLICAÇÕES PERIODICAS
ADQUIRIDO

PELA BIBLIOTHECA DO SENADO
DURANTE O ANNO

DE

1906

OBRAS ADQUIRIDAS POR DOAÇÃO
Da Impren a Nacional e outras corporações officiaes da Capital, dos E tados e do Estrangeiro.
1.

A.l:m.anaoh: da Guerra em 1906.

27.

Propost.a do Orçamento da Guerra, para 1906.

2$.

Relatorio da Associação Commercial da Bahia, em 1906.

29.

Relat.orio da Associação dos Homens do Mar, em
1908.

30.

-

da Imprensa Nacional, em 1906.

31.

-

da Guerra, em 1906.

32.

-

do Estado do Piauhy, em 1905.

- dos telegraphos em 1906.

2.

da .\1arinha em 190,1.

3.

-

4.

A.:m.aral (Dr. Alexandrino Freire 'do) - Consolidação das leis e posturas municipaes, 20 voI. Rio, 1906.

5.

Annaes da Camara dos Deputados de S. Paulo em
1905.

6.

-

do

enado de S. Paulo em 1905. S. Paulo, 1906.

nnuario do Observatorio para 1906.

7.

do Congresso Constituinte de S. Paulo em

33. -

do Ministerio da Fazenda, em 1906.

34. -

do Ministerio da Industria, em 1906.

35.

-

do Ministerio da Marinha. em 1906.

36.

-

do Prefeito do Alto Juruá, em 1906.

'37 •

-

do Presidente do Senado Federal, em 1906.

38.

Renasoença, 1905 e 1906.

8.

Annae
1905.

9.

Annales du Senat Français de 1903 a 1904, 7 vols.
Paris, 1905.

39. Revista do Archivo Publico Mineiro, em 1906.

10.

Bolet.i:m. da Commissão Geographica e Geologica de
de S. Paulo, em 1906.

40.

-

I!.

-

41.

-

12.

-

42.

Silva Prado (Dr. Antonio) - Relataria da Prefeitura
de S. Paulo, em 1905.

13.

-

43.

14.

Oo:m.panhias (As) de Estrada de Ferro de S. Paulo
e das Docas de Santos. S. Paulo, 1906, 14 fasciculos.

Synopse dos trabalhos do Senado de S. Paulo, em
1906.

44.

Souto (Dr. Vieira) -

15.

EconOJnist.a (O) Brasileiro, 1906.

45.

16.

France-Brésil, revista.

17.

Jornal dos Agricultores.

Valorisação do Café - Serie de ~rtigos p~bli
cados no BoLetim da Associação CommerClal do Rto de
Janeiro. Rio, 1906.

18.

Lei do Estado do Ceará. de 1905. Fortaleza, 1906.

19.

L

20.

Mariano (Dt'. José Candido) territorio do Acre, em 1906.

da Intendencia Municipal.
do Museu Greldi, do Estado do Pará, voI.
1906.

Pará,

do Serviço da Estatistica CommerciaL Rio, 1906.

me (Dr. Luiz Betim Paes) - Conferencia sobre
abaste imento d'agua á cidade de S. Paulo. S. Paulo,
1901).

Maritima. Brasileira.

Caixa de Conversão. Rio, 1906.

Dos proprios auctores ou editores :
1.

AIJneida (Dr. asaria de) - Resposta aos artigos do
Dia?'Ío de Santos, sobre as docas de Santos. S. Paulo,
1906.

2.

Oode Civil Suisse (Avant projet).

3.

EI grau chautage contra el general D. Benigno Ferreira. Assunption, 1906.

4.

Lapradelle et N. Politis brasilien. Paris, 1905.

5.

Li:m.a (Josias) - Os Prefeitos do Districto do Acre.
Manáos, 1906.

- do Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, em
1905.

6.

Nunes Gonçalves - Discursos. Rio, 1882.

Prog-rarn:m.a e Estatutos do Centro Economico do
Rio G['ande do Sul. Porto Alegre.

7.

Proj et du Code Civel Suisse (EspOSé des motifs).
Offerta. do Exm. Sr. Dr. Antonio Coelho Rodrigues.

Relatorio sobre o

:Ien -age:m. do E tado da Parahyba, em 1906.

21.

22.

-

do Estado do Ceará., em 1906.

23.

-

do Estado do Rio em 1906.

24.

-

do Prefeito do Districto Federal, em 1906.

26.

4o~

do Centro Economico do Estado do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, 1906.

L'a.rbitrage ang1o-

-6
8.

Rocha (Dr. Alfredo) 1906.

9.

Rodl-ig'ues (Dr. Antonio Coelho) na America do Sul. Suissa, 1906.

10.

-

As Caixas Economicas. Rio,
A Republica

11.

Roxoroiz (01'. Antollio) - Rapport du Conseil
d'Administration cle la Companhie du Chemin de Fel'
::;. Paulo at Rio Grande. Rio, 1906.

12.

Sá, Peixoto (Dr. Antonio Gonçalves Pereira de)-Theses.

Rio, 1904.

(Dr. Mano?l Coelho) - Questão de limite, entre
Paraná e ant9. Call1arina. Rio, \906.

Iv
".

Souza, Botafog'o (Antonio Joaquim de) - Balança da Dynastia. Rio. 1890.

OBRAS ADQUIRIDAS POR COMPRÁ
1.

Ahnallack de Gothr... 1907.

2.

Berthat. (P) - Traitédes routes riviêres e canaux.
Paris, 1900 a 1905.

3.

Carneiro Ribeiro (Professor) - A redacção do projecto do Codigo Civil e a replica do Dr. Ruy Barbosa. I
Sahia, 1905.

II.

l\.IelllOíl'e. du due de Saint imon, 22 vols.
MOlliteur de la f1otte. Paris, 190 i.
P

Pouillet (Eugene) - Traité theorique et pratique
des bravets d'iovention at de la contrefaction. Paris,

13.

Projecto lia Codigo Civil, por.1. C. Pai'!:>, 1903.

14.

Repertorie General de Droit Français. por Carpcn·
tier. Paris, IÇj04, vols. 34 e 37 (~).

1 J9.

C01l1lllelltario (O).
4.

-

- Recuell Lienel'al des Traités. 11 0 serie,
vol. 32. Leipzig, 1906.

~.rar t.en

Des marques de ld.briques et de la concurrence deloya.le en tous genres. Paris, 190".

Diccionario Al1emão, de Sacll·Vi1lata, .2 vols.

Inglez portugues. por Jacob Bensabat. Lisboa, 1 O.

Revue (La). 1906.

5.

-

15.

R~vue

6.

Dictionnaire Français Grec. par Alexandre Plan·
che a Defauconpret. Paris, 1905.

16.

Rocha, Pombo 1905.

7.

Freir~

17.

Rochard (Dr. Jules) Paris. 1897, 7 vols.

8.

KOSlllOS,

18.

Ullited tatesReports -SupremeConst., vaI. 20').
New-York, 1906.

(Dr. Felisbel1o) Bra"iL Rio, 1906.
1906.

Historia territorial do

f

Illustracion (La) Sul-America.ne -

9.

10.

100õ.

Milimire des .\.rmés éirangêres. Pari'. 1906.
Historia do Brasil illostrada. Rio,
Encyclopedie de Hygiene.

19.

Lacant.inerie (Ba.udry) - Traité theorique et pra·
tique de Droit Civil. Tabelles des premiere et deuxicme
editions. Paris, 1905, I vaI.

Veiga Filho (Dr. João Pedro) - Manual da Sciencia
das Finanças, ')a edição. S. Paulo, 1906.

20.

Vianoa (A. R. Gonçe.lves) narios Portuguezes.

Maplla da Bolivia, por E. Edeoguez. Paris, 1901.

21.

Vida de Annita Garibaldi. Rio, Iü06.

Apostillas aos Diccio-

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
19 de Maio de 1906 a 11 de Janeiro de 1907
DE

IU~T

X. 14i5 -

lJ.E l() DE

)fAlO

DE

190

DECRETO X. 1477 -

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
.\utoriza o P"esidentil tia Republica a pa"ar ao cirurgião-mór de
brigada graduado reformado do exercito Dr. Augusto José Ferrari
a quantia de 638 000

o

Pl'e iucutc ua Republica. do' E tu.uo. Uuitlo do Bl'azil :
Faç
:lobol' q ue
Con~'I'e u l'iaciomL1 decr tou e cu
ncciono a. guinte l' soIu'ã :
AI'tig uoico. Fica o Pre ideo
da Republica autol'izado
a paqal' ao irul'''ião-mór de bl'iqalh~ gradlU\clo reformado
do cxercito Dr. AU 17 11'tO .José Ferrari ex-metlico eLa CoLoDia
Jlilil:àr de Ca.zoiru· a quantüt de ü3 ~ de v Dcimento-, a que
tinbit dir ito e não l'ocebeu, de iLbril a julho de 1 64,
1100e11do faz'!' as uperacões do credito que Jbrem uec ,arias,
J'alerada a pr 'cripcão m flue tenha. illCOl'l'ido; l'eyogada a'
di po il.'õ sem ontral'io.
Ri du Janeiro, 10 de maio de l' G, 18° da Republica.

DE

lÇ) DE l'>LUO DE

HJO

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
ã. sancção
Manda reverter em favor de D. Maria AugusLa Henriques de Souza,
emquanto solteira, a pensiio de 83$, que percebia sua finada mãe

o Prcsid ute da Republica do~ E t.tdo Uni elos do Brazil :
Fill.'O saber qnc o ongre o XiLciona1 decretou e eu
uucci no a ~egl1inte resolllç'âo :
Art. 1.0 Fica. re,ertida. 111 f.LVul' de D. ~Ia.ria Augusta
Henrique, de .'ouza, el11quanto solteira, a pensão m o'al de
8: s que, por decleto n. 1. 9132. de :!(j de juLho de L871, percebia
'ua. Jinada mâe D. Cu todia Carolim1 Au!!u ta de 'um.a. yiuva
du Dr. Braz Floreutiuo Henrique. do ouz(],. lente ci1thecll'atjeo
da FiLculdade de Direito do Hecife. piU'iL o que abril·ti. o Presidente di1 Republica. o nece sario credito.
,\rt. 2°. Revogam- e a di~poiii~õe' m coDtl'iLri
Rio d Jancil'o, 19 de maio de 1006, 18° d,L Republica.
DE P.U:U. RODR_loLE~ .\Ln;~.

FR,L'CISC

L!.0lJoldo do Bl'lhõe•.
FRr\.. 'el CO Dr: P.\tLA RODRfGUES .\.LYES.

Leopo7do de BI/77cü 's.

DECR8Tü _-. 14i

-

DE lO

rll~ )UJO

DE 190G

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

DEcr ETa x, I lili -

1m

19 DE

'llAIO

DE 190G

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
AULoriza o ovel'no n. pagal' :\0 Dr. Evaristo Nunes Pires. pl'ofess' r
do Collegio "li fitar tl qunn lia de 8: I ..6J illlporLaocia de etapas
qne lhe competem referentes aos exerclclos d", 1 ~l~ a 1901

o Pl'm,i,lenle da. Republica. 110. c·tados Unidu,; do nraúl:
Faço sabor qu
o COIJl!ro:s o NadoDa! decrotou e en
llo.tl1cciono a . gniotc r 'oLn .ão:
Arti~ unico. Fic o Preüd uto rIa HepulJlic<1 aut.orií:ado
ti. p<\gar ao Dr. E\'arist LTun K Pire.', profr:,:'ol' (1 Coll ,_ia
J!ilitar a quantiit do H: 158. '1-<(\ L, impol'i,ancl:t de Lapa' que llte
compctem re~ r uta..; ao' e ·el'cj 'iLJK de 1 '9, a I n I. a c mal'
11:\ data do' 1H do abl'iL fL I !lH, 'Lhl'iul1o para Cl' e fim o I'l'e~lito nece 'ario, l'~lov 1da qmuqn l' l)l'eK('rip~·ão. ClU que telll1a
Incorrido; re\'ogatla' a dü:po'ir;iíe lU contrarIO.
Rio de Jaueil'o 19 de maio de 1001', 18° d'L P }pubLiCit.
Fn

\N01.011

DU P.u'L.\ RODl1WLT' AI.'

LeOllo1(lo de BlIlItôt:s.

el;o

Releva a prescripção em que incorreu o soldado reformado do exal'cito
João de Magalhães Fada. para perceber o soldo pelo dobro de
volunlario da patria, que lhe compete

Pl'esidrnt.e ria RCIHlblic:L dos id.tllos Cuidos tIl! Bl'<lZil:
F,l(:o 8:11 11'1' qun o onÇ!['os,:;o. aciunal dl'Cl'eLOn l' cu ,':U1cCiOllO a ,CRuiJl tr l'r,olnçill:
.\rt. 1. ° ~. 1'010l<U1<1 a l)l'eserip~'iin em que inelll'l'f'u a
.-al.lado relol'm'1(l do eXCl'cit .João fI ' ~liLg,dl1iit'l' F'Lria. pill"L
receber o oldu pelo dobro do YUlllDtario d'L palri,L, qll lhe
compete, lU vil'tlld do decl'eto de 14 de lJuycmlJl' de lSUIi.
pllb1ll:<tdo n,1 oreI III lLo di 1 dl' exti11ctit I ep Lrti<;Í\o d _\judaULU
l1eller<~1 do Exercito ;;;oh 11. 5%. de ')0 ue dez mhl'o do mesmo
auno.
Al't. 9.0 ,\ r pal'tir::'io cumpote \te rcgllLiLl'i"'a.l',L, dr' 'ia c!n.i;t
m dcante. o pago ~m 111.0 10 uJuo llobrallo iL que o rct' ri<LOI
.-ulrLado t III direito e detel'minuriL a illlp· rtanclil do deblw déL
Fazcntla •·a.cioUit! para com cllc, .tnm ue que o me mo debilu
lmja sul"itlo pcLo TllcsOlll'O Fe I mJ.
.\l't. ~). o O Pro 'il1onte dJ. RCpllblic<1 lica aut ,rizal1o a. <~hril'
o 01' 'dito noce,;-al'i) P,tl'<t o P,L!!iLlUtmto de;;t'L di \'ida.
.\l'~. 4.° llo,og,mH:e iL:; t1isposiç'iie, cm contl'a.l'in.
lho ,1C' .fanC'il\', 19 de lllaiu ue HJ06, 1 "<la Republica
Fn.A.., \CI

o DE

PAuLA

RODRIGDE" .\LYE:5.

LeoJloldo dt: Bu71tôe".

-4DE RI~TO N. l·na -

De; ~ 1

DE

liA10

DE 1006

Iniciado na Camara dos Deputados e palo Senado enviado á
sancção
Torna extensiva aos srcrotarios dos institutos de ensino superior, na furma do art. 29- do Codigo do l!}nsino, approva do pelo docreto 11. 11:-9, (le 3 de dozembro UO 1 92,
a di posição do art. 34, S 3', do 1\10 mo codigo

o

Predd nte dn. Rcpuulica dos E.'t<l.dos Unido' do Brttzil:
Fa'o s,~bcr (lue c "'ongr "O :\'acionn.l dccr tau e
ciono are oluç'ão scguint :
1\l't. L" ,\ di 'posi ão do art. 8.1, !'; :3", do 'odif;< de En 'ino
aPJu'on1do pelo decr to n. 11;;B, til' :: d.· d 'Z '1lI.! 1'0. d , lHO~,
(1C\"e ,'C 'on 'id l'n.l' :tensin1 aos sCcrL'brlllS UO' lU.'Lltutos
'usinu SU}lCl'ior. m~ l'úl'nt,~ ua art. "'!I:: 110 mc~mo (:' digo.
Art. 2.' ReYog,~m-,'c ,1' di 'po.'i\ões em cOJltrario.
Uio de JancÍl'o, :..1 dc maio de 100G, 18° da R 'publica.
FR.\:'\C1S o DI:: P.\U1,.\ RUDRJGUES .\LYE'.
J. J. &aúm.

DE 'RETO N. 14~2 -

DI:: :..1 m:

Iniciado na Camara dos Deputados e
á sancção

LII0 UI:: IUOU

J

pelo Sanado enviado

Manda reverter 010 favor ele D. Raymunda [aria das Dores
RoclJa a pensão mensal le que gozava seu finado mariuo
o tenente-coronel bonorario do exerci lo l1erculano Martins da Rocha.

O Pre'ileut d<~ 1 epubllca uo' E'tudos L:niuo' do Brazil:
Fn.ço aber quo O Congre so N,1CioJlal U cr t u ' eu aneciono a eguinte l' 'olução:
Artigo uni o. Fica royeJ'ticla em raror de O. Pi~Y1l1undil
Maria da Dor
Roeha, "iun~ do tün 'Ilf,e-c l' Jwl 11oJlor'1l'io
llo exercito Uerculano MarLin' d,~ Ro 1m. ,~peIl'Ko 111 nSitl do
.1.,-;, de que gozav,~ Clll viel.. M]U 'Uo omeial, m virLud d do·
eret de 1- de nH~io de 1,7', apI 1'0 <~do POI' unUL resohlçâo da
As'emb1 ;,~ ,eeal Legi 'I<ttin~. mantlad,1 'X clltar pelo de r ·to
u. "lG-, tl <) do março de 187 . l'evogada' a' dispo 'içõcs
em onteal'io.
Rio de Janeiro, :"1 oe jlLlho de lU06, 18° u' J'epublic,1.
FRAl\CISCO

DB

P.\ LA J'OIlHIGL'C'

\LVI,

Leopoldo de B(I{/tücs.

DE lWTO • T. 1-180 - UE 21 DC:\LU DI:: 1906
DECJ I..TO ... 14 3-DC2GDEJ'L\1
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Autol'iza aPre idenle da Republica a conceu r a Francisco de
Paula o ilva Junior escrivão do Juizo Federal da s cçao
rIo E tado UO Rio .le Jau il'o, um anno dc licença, cum
ordenado, para tl'alar ue sua saude

Dt:

1' 013

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
AuluJ'iza ao Presiucnlo da R public<t a ahril' ao ~1ini 'lcrio da .111'li ,a e eg-ol'iu' lutel'Íores o cl'8,lilu ti 15:3:()()O" .1lpplemrntar
ao u. 9 du al'l. 2" tI,l I i u. 1453, do 3U d t1ez'lDbru de 190~.

O Pr -iu nte da Pcpuulica do E'tado' Unido do Bmzil :
d)s E..hdo' (;nido,' do Bl'azil:
Faç'O ',thl\l' qu o rongi" 'o X,1 iooa.l d rotou e u aoeFaço sab J' <lu0 o ConUI'es,o Xn.cional decretou e eu an- ciono ,1 l'e~olll 'ao 'eg'uinL' :
cciun a r 'I!l('ào eguinte:
.\l'tigo uni O. Fica, o PI' '8id ,ole dn. I puhlw' all!. l'izado
.\rtigo uolc , E' autol'iz,tdo o Pr ','irlente da R pullica a a ,~Il'll' ao JIinb;!.Ül'l tia .Ju.-;lil" , ~ 'fol'lo: lnt 1'1lI1'e.~ o crl'dito
conceder ii. Francisco de Paul" e ilva Junior, e crivã.o do .Juizo de 15.:>:000s, :mpp1elllentar ao n. a (lo ar!. 2° da J i 11. 1453,
Federi11 da secção do E ·titdo do Ri de J'Lneiro. UIll anno de de 30 de dezembro ele I9n-, pal·(t OCntl'l'(;H' a d i'p~za com
licen<:a., com Ol'llel1l1,do. pn.ra trair.r de ,'un. ',tndp on<l(' J11(' ajuda de cu 10 aos memlH'J'l do 'ongl'rSilO XacionaJ; ]' Yoga'OllyiC'I' ; rc\'ogada, 11.<; ti i 'posições m contrario.
das as di 'posi õe.' el11 eOnll'301'10.
Rio de Janeiro, 21 (le mn.io de 190', 18' dn. Rel1Ublicu.
Rio d .1aneiro 26 de julho de 19 G, 1 • da. Hepublie:t.

o Pl'C idcntc <la, Republica

FRAL'ICl CO DE PAUL.\ RODRIGUES Ar,YES.
J. J.

'e(!bl'l'l,

DECRETO .. 14"1 - DE 13 DE JULHO DE 1906
Iniciado na Camara dos Deputados e palo Senado enviado
, á sancção
Equipara a Delegacia Fi cal em llIalto Gro"so li 110 Estauo do Parana.

FRANCISCO

D~

PA LA RODRI UES ALVE

FeUx Caspa?' de BmTos e Almeida..

DEbRETO N. 14 ·1 - DE 4 DE AGO TO DE 1906
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Sanado enviado á
sancção
Concede a penâo mensal de 2-0 A a D. Elvira Lia Fernandes da
Cunha, !ilha d ralleei lo cnador do Impdrio Dr. Joaquim 10ronymo FOl'nanuEll; da Cuuha,

O Pre iúente da Republica do E·tados Unido do Brazil :
O Pr idool. da. R publiCi1 d E ia.do
!lirlo llo Brazil :
F<tço alJer que o Con,O'res 'o :\'acional decretou o eu sancl~aço
ab
r
qu
o
Coogi'
'
.
::lO
acional
decretou
e eu aoc'iono a. seguinte re 'olução :
ciono
a
seguinte
re
OlllÇ'ão
:
An. l." A Delegacia Fisc'l em Mn.tto Gr sso fica. cquipa.l'<1un.
\.rtigo unico. E' concedida a D, Elvira Lia }. ern30ndes da.
á no l!:. tado do Pal'a.l1á.
Cllllhn., nlll" do fallr.cido scnadOl' do Tmperio Dr .. Joaqlli,l1l
Ad. 2.' Re"ogam-se as dispo.sir;õel:l em contrario.
.1 l'onymo Ji' roandcs dn. Cuoho, l1 pnnl:lno momw I do 2:'0';
Rio de Ja,neiro. I::l dc julho de 100ft 18° dno Rer nbli ii.
revogada a' dispo ições cm coníl'a rio.
FnANCISCO

DE

PAuLA RODltIGUEl:l ALI·E'.
LeopoZdo de Bulhões.

Rio de Janeiro, 4 de a.go, to de 1006, 1

o

ua. R publica..

FRANCISCO DE PAULA RODRlGUI::S ALVES.
Leopoldo de Butltões.

-5DECRETO _-, 14 5 - DI': G DE AGO TO DE 1906

DECRETO

~.

14 S-DE 6 DE AGOSTO DI': 1903

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado
á sancção

Autol'Íza o Go\'rrno a abri)' ao Mini~terio ela Guerra o redito exlraorclinario necossario para OCeOI'l'el' ao pagamen lo da gralifieação devi 'ln ao l11e l1'O da ,e\:ção de !\l.llileil'os do ar.oual le
gue1'l'a de Malto 01' SSo, Cyriaeo Leile da 'ilva

Auloriza o Prrsi(lente tia Republica a conceder ao Dr. ,João
Ribeiro rIo Souza Yianna o premio de viagem a que tem
direito de accôrdo com os arts. 22i e 222 do Codigo de
Ensino'

o Pr sidento da Repnllica do. Estados niuo, do Brazil :
o Presidente da Republica dos E tados 'Unidos do Brazil :
Faço ab('J" que o ongr so Nacional decretou r u, ancFaço sabeI' que o Con..,res o Nacional deCl'etou e u 'anc:ciono a <ruintf' rc olução :
ciono a rosolução seguinte :
Artigo unico. Fica O Pr id nt da Ropublica autorizado a
Art. 1. 0 Fica o Presid, nt ela Republica autorizado a conabril' ao Mini 'torio da Guerra o rodito xtraordinario ne· ceder ao DI'. João Hibeiro de ,ouza. nanna. o pr mio de nae ario para oc '01'1' l' :10 paoJ'amcnto da grar.ificaçào d vida gem a quo tem direito, de onlol'midade om o dispo to no~
no me tt'O da : cçio d fnnil iro' do arsonal de guerra de dI" . 22l c 222 do CorliO'o d Eu ino, fazrndo para es"p tim a
Matto Gro o, Cyriaco Leüe da .'il\'a, a om.ar de 15 de .'r n 'c('s~<l.ria olJOl'a.ção de ·redito .
tembro d laoO, faz ndo a' ne' ,"aria' operaç'õe ; revogada
.\rt. 2." Rero!!am-se a. dispo içüel om COlltl'el,l'io.
as di. po.'içõe;,; em ·ou trario.
Rio de Janeiro, 6 do agosto de 1906, Ioda Republica.
Rio dr ,Jan iro, G do ago. to do 1900, 1 o la I opubli 'a.
FRA:\CI,CO DE PAliT"A RODRI .UEi! ALYES.
FRANCI co DF.: PAULA RODRIGUES Ar,YE
Felix Grrspllt' de BmTos e Almeida.
Fl'(Li/cisco de Pnula Al·uollo.
DECRETO X. 1-1 () -

DE

G nE AGOSTO DE 1906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
\ulorlza o pJ'esicl nte da Repnblica a conceder ao bacharel
ManoeI Tavares 'avalcanti o premio (le viagem a que tem
dil'ei lo

o Pre it1cnte da R pulJli a do,' E tado.' "Gnido do Brazil:
Faç
ab r clu o ongr '"o 1 acional decretou e eu ancciono a. r 'olu 'ão eguinte:
Art. 1.0 Fica o Pre idente da Republica autorizado a dar
ao bachar'l .\[anoc'l Tayat' " CavaI anti o premio ue 'Viagem a
Ilue iem di.rrito. pndo-lh dada para ,ua manutenção a quantia de.j.· 00 '. ouro.
Art..
(;oyrl'110 r.'\rá a nrcr2saria operação de credito
pnra a rx 11 'ão do di 'po ·to no art. 1".
.\l't. 3.° 1 ,ogam-s a, di posiç'õe
lU contrario.
Rio d .Tao iro, 6 li aO'o to do 1906, Ioda R publica,
FRAXe! co DE PAULA RODRIGm:s ÂLYE .
Feli,1J Gaspal' de Ban'os e A!meHlrr.

DECRETO X. 14 9 - DE G DE AGO, TO DE 1900
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Approva o convenio realizado pelos presidentes dos E tados
de S. Paulo, Rio de Janeiro e i\linas Geraes em 26 de fevereiro, com as modificações constantes elo accõrdo firmado
pelos mesmos presidentes em 4 de julho do correnteanno.

O Pre idente ela Republica dos E tados nidos do Brazil:
Faço aber que o Congre~ o Kacional docretou o eu ancciono a seguinte re olnção :
Al,t. 1.0 E approvado o convenio realizado em 2G de fi vereiro do corrente anuo pelo presidente tio r; tados de .Paulo
Rio de Janeiro e .\fina Gerae. com a mot1ifh:açõe cunstante
do accôrdo firmado pelo me mo' presidente em 4 de .JnLho do
meilmo anno. Exclue- o ue ta apPl'ovação a cJauula referente
á. caixa de erni 'ão ouro e convor~ão, cuja. creação fica depend ate de re'olução do Congre~ Nacional,
Al't. 2. 0 Revogam- e a, di ·pJsi.ções om contrario.
Rio de Janeiro, 6 de agosto ue 1906, ISo da. Republica.
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
Leopoldo de Bulhões.

DECRETO •. 14. 7 -DE O DE AGO TO DE 1906
Iniciado na Camara. dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Pre irlenlo da Hopublioa a conccdp.r ao DI'. Alberto
lle Paula ROllJ'i~ue~ o premio de viag-em a que tem dir

ilo

O 1 I',) 'itlrnt d;t Rl'pllhlica dos E Lado
Jlido~ rio Bmzil :
Fa o aber q III' o ongl'l.'s 'o 1 acionltl d cr i n e ru an ciono a, l'r~oln 'io 'ognill Lo :
AI'L. 1." Fi a n Pl'e idcnto (la Repnbli a antol'izado:l. conl.'drl' ao ])1'. M1JC'l'to de Paula nodl'iglle~ o premio de \'iagem
a {[UO tJl11 dir ito 'c,lllo-Iho (hula, para smt ma.nutençã(l. ,a
quantia dr 4:200~', ouro, ue\'onllo er paO'os n sta e peCle
,
,
toJo o prem ias de iaaom .
Art. 2. o Para execução d ta 101 fica o Pr Idente da
Rrpublielt autot'izado lt ü~zor a n cc 'aria
op mçõe de
credito.
\rt. ' .0 Revooam- o as di po içõc em contrario.
I io rle Janeiro, n de ugo to de 1006, 18 0 ch\ Republica.
>

FRAIoíCT

co m: P.\t I,A l{onRIG

li'eli,~' Gasl)al'

rIe

B((l'l'o,~

E"

LYE.

e A/.meir/l.l,

Cópia-Convenio entre os Estados do Rio de Janeiro, Minas
Geraes e S. Paulo, para o fim de valorizar o café. regular
o seu commercio. promover o augmento do seu consumo e
a creação da caixa de conversão, fixando o valor da moeda

Art, 1. 0 Dnrantr o prazo que for onveniente. o,' E"tado
contractante obrigamo' ,~manter no~ mrl'en.t1o' naCiOI1M" o
})t' 'o mini mo u 5- ,t 6,5 Jhto 'o.,,; em ouro. LI moe~a e J'rente do paiz, ao camIlO do dm. por ~;<tcca de 6u "110' de
cafl;. typo 7, amcI'icano, no primoiro ann " e, tr prpso minimo pOllrrú' ser po, tel'iormentc ['lovado ate o 1l'l1tX1Jl10 de
7U J't'ancos, conl'or111o a' eon\' nirncias do mercado. Para a
qualidades uperiorri!. segundo a me ma ela 'iticação an~e
ricana. o' preço indicad.os "el'ão augmentado proporCIOnalmente no me mos periodos.
Al't. 2. o O gOTernos contractanteil, por moio ue f i elida
adequada, procurarão diffi ultar a exportação para. o trangeiro dos c<'],l'é inferiore ao typo 7 e faTOl'.}cer. no, que ~ r
po 'i,el o d ea volvimento do eu con umo no palz.
Art. 3. o O E tado coatractante obrigam- e a. organizar
o manter um erviço r gtúar e perma.nente d propa.ganda do
u con uma quer pelo de café com o fim ue augUlutar o
mercados, quer pela abertura e
nvolvime.nto do actua
on lui ta d novo, qll r pela defe a contra as fraudes e
faJ,'itI açõe '
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Art. 4.° Os governo contrn.ctantrs. quando for jU]lTado
0P110l'tUllO. rstaboleceri'ío os typos nacion,1(\::; dr. Carl', pl'omovonrlo a croaç'30 do bolsa ou 'amara.. ' "Ylldi ao' 1)(11'1~ u i::iC'll
commoI' io; de accôrl]o com os 11 ,os trpo', serão ontão
fixados o' preço a que e relero o acto l°.
Art. 5. ° Aos pruductor . de 'afé serão 1'a ultado:; o meios
de meJhoc:Lr a' qualidn.des lio producto pelo roben licio.
Art. G. o Os l7o,orno contractaute
brigam- o a croar
uma sobreta,x,~ d tres franco. ujeita a augmonto ou diroinuir;ão, por acca, d cam que 101' oxportada .JJor qualq uer ?~
seu' Est,u1o:" o bem a 'sim a mantor as lel llue Heil ::l ddhuLLam, por impo to.. 'um ientomonto r.lel-allo: o l~lIgmonto
úas âr as do' terrenos cultivl~dos com cl~['é. no' :; 'u') tCI'l'itorios
]1rLo prazo de' dous anno. qu poder,j, 'er prorogado por
mutuo accàl'do.
rt. 7. ° O proilucto da sobretaxa. de 11uo trata, o artigo
antol'ior ]1ag;1 no acto da rXl)Ql'tn.~'ão SOI'á. ane ,M!ado_ ]JcLa.
União e (Ie tinado ao ]1'lga.m nto do juro' r i~l1l0l'tl~aç'no dos
ca.I itaes nece sario' ii xecu '[io dr'to convrnio,
ndo o'
';\ldos restantes appli ados ao custeio d;~s despems ruclamalla' p los serviç'o' elo mr mo, come,a.ndo-..o a. ohran n. da.
sobretaxa. d pois do vr.rificado o di posto no al't. 0.
Art. '. Para a. ox cução uesto com'rnio fica. o E.'tado de
. Pa.u1o !lr. uo já autorizado a promo,er. dentro Oll fôm do
pa.i~, com a [«Ll'l1lltÜ1 da
l)l'eta.xa. do tres frrloU O~, rle quo
trata o al't. Go, o eom a rI', ponsabilitlad ~olida.ria dos tres
Estado, as opcraç'ões de cred ito nece, 'al'lrl.' até o ('n.pila.l (lo
quinze milhõ s rle Liul'.lS estorlina . o qURl 'Cl'á. applicado como
lastl'o para a caix[L de rmis:;ão ouro e com'er. ão, (lue rbr l'l'adn.
p~lo Congl'esso 1 a.ciona.l, para a fixaç'ão do valor ela .11l0ed~.
::> 1. o O lJl'odllcto da. omissão sohre r te la..tl'
sril a.ppllcado, no termos de te com'enio, na regularização do eommo:'cio
de café e ua valorizaç'ão. em prejnizo para a caixa do onver ão, do outras dotações para fin' eroados III 1 i.
§ 2. ° O E..tado de '. Paulo. aotes de nltimi1r as op l'ações
de credito acima indicada, ubmetterli a suas condi 'ões o
clausnla ao oonhecimento approvação da nião o dos outros
E tado' contractantes.
§ 3. 0 Caso e torne nece sario o endos30 ou fian a da. União
para as opera.ções de credito, erão ob 'ervadas a.s disposiçõo
'do al't. 2°, n. 10 da lei n. 1452, do 30 de dezembro do 1905.
Al't. O. ° A organização e direcção de todos os oryiços do
que trata e'te convonio 'erão onfiada a. uml1 commi são de
.tl'e membro, nomeados um por ada Est:Ldo, sob i1 presidoncii1
do um quarto membro, a.ponas com ,oto elo d s mpatc
e colhido pelos tres Estado'.
Paragrapho unico. Cada diroctor tcr,i um suppl nto. dp
nomeação igualmento do re pecti"os E tad " que o ub tltuiri:t em seu impedimentos.
Art. 10. A commi são do que trata. o artigo antocedonte
creará todos o' serviços e nomear,i todo pes oal nocessario á.
oxecução do convrllÍO, podendo confiar em parte i1 sna oxocu ão a :J.lguma. as.'ocia.ção ou emproza nacional sob, ua. immodülta fisclLliz,1Gão, tudo na fôrma. llo rogulamento.
.I1rt. 11. A séd da cOJllll1issão directora ser<'~ a cidauo uo
S. Paulo.
Art. 12. Para. execução do. ser,i(;os d to on" nio a COlUmi, são organizará. o nee:essario l'egult~monto, que '01'<1 submottido ti. lLpprOyação lios Esta'lo, contl'actant s, os (luaeS no praw
de 1- dias 'e pronunciarào obre o mesmo" b ].lena de considorar-se approvado por allueile que o não lj"er.
Art. 13. O eOC<Ll'gos e vantagcn' r 'ultante deste convenio serão partilhados entre ,'E tallo contmctant s, proporciuna.lmente li, quota ue ,Lrrecadaç'ão d,1 sobretaxa com que
cada um concorror prli:1 tOrma o Labelocidl1 no regulamento.
Art. 14. O·, Estado' contractantes reconhoc m e accoitam
o Pre'id ntr. da Republica 'omo arbitro m'qualcluer qu 'tão
que ontre os mesmos se pos~a SLlscitar, un. xecução do prel:iont
convenio.
Art. 15. O presente convenio vigorará desd a data da sua
approvação pelo Pro'idonte ela ROpllblica no' termo do n. j(j
do art. ,18 da Con tituição Feeleral.
Paço :Ylunicipal do Tanbaté, 26 ele fevereiro de 1906.(Assignado') :'i'i?o Peçanha.- Fmncisco SaZ!es,- JOI'!I'~ Tibil'iça.
l)

UODIFICAÇ'Õr,:S E

ADDll'A~fENTO AO COl',E, '10

DE TAURA1'f:

Os lJl'esiLlento' llos E 'ta.(los do Rio de .JanoÍl'o, Miu:J.'
l'aes
, . PauLo a.ccordalU o 1'0 'olv m mouificar U c Jlvenio do Taubatê, aclLlitando-lhe a 'eguiutes c1<111'1I1a ,qu ficam fazendo
lJarto int gra.nte d m 1110 OllV nio ;

1."
O n.ri. l° do convenio fica sub..tituid polo rgllinto:
Durn.nte o p1'<1W q uo for j uI 17a.d conv nionto os E tados
contra tn.ntrs obrign.m-'o a manter nos m 'rcado na.cionaes o
pro o minimo d triuta. e dou a tl'inta
'i milréi' pOl' a CD
dr . '~cnta kilo llo ,ln·, tYJ10 s tI'. am ri ano, n prinJ iro
n.nno ; r tI' 111' ç'o minimo ]10dol',i
l' ])0 LC'l'iorm Ilt
elovado
ntú o mn.ximl do (l11n.l'Iltn. mill'(li,. úOlll'urm n.i:! c 11 oirocia
do mel' 'n.do. Pn.m n.' q unlid'ld, 'lIj)rl'ior('~. rgundo (~ m '111i\
cl;t~ 'iflci1.~'ãlJ amel'ieall;~. oS 11l'C'ÇU-I l1Hlllifieadui; ;;l'l'50 <1.ll"m !ltn.l1o' propOl't'iunalm nLa JlO nW'mo 1lol'ioelo.

,'i n. operaç-r. dr crcdito nr o' a.l'ins pa1'<1 execuç'iio
com-enio forem l'ralizn.(Ül' lJ( los lre' E a lo'. rm ('11(10 '0
fln.nçn. da niijo. 11 SObl'Otl1x,1 do trcs fra.nco.. a. qu 'e l' Ii l'
a.rt. CiO ilo mI' 'mo onvC'uio el'.i n.1'r(,ci~dn.l;~ 1 eLo" Estado
seu pr dueto erli, üppo.,ita lo p:lI'a o lins detn1'mini1do
a.rt. 7°.

do
ou

o

o
no

:~"

A al'1'r.c[ula.ção da
bre/,axn. dr
época {lU ror detorminada P lo E

/'l'ancos com ç'al'rL na
ontl'actantC' .

4"
Emquanto não for {'l'ea la. 011 C'l1lqutl.nto não fllllC ional' a
caixa d emi ão e com-er âo. o E '(ado poderã apllica1' o
producto (lo empre imo dirocta.ro n
lt valoriza ão do cae l •

O Oo,orno do E tado de ,Paulo, ant
dr ultimar n
negocia õe l' latin ii or era'ã do l'C'dito ele que trata o
al't. 80 do com-onio submoL rróL as condiç'ü
lau ula que
apm'ol'a 'âo do go\'erno
dos outro E tado contract,wte
bem a im d 'O" l'no
Fed ral, lU ca o cl endos:o pela enião, atlm de rI' drtrmUlada o"p1'e _amente, a rI' pon abilida.de do cada um deli
na opol'aç'ão que so roalizar, a. lual 1ic(L d pend nd daquelln.
approya(;ão.

O pro ente onvonio vigOl'ar,i d s le a data. do sua approva'ão, nos trrmos do n. lG do al't. 'l~da ou titlli ã Fedrral.
Boilo Horuontr, 4 d julho de lOOG.- (.\. i17 natio) JOl'.qe
Tibi?·içà.- 1'1'llnoisco _llltonio de alles.- Nilo Peçllllha.- onformo com o ori"im~l.- (\. sigllad ) O llil'eetor, Jos.d B. de, 'errei
Bet(ort.

DE; RETO

1490 -

Dr,: (j

J)I~ AGOSTO

WOG

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Fi>:il os vcncimenlos tio 1'1'8. irlanlo o dirC'ctoras rIo Tribunal do
Conta. 8 rio l'cp"csrnlaule tio Iini~lerio Publico ]>OI'anl(' o
me mo tribunal.

O Pro iurnte da. 1'01 ublica do Estado Unido do Brnzil:
Faço a.l)or quo o Congl'C'sso _ <tciona1 drcrrtoll r ru nne·
cion a seguinto re OlllÇão:
Sr.cretaria do 'enado Frc1oral, 3 de ago to de LOOO.- ConArt. 1. ° O pr ülent
o dirrctorr do Tribunal de Conta,
forme com o O1'igin~tl.- (Assignado) O Director, José B. de 'Cl'nt assi 111 como o l'rpl'O rlltn.ntn elo Mi nisLel'io Pllbl ico l)l'raote
Belro?·t.
esse tri bunaL, passarão a ter os v ncimrntos anJlll,teS de
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18:000:' ada um, llb ist otc, quanto ao 11rimeil'o, a gratifiDli;CRETO ~, 1403 - DE 21 DE AGO 'TO DE 1906
caçilo a.rldi 'iona,1 de 3:000,',
tabeJ cid,L no art, l°, § ]3 do
fniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado
ri crrto ]('gi.'lativo n. :~!J~, de t) de ouLuhL'o de Ifl9 I.
á sancção
Ad,. -).0 O pt'e'id nte c o dil'ccf.Ol'e· do Tribunal ri
C nta' terão o direi o d gozar, durante o anuo. dn 30 llias .\.ulol'iza o Poder E"eculi,'o a inscre,·cI' o Brazil entre o numero dos
do Cérüis, observada a l'egra 'tatuida ]]0 art. 119 do r gulapaizes c[ue contribuem pal'a a manulenção do Congre so Intermenta ann xo ao deer ,to n . .2109, <L ;:>:3 d. dezembro de 1896,
nacional Permanenle d
avegação.
Art. 3.° O Pre id('utr da R pub1ic,L ahrirá. os creditas neO Pre 'Íllonte d,t Republica dos Estado Unido elo Brazil :
c('~ al'ius pau a cxecuç,iio de La, I i.
Ad. '1.° Rcvogam-s ali disposiçõ sem 'ontrario.
Faço aber quo o Congro, so Nacional decretou e eu sanca. seguinte rnsolução :
.
I io d Janeiro, (j d a.gosto de lOon, 18° d' R('publi a.. cionoArt.
I, ° Fica o Pod l' Executivo a.utorizado a lUscrever o
Brazil entr!' o numero dos paize' que cont['ibu III parn. a manuFRA ' /. CD DI': PAULA RODTIlGUE. Ar4YES.
teoç--o do Congre, ~o lnternn.cionaI I ermanento de Navegação.
Art, 2. ° A contribuição erá. de 200 Jí'ancos annua .
Leopoldo de Bulhões.
Art. 3, ° ~o 01' amento da Indu tria, Viação e Obm Publi a~ ,c incluirá. annualmento a verba neco::iS,Lria para e ta
con lribuição,
Ad . .J., o Revogam-se as disposiç,õe, em contrario.
DE RET
1401- DE 8 1m A .OSTO DE 1900
Rio do ,Jn.noiro .21 ele ago to de 1000, 180 da, I publica.
Iniciado-na Camara dos Deputados ê pelo Senado enviado ú
FitA. 'CISCO DI;; PAt;L.\. RODRIG ES , LYE
sancção
La.w'o Sevcriano Mülte)'.
,\.ulol';zo o Go\'el'no n. abriL' ao :mni lel'io ,Ia. Uu rr:l o ereflilo ,1e
23:0f)v" iG:i, ile,lina I a paz:lI11cnlos que <.Ieixaram do rocebcr u
capitão .\nnilJal Eloy Cardo 'o e oltlrus.

DECRETO N, 1494 - DE 25 DE
O Pre id nLe da RepulJl.ica dos E,tados unido' do Brazil:
Fa<:o aher qne Congrrs
~acional tlecretou e eu .anccion a' gui IlLr r<,;;olllÇã
A1'L. L o Fi(,a o Pre iuentl' da RPllblicn. auioriz (lo a abrir
ao \lini 'terio d'L I~U rra o crellUo cx.t1'aordiD<trio ue 2.'5: 090:'1 ô:-,
<'Ilda 21:50U,' para. paga.r lJ:~ v<'Ilcimentos do capitão Annibal
Eloy ardo-o, 11rofc ,'01' (Ia. cxtiDcta E cola ~ruitar d Porto
AI ;{[' , no periodo de 17 de abriL de I 94 a lG ue no.embro
Ile 1 '!)7: 2:1;,' "040 para pa,!!a.r o de .\ntonio .'cm ano das
)Iercl' Prato, mestre da omciua rle .crr Ih ir do extincto Ar
seniLI de Guena de P<'l'J1ambllco, no per iodo de lU de janciro
(Le IH09 a. O de maio dc WOO; i)lü. '12 par,. paD'ar o' de C' nrlido nom d ,ii
ol0:?::; s de Ce ario M,wocI do Bomfim.
te rvcllte do Deposito de Polvora de
aquellc guarlLa fi 1 r
)lata li. na Babin., a 'ontar dI' 1 de otembro d l!JO' até 5 de
Crv('rriro rL J9J3. quando foram di 'pensados,
Ar , ' . 0 Revogam·
a- di 'po~içüe
m coutrn.rio.
Rio ILe Janeiro, 8 II

agosto de

won,

I ~o da Republica.

AGO TO

DE 1906

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado
á sancção
Releva. apre cripção em que po:sa ter incorrido o direito ao. m~lll.
tepio instituirlo por FI'ancisco NalhanLCI <.Ie Azevodo RlbeLro,
em fayor de 'ua mulher e filhos,

O Pre'id nte da Republica. dos Estado Unidos do Brasil:
Faço sal) r que o Conare o XacionaI decretou e eu ancciono a seguinte re~oIu<:ão :
Arii"'o unico. Fica relevada qualquer pre cripção em que
possa te~' incorI'ido o direito ao montepio in tituido por
Fl'anci o Nathaniel de Azevedo Riheiro em favor de ua
mulher D. :\Iarja, Annunciada Magalbães Ribeiro e seu filho
~Iano I. CarIo, Dulce, NathanieI e
Hernani, ficando
te
habilitalo ,1. p rcepç·ã.o do me'mo' r ,ozada a ili po ições
em contrario.
Rio d Janeiro, 25 de ago t de 1906, 1 ° da Republica.
n

FRA. 'CI CO DE PAULA. RODRI.

FRANCI:';CO DE PAULA RODRIGl'ES ALVES.

iE

ALVE

Leopoldo de Btllhões.

Fl'rtnci, co de Paula Al'gollo.
DECRETO~.

DR R8T

J:.

1ol!P - DE 13 DE

AGO.TO

DE 1906

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado
á sancção

1ol95-DE 31 DE

AGO~rO

DE 1900

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Poder hxe utiYO a abrir a ~lin;steri das Relações
Exlel'iore o cr,),lilo de e senta mil IiI I'a~ eslerlinas ( 60.000)
paI'" auxiliaI' em nome d po\'o brazilC'il'o os 'OCCOl'ro pr tado
:is viclimas do ullimo terremoto do Chile.

Autoriza o Pod r Executivo a llJlL'ir ao Ministerio da Justi ,a e
Negocio fnteriores o creuilo exlraoruin:Il'io tle 2:500$,
para occorrel' a de pezas com a reimpressão do «Manual
do enador._

O Pre'idont da Republica do E'tado' Unitlo do Bl'azil:
Fac: sabe' que o Con°'l'e'~o Na ionaI (Iecr tou eu ancciono a r 'oIu<:ão s gllinte :
Al't, 1. o E' o Presidente da RrpQblica autorizado a
O Prr iiI nLe da l'epubli·n. do' E'tar1o' nido do Rl'azil :
de p nurr 1)01' iutermectio do 'lini. tr'rio d,a .Relaçõe E~te
Fa<:o ahrr quo o Congr s~o Na ionaL dI' retou e cu ,\110- riore at' a importancia. de (':.:sonia mil libras e'ierlInas
ciono ,L r ~oht~'à 30g'uinio:
( 60,000) em nome do povo br,LZileil'o, para o fim de auxi.liar
Artigo uni", E' o Podor P.xr uLi,o alltoriza,do a n.bril' ao o, 'OCCOlTOS ti yiciillHl.' do ultimo LerremoLo do Chila do
Mini. terio d,. ,lu ·tiç,t (' J: ogoeios lntrriorrs o credito extl'aordi- mo lo que .iltl~ar mais cOlweniente.
l1<Lrio dr. ')::)OOs pal'(l, oecurl'er iL dc'pcza.' om a reimpl' "ão
ArL. 2. o O Gov mo fica. autorizado a. abrir immcdiatatio ilIu/lurr' elo 'e!l'ldol'.
mente o' neco:-'-arios credito~,
Art. :3. o Re,-oO'a.ll1- c a di po"içõe cm ontrario.
Hi (I' ,I, n iro, 13 rIo agosto de Hl G, kO da Rrpublica.
Rio de Janeiro, 31 dE' ago'to d 1906, 1 ° da Republica.
FI

.\:'0101.

CO

1)E

p,\ r,,\ J'ODRI ;L'E ALYE ,

Feli.c ,aspa?' de Ban'os e Almeida.

n

FRAI'

I

CO DE PAUI...,\ RODRIG

E

ALVE

Rio-B,'anco.

-8DE RETO

. 1405 A - DE 31 DE AGOSTO

Dr]

1906

DECRETO I

•

1498 -

DE

1 DE

E1'EMBRO

DE

1906

Iniciado na Camara dos Doputados o pelo Senado onviado para
a formalidade da publicação

Iniciado na Oamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Publica a resolução do Congresso Nacional qu pro roga a actual
sessào legislativa ate 2 de olltllbro do correnle anno.

Auloriza o Presiden lo da Republica a conceder um anno de
li onça ao lenente-coronel Aup;usto Xaviel' Carneil" da Cunha,
colieclor ua' rendas federaes uo municipio de Olinda.

o

Presidente da Republica do E tad s nido' do Bl'azil:
Faço 'allel' que CúDgrcs: o Naciooal, em ·on fOl'lll idad do
d[);posto no::; lu do art. Ii lia, Coo tituiçã Federal,]'r Iv u
prorogar a actual es'ão I gi latint ,üé ao dia -) de outubro d
corl'ente anno.

°

Rio de Janeiro, 31 lIe a"o to d 1906, 1 • da Pepublica.

.

FI "-"'CI CO DE PAULA ROl RiGl"E: ALYES.

Felia: Gaspar de BaFOS c Almeida.

O Presi lente da f{('publica do E'tado Unido do Brazü:
1":1, o sa,ber qur o Cong'J'e..
acionnJ decretou e n a,neciono a s gll in Le resolll ão:
Artbro uni . E' :l.1lt l'izado o Prr idl'nt da. R pnbli ,t a.
concrd l' ao troeotr- orol1rl Augusto Xavirr arneil'O da unha,
coLle ·tor da.~ r o la' r d l'a.I'$ ti muni 'ipi dn Ulinua., E~t..'I.do
ue PN'nltmuuo, um ltl1no d licrn<·a para, tratar de i>ua ande
m ontrario .
onüe lhe r l1\'il'l'; l' \' gada a dispo i 'õe
Hio ele .1::t11 11'0, I de ' tembro d 1906 IR" da Rrpublica.
FRA:>I 'I CO DE PA LA RODRIG E ALVE'.

LeO]lolrlo de BlIlhiies.
DECRETO N. 1496 - DE 1 DE SETEMBRO DE 1906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado envi:l.do ã
sancção
Eleva de 24 a 34 ns quotas de gratificação annual para o in~poclor
da Alfandeo-a de Porlo Aleo-re e fixa o vencimenlo do guarda-mór
da mesma Alfandega.

O Pre idente da R publica do EstalIo Cnido do Hl'r..zil :
Faço :~uer que o Congl'e" o raciuoal decr tou r eu ancciono a ::.eguinte re olução :
Art. 1. ° Ficam levada de 20.1 a 3 a q Udras de gratificação annual p:l.ri1 o inspectuI' da Allandega de Port AI gI' .
Art. 2. ° O guarda-lllór d 1 dita alfandc"a r cebeI';i, a
pa,'tir la. datlt da promulgação d' t..:. lei. nm v ncim mo
aunual corre: pundente ao dos chefe' de 'et:çã.o, a s<1uel' :
4: 000 . de oruenaLlo e 20 quota de gl'ati ticação.
JHt. 3.° Para cnmlll'll' " pro ente l'e'olw,;;10 o Gov l'J)
abrir,\' o nece s,~rio cl'cclit ; l'evogada as dü,po 'içüe ' 111
contr,uio.
Rio de Jancü'o, 1 de setembro de 1906, 18° da, Republica.
FRA"'CJ CO DE PAULA RODmG ES ALVE

Leopoldo de Bulhõe..

DECPETO N. 1497-DE 1 DE SE'l'E}lBRO DE 1906

DECRETON. 14úO-DE I DE .ETEM1llW DE 1!l0r.

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma envindo
á sancção
Regala a cobrança elas taxa da tarifa r lali\':! :i cervejas
exlJ'angeiras.

O Pre il!rnte (Ia Re]lHblica d E"tado
oido, do Rl'azil:
Fa o abe!' q II o ongl';; 'o • a ional d crptoll e u ancciooo i.L eglli nre rr 'ulu ii :
Art. 1.· A' rITe.ia· a LU
e r ii l' o n. l2.J. (l::t Tarifa
ficam uj ib', por ror 'a Ui.t pI
nte l-i, ti tIL osi 'ii
do
luto l°, n. J l d t letLl'a a. m. do art. 2° d·t lri n. 14;)'), de 30
de dezembro de IOU5, ti exce;Jção da ceI'\l'ja pI' w, marca.
« Ultioe ,;» d,t f"lbl'ic<J.ç':to ingleza, a. qllu,1 pagar<.1 i.l. taxa da
Tarifa sendo - ) ~o !ll uUl' , 110' tel'mo' eLa lettra. a do n. :3 d
art. 2° d,~ relel'ida. Iri.
Art. 2. o Re,o ',Ul1- c a di po i õr em ooirario.
Rio de ,laneiro, 1 d . eiembl'o de 19 6, 1 • da R pllhlica.
FH.A:>ICl 'cc

D1~

PA 'LA RODRIGUE ALVE

Leopoldo ele BHlltõe .

DECf{ETO N. 1500 - DE 1 DE

SETE~IBRO

DE 19 6

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sáncção

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

Autoriza o PreSIdente da Republica a abril' ao Minislel'io da Fazenda o credito ue H:OOo$GôLi, ouro. para pao-amenlo, no COI'rente exercicio, dos ver;ci:41enlos de uous e cI'iplul'fll'ios da
Delegacia uo Thosoul'o, om Londre".

Ele,a os vencimcntos rIos I nles elas Escolas Pol:ylechnica c do Mina •
das Faculdade ue ~l('di 'ill3 do Rio dc Janeil'"
da Bahia, de
Dil'eito do Recifo o ,I" '. PauJo c cio 'vmn:lsio . 'at:ional o Uu·
ubsLil ulus e pI'ole SOl' sua: l' ~ l'idas (",cula' o fa('ulftael'- ~.

O Pr siden! da. 1 I']JlllJ1i a dos \o:8tt.do· Unido' do lWazi! :
Faço ~aber que o COnl!l'f"'O Nacional decreioll 1'11, :wcciono a seguinte re~olllção :
Artigo uoico. Fic", o Pl'esid TIte da Re ublica. lLl1tol'izado a
abril' ao Ministcrio d:L Fazenda o cl'etlito de 11 :WGs(j(j(j, ouro,
.-upplementar ti. vl'rba n. 15, do a1't . .<'5, da. lri n .. 1~:):3, de
3u de dezembro de lH05, afim de occanor, no 0.'\1'1' 'lCIO corrente (l,u.pa!ffimento de dou e c1'iptur:Ll'Íos oa De ega 'ia do
Theso'uro. e~ Londre, cujo,' 10gare' fürfml creado em virtude do decreto lecrislativo n. 1430, de 9 de uezembro d H.JOo
.
re\'ogauas ao di. posiçõe8
em Cull t l'arlO.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1906, 18 o ' lIa Republica.
FRANCISCO

DE

PAU [,A f{ODlUG ES ALYE ' .

O Prr ilicujp da, Rp1Juhlil'ét dos E. taclU' Cnidos do Hl'aziJ:
1"0.' aller tjur O 'Ol1;{!'P' • a 'ional UI' 1'l'Loll I' I'U . anc110 a '(',,!Uinte l·t'~olllç'au :
Art. 1.° Fi('õ1.1ll I'II'\' ali o , no !):(;OOS, n111111.(' O' vrncimrntos
d., 1 otes c:~tht'tll'a1i :0. da E. rola' Pol,tl'('lInit'a c <lI' )[intt ('
da. Fi1culdadc~ <lI' ~Il'llil'Ína do Itio III" .I<w il'U I' clé~ H:thia, t'
de Dir itofl Rrcili'
le,'. Panlo ri Gymna..i l'a ional, P
a 6 :üOOS o~ <los :o;uhstitutos e pr01i'ssores' da rrlÍ'ri<la I' 'cola
p, faculdacle'.
Art. 2. ° Fi a o Pre ic1ente lla Republica allLorizà.l:lo.:1
abrir os credito.. necessario pn.ra ,t exrcuç-ão ela prc$oni 11)[.
AI,t. 3." lt ,og::tm-.'e as dispo;;i<'õ
em contl'ario.
Rio dI' ,laTI iro 1 'le. rtf'mll1'o (ln I!-lQa, H~· <la, Rrpllblica.
FIUNCI:;CO DE: PA

r~A

I onllWUES ALVE

j'cli,'I; Gaspco' de Banos e Almeida.

-9UI~

1 gTO~. 1501- DI::

.[

DE.

ETE~IJ3RO DE

lOOG

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Auluriza o Presidenle da Republica a abril' .ao 1\linisterio da Juç
I.iça
eg'ocio' Intel'iores
C1'edito extraordiuario de 3:56 '$128,
pal'a pagar os venc;JI1enlos de\'ido ao lentc de lonoica do Externato i'i'acional, Dr. Vicento de ouza.

Faço, (1)or que o Congresso Nacional deer tou e eu , anccion e1 re"oln ão eguinte:
Artigo uni '0. Fica o Presidente da Repnblica autorizado a
,\bl'il' ao l\fin,i tel'io d,\ .Tn tiÇe1 ' ~ egocio' Interiores o crcdito
'xtr'lOl'elin;trio ue 3:?)[jfj. '19R, 11,tl'a palntl' o. vencimento.' de,ido.'
;LO I Ilte dI logiea tIo Externato d Gymna 'io _Taciooal, Dr. Vi. '11
de, 011za, Jl 'p L'iodv' de 1,* de nov mbro ti. HJ04 a 15
do 111;\1'ÇO ue j DU5, c do 21 de.i lIuho ,~ 3 d.J etcm!JI'o de te anuo;
l' '\'oguda
a di 'po 'içõç' m contl·ario.
Rio ele Jaueiro 4 de 'et'mbro de 1906, 1 o (la Hepublica.
FRA:\Cl co

DE

PACL.\ RODRIGl;E.' ALYE

Fcli..c Gctspar de

DE J ET

15U2 -

DE

Ba1TOS

c All/ccida.

.J DI:: SETg)LflRO

DE

l!Ju6

Iniciado na C mara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
.\utoriza PI' sidenl da Repuhlica a coucedel' um anno de licença,
lJ m .-old
e I,q>a, nu capilão da força policial do DislricL Federai, gllliliano Felix de Almeida.

o

PI'C 'idente da J epublica do E tado UnÍllo' do Brazil:
Fal,' l'a.h 'I' (lUC o Cou"rc"o Xucioual decretou c cu anc,iODO ,1 r 'Ulll~'ão seguinte:
Artig unico. E <tlltorizado o Pre idente dct Republica a
conceder ao capitão da lin'ça policial do Di 'tricto Federal, Emiliano F lix de Almeida, um anno de licença, com soldo e etapa,
p<l.ra, tI'a.tar de sua saude; revogada a di po içõe' em conLmI'Ío.
1\10 de ,JaJleiro, 4. de .etomhl'o de Hl li, 1. o d,\ Republica,
FUAXCISCO DE P ,Al;U. 1 om IGCE:s _\.1. YES.

e) 1'<17.el' o' xorClClO cle tiro com as arma. portateis reg LIIam nta.l'e$ d exerci to ;
/) franquear a.' linllas d tiro ao corpo. do exercito e tts
gnarnições dos navios da armada nacional.
Pamgrapho unico, a sub idio de que trata este artigo
erá dado em dua.. pre'tlll,'ões iguaes: a primeira, depoi' de
'ati feito' 0$ requisitos da letra a, b e c e de iniciado' os trahalho.' de cou'trucção da linhas de tiro, e a egunda, d lJois
~e conclui dos e~se .. trabalho, e d~ regular fLlOceionamento da
llOha~, attestado pelo commandante do districto ou por quem
o Presid !lte da Republica designar,
Art. 2. o Para Jacilidade da acquisi 'ão do. terreno' indispen aveis iÍ linha' de tiro. a socicdades incürporada ;L con(cdel'a~'ã gozarão da' garantia' inherente' á lei n. 816, de 10 de
julho d 1855 .
Al'L. 3. o CI'eado o servil,'o militar obrigatorio, o ocio
civi' da onled ra~'ão qu houverem pre.'tad perante uma
commi.' ão nomeada pelo e tado-maiol' do exer 'ito exames r lativo ao conhecimento e manejo das armas portal. i, á.
coia do SOldado e á de secç-ão ficarão obl'igado <1pena ei. metade do tempo do. erviço no excrcito activo.
.\rt. 4. 0 O Prlddente ua Republica ill'tituirá por intermcdin do e ta.do-maior do exercito, premio' p,U'<1 o' concurso
que a.' l;ocictlarlu~ realiz,u'em ,\ 1,* de julho, na C<1pital Federal,
c ,\ 15 de no\"emhro, no' E 't'l.do'.
Al't. 5. 0 .\', socied,\d s da con~ tleral,'ão o Pre idente da
RC]Juhlica. a jlli:w do e -tado-maiol' do exercito. rom cerei. o
al'mamento e a 111uniçãoiodi'pen aveis, do (lue se inlemnizará
pel preço do usto.
Art. 6. 0 O Prcsirlente tia Republica regulamentará, de
accordo com esta lci. a Confederal;'ã do Tiro BI'azileiro e fal'á
in 'peCCiOIl'l.r, 'em re que julg;1r conveniente, a re"lJectivas
linh,', u 'peurlendo a gamntia
concedidas, no ca'o de
verificar-se falta de ob el'vancia do' di 'po itivos regulamenta.re .
Art. 7. 0 No ca o de di "oluçã da ocietlade, por qualquel'
motivo, e de já. haver lia recebido o subsirlio, aLI parte de te,
pa arão para o dominio da Fazenda Nacional todos o bens
movcis e immovei , deviclamente inventariados.
Art. .o Fica o Presidente da Republica autoriza10 a abrir
opportunamente o nece-sarios creditas.
Art. 9. o Reíogam- e a di posições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de etembro de 1906, 18 0 da Republica.
FRANCISCO

Fel; c Gaspa)' de Ba)'l'o c Al"ICir111,

DE

PAULA RODRIGtiES AL,E

Francisco de Paula
DE; RETa

1503 -

D8

5 DE .ETEMBRO DE Hl06

Iniciado ua Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Institue o sub idio lle tO:OOO "cada uma das sociedades que
pertencerem á Confederação do Tiro Brazileiro

a

A1·[}OUO.

Pr ideute da Re ulJlica do Estado. Unidos do Brazil:
Faço saher que o Cougrcs o Ntwionil.l decretou c eu ancciono a eguinte re olução:
Al't, 1.0 Fica in titllido o sub idio de 10:00:>,' ,t cada uma
d, ociedad' qu pertencerem ;1 Confe,leração' do Tiro Brazileiro.
(ia condit:õos indi 'peu ',\ 'ci' lJal',t pOI'Leuccr ,i. con federação:
(t.) ter" p I meno, 500 o 'ios r.ontl'lllllinte ;
b) prova.l' o patl'imonio de ,:000.). recolhidos ,i. caixa
ec nomica pelo c fi olh dir ctOl'. que d vCI'li, o compor do
het'a do municil io, do c mm,muaut de um dos COI'pO' da
gnn.rnil,'ão mi litar ou, na falta, do commandaute de um rlo'
hatalhõe de força tadoal e do pre.'id nte da sociedade; .
c) sllhmetter ;L approval,'ão do e,tado-maior do eXel'Clto a
organizaçâ.o, reD'ulameuto in 'trucçõ , planta' e ol'çamento
parn. as linhas tIe tiro'
d) ficar 'ob <1 imme<liata fi 'c,11izaçào do ' tado·ma!Ol', que
úevel'<i. ter um rape ntante juuto a, C,t!t1 um,1 elas ,.0Cledalle',
podendo SOl' omcia.l oLfectivo ou roformado do exorClto ;

DECRETO

l,

1504 -

DE

10 DE

ETEMBRO DE 190(3

Inici3.do na Camara. dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Manda que fiquem fazendo parte definitivamente,do io districto
anitario dos portos as delegacias de sande de S. Fran·
cisco e ltajahy, no E tado de
anta Gatl1arina, e clà
ouLras providl3ncias

O Presidentu da Rcpuhlicé1 dos Estado Unido tio Brazil :
Fal;'.o s;tbcr qne o 'ongl'''o N,1cional decretoLL e eu
sancciono a lei, guiut, :
Art. 1. o FilAw1 fa.zeuuo, tlefinitiv,bmcnte, pal'te do lo distl'icto ,witario do' porto';b rlelngacia' de salllc de . Francisco c Itajahy, teudo calla nm clos deleg<\do a attribuiç-es
c o ve.nci mento; d aj ttdn.n te' rle iu 'pectore de aude
do p rtos do lo districto.
Art. 2. 0 Para execução de'h lei o Presidente da Repu.
blica. 1'a.1"i. a nece' al'ia oporJ.ção de credito.
Art. ". n Revogam-se as di pO'il;'õe' em contra.rio.
Rio de Janeiro, 10 de vtembro de 1906 1 o d!l. Re111lblica.
FRA,

rI co DE PA. LA

RODRIG'E

lielix Gaspa)' de

BlllTOS

ALVE,

e Almeida.

-

10-

DECRETO N. 1505-DE li DE ETE:)IBRO DE looa

DECRETO r .150 -1>EI7 De

'ETEMnRo DI, lOüO

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza a abril' ao l\lini ·t,'rio da fndu ll'ia Viação n bl'a~ Pnhli a.
o credito psperi:11 de 4. 11()(l: 000$. para fazer fac.' às t1"1 .'za, de
reparação da: linha' c malerial da B: trada do FelTo Cenlral
do Brazil.

.\utul'lza o l'resili.'nie da R puhlica a conceder ao 1'. H\'nL'itjlll' UO
Toledo DodslI'Cll't h, pl·,'pal·adol' ria oad"il'a ri' op"l'açul's l' al'pa1'('lhos da Facutrladl' lo i)IouÍ\'ina 110 Rio ,lo Janeiro. um aUIlO
do licença, 'oJll orllenado. para lralar llc ua ,allcl' ond,' Ihu
'oll\"i I'.

O Pre ideoto da R publica, do' Estado' "Cnidos do Hrazil:
Faç'O ,abor qne
Congl'O"O a ionul de relou cu ,'aocciono <t l' 'oluç'â.o ::lcguioto :
Artigo unico. Fic;], o Pl'esid('ulc da, I epublica autorizado a
abril' ao Mini terio da Industria, Viaç'âo o Obra' Publica' o
credito e, pecial de 4. OOO:uOOs para, faz L' lace li tle"l)eZa~ de
reparaç'ão ela linha, e material (1<1 E ·trada de Ferro enLL'al
do Brazil' sendo 1.000:000' l)ura pessoa.l e matorial dlt 4"
divisão
3.000:000;:; para p ~'oal e mat rial da 5" divIsão;
revogadas adi posiç'õO" m contrario.
Rio de Jao iro, II (lo s tombro d 100U. I, n da Republica.
FI

A.1\ I

Prc 'idcnto rhL HOlmblica <lo EtlLado' Unidos da ilmzil:
Fa o .~llhl1l· {tlw o ollgl'eS 'o • 'acioual do 'l'CWU
cu sanciuno a 1'('soluç'ão segui nLu :
.\l't. 1." Fie.. o P1'e ident' ua 1 ]ltlblica ,LUL l'izado a
CO!lC d r a DI'. ~ lll'iqu ue Talcd Dou:<\\"ol'tll. llt' 11<LI'Lt{lol'
c[]eL:tlYO Il<L l"<HIClr<\ ti OpCl'Ltç'Õe
ap]ILtr lho' da FiLl'uldado
de ~l dicina do I io do .lauC'iro, um allno de liecoça, eom
ord 'nado ll:U'a, tmi<tl' li 'o;t >la ud' oud lh' ollYiee.
Art. 'J." Reyo"mn- as di ']la 'içües em contrari .
Hio do ,'nneiro li de etembro d IDOn, 1 'o {h. Republica.

CO DE: PAOLA RODRI ,1.:1, ALYE'.

FRANCl co De P.\ LA. ROI1RlG1.:E ALYES.
}·elix Gaspal' ele Ba't'1·o~; c Al"widv.

La'II'O 8tJveriancJ Jliiller.

DE RETO '. 1506- DE 15 DE ETEl\IBRO DE 1901i

DE RETO

r. 1300 - DE

.)-J

DE ETE)fBRO DE IDOG

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

Iniciado na C!lmara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao DI'. Josu Pantoja
Leite o pl'emio do viagem a que lem direi lo.

Auloriza o

O Pre idente da Republica do E tado' L"nido do Bmzil:
Faço <.ber que o Congre"o 1 'acional decretou
eu :;[10Cciono a re 'olução eguinto:
Art. 1.0 Fic<1 o Pro idcnte da Republi n. n.utOl'izado a
conceder ao Dr, Jo 'é Pantoja Leite o l)remio de viag JU <L que
tem dir ito, 8emlo-lhe elada pam a. 'ua manmen ão a quantílt
de 4:200'" ouro, elevenelo er pago '. ne 'ia e'pecie iodo' os l)remios ele viagem.
Paragrapho unico. Para a execução elesta lei fica o Pre idente ela Republi a autorizado a lazer <L nece's<''tria opera.çãe·
de credito.
Art. 2. o Revogam- e as di 'po ições om ootrario.
Rio de Janeil'o, 15 de sei mbro de 1006, 18 0 (h. Republica.
FRANCISCO DB PA LA RODRIGL'E' AINES.
Feli:c Gaspm' de Baí'í'OS e Almeida.

DECRETO r. 1507 -

])I~ 17 DB 'ET8~[(lI

o DE looa

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
AuLoriza o Presidento da Republica a conceder ao bachal'cl .roão
Corrêa do i)10l'ae , procurado)' da Hepublica na ",. ção de Ooyaz,
um anno do licença, com ordenado, para lralal' do ua saude
onde lhe convier.

Pl'o.-itlenl~ tia Repuhlica a a1 rir ao i\[ini.t rio da Fa.
zenda o credilo xlraol'liinario do 257: 100177 para patrUJlIenlo
du diyidas do exorcioio fiudos.
o

Pl'eLideme da R publicn do" Estado linido
Fa a abe1' que o C ngres
'acioual decrotou
ciono a, guil1 te 1'e olu~ã.o:

do Bra iI:
eu :tnc-

A~·tigo u?i~o. l."ica o Pee. idente da Republica <LUtorizado
a ahrll' ao MIOI, r.erlO da F<tzeoda o credito xtL'aordinario da
quantia de 257:l!JO,·.J.77 p~ra Ir'cLuar o pa"ame.ot da' di,idas
de oxorcicio' lindo' con ant da ~e"uinto r la~ão:
1Ii~,i'teri

da Ju -ti~a e 'egocio IOLe1'101'e·
, •...... " ..•......
Mini tC'I'io d.. j\f,11'inha.........•....••.•
)\Jioi't ri d<L C:UCl'l'it ..••.•..••••••••••
:Mini teria da Ind m;Lri:L, ia of( o ln'as
Publi l'·
,
'" .•... " .•••..
1lioisterio da Fazenda•.•.........•.•..

1-0,'-000
J(j:5.1ô '7 '7

ü!J:030smo

TotaL .............•.........•
R vogadas a dispo i 'õe,' em cootrario.
Rio dp .Janeiro, 22 de S LomuL'o de IOOG,
FRA~ClSCO

o

(ltt H,C])llblica,.

DE PA LA ROJ)nJ. ES ,\LYE~.

Léopoldo de BI/lhües.

DECRETO N. 151O-DE 2-1 DE ,E1'E)LDRO DE 1()OG
O Pre idente da Republica dos E tado ' nidos do Brazil:
Camara dos Deputados enviado
Faço saber quo o Congresso Nacional decretou e eu sanc- Iniciado no Senado f;l pela
á sancção
ciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica autorizado o Pl'osid nto da. Republica ,1 AuLoriza o Presiucnle da Republica a c011('edor n Fl'aneisco V(ln
Erven, lente lia Escola do Mina' (lo OlU'O I'rolo um anno do
conceder ao bacharel João Corrêa de Morae , procuI'udor thL
licença, oom ordenadu para Lratal1lPulo do baudo onde 111
Republica no Estado de Goy:tz, um aouo de licenç'a,om
convi r.
ordenado, para tI'atar de sua "'<Ludo onde lhe conYior; 1'01'0gadas a disposições em contral'Ío.
O PI'e ideo C da I epublica do E;tado 'uido uo Bl'atlil :
Rio de Janeir,o, 17 de setembro de 1006, 18 0 da Republica.
Faç'O :Lber que o ongre..,
racional d cr t u
u saneciono ares IUç'ão , eguin Lo:
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
Artigo unico ..Fica o Presidente da R publi.ca auLol'izado lL
FeUx GaspCll' de Barros e Almeicla.
conceder a FranCISCO Van Ervenj lente da E cola elo Miuas

-11de OllL'O Preto, um anno ue licenr,o., com ordenado, para tL'<L • civil bacharel Jaudio Livio dos R i" (,li fe d 'cr,ãone pro
t..'1meoto de n.ncl ond(! lho 'ouvior ; rev O'acl,ls a' diRpo içõc 10ngamento c1,L J.:,'(ra«(iL de Feno do Ba.tlll'it,'" pü.l'il, tmtul' (~e SII::t
om 'onirario.
'aude onde lhe con vier; revogada.' a, di.'pol:'içõe,~ em contl'ario,
rio (lo ,lalleil'o, ~ de 'ielllbl'o de lDOG, 180 da. l'epuhlica.
Rio de Janeiro, 25 de seiemhru de IODO, lHO la llqpllhlica.
FJtA:\ JSCO DE PAUl.A R DltLGLES
Fe!i~ GetSp11'

DECLino

1 ,

1:-\1 -

FRA..'\CISCO DI': I: A.ULA ROURIGUES ALVES,

j"LVE',

Lu/,wo SeveriallO j)liil!el',

de )Jarros e rlllJwiclCl.

DE ~3 Dg ,~~1'EMBRO DE

1000

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
.\ulllriza o P"(1"illrnle ela Repu})\i a a abrir ao ~ljni'lprio la Tnt1ustl'Ía, \riaçiiu (' Ohra' Publi('as o I,.,dilu ,le 12:000$, ,upplc'111 nla1' ú "prba ga do o1'çaulPnlu vi~pnle, para pa"'amento do
I1p."oa1 de que trai a u docr lu n. 1'131, de 2~ de dezombro de

DECR~TO

i

•

151·1 -

DI::

2G DI':

SETE~IBRO DE

lDOú

Iniciado na Camara dOi Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
\.ulo"iza o C:o"erno a conceúel' proru;ração <la li 'nça em cnjo ~USIJ
e.tã o 2" tenente úo i2" balalhão de infantaria. IrJ' úo Romãu
dOti ,\njo'

O PI'e. idente da Republica dus Estados nidos do Brazil:
Faço saber qllO o Congl'e so racional decretou e eu saacO Pre idente da Hepublic<L do E tados Unidos do Bl'azil : ciono a seguinte resolução :
Artigo unico. Fica o Presidente da 1 epublica autol'i:z.~do
Fa.~'o .'lLl) 'r que o C nrrl'ôS'O
'aciomtl decretou e eu ~ltllC
<lo concedeI' pI'orogação da. licença em cujo gozo está o ~u
ciollO ,L l'e olnção seguinto :
tenente do 12° batalhã de infantaria "Uü'edo [omão elos Anjos,
.\l'~i~o unico, Fic, o Presidente c[.L R 'publica autorizado a
p.Lra tratamento de sua saude e com todo os vencimentus;
abril' ao Mini t 'rio d,~ Indu 'tria, Viu.c;ãu c Obr<\, Publica o reyogaela a' di posições em contrario.
.
cl"llit.o dI,): 000,:. upplcmelltar á y rba 911. - E trada. de
Rio de Janeiro 26 de setembro de 1906 1 o ela Republicl1.
Ferro Centra,l du Bl'azil, 9a divi ào e criptorio do trafegodo orçam nto ,ig aLo para occ 1'1'er ao pagamento do a.uFRA:\CISCO DE PA.UIu\ RODRIGUE ALyES.
gm nto de p ssoal de qu tmta o decreto D. 1451. de iC9 de
F1'ancisco de Paula .ll·golfo.
dezembro de 1905 . revogaua a di po içõe em contrario,
inO~.

Rio de Janeiro,

Jd)

u

etembro ue 190G, Ioda Republica,

FRAl'iCI.CO DE

P~UL"\

RODRWUE ALYES.

Law'o c'veriano Uiillcl'.

DECRETO :'lo 15P - DE 25 DE

~ETE~1BRO

DECRE:TO

1515 -

DE 26 DE ETE1lURO DE 1906

Iniciado na Camara. dos Deputados e pelo Senado enviaJ.o ã
sancção

DE 1006

.\utoriza o Governo a concedeI' um anno úo \icen<:a, para traLamento de aude lora da Republica, ao capitão de ul'liJiluriu João
Lopes de 0li"eira Lyrio

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

O Prr ülente da. Republica dos E tall0' 'Cnido do 13razil :
Faço sal)er que o Congr so ~acional decretou e eu aacAuloriza o GO"prno a pl'orog'al' paI' um anno a licpn,a eE eujo ciono a seguinte resolução :
i!'ozo se acha. para trataI' de sua sande, Alceu ?llaI'io do :i
.\l'tigo unico. E' autorizad o Presidente da Republica a.
Freire condu lar ~('l'al de encanamenlos de agua da ln pecção
O<'1'al de Ohras Pullica
conceder um anno de licença, para tratamento de sauúc 1ffi';j, tio
territorio da republica, com oldo e etapa, ao capij,ão d :tl'tiO Pre idenio da R publica do E 'tados Ullidos dp Brazil: lharia ,João Lopes de Oli ·eim. Lyrio; reyogltda a dLpo i~'u ,Faç aber que o Congro so r acioual decretou e eu ane- em contrario.
ciono a egninte 1'0 olução :
Rio de Janeiro, 26 de setemllro de 190o, 180 da RepuhliC<t.
Ariigo uni o, Fica o Pre idente da. Republicn. autorizo.c1o
FRAXCI co DE PAC'LA. R DRIGUE' ALYES.
:lo conceder a. AI u i\Iario de ~'<t FI' ire,
ouL1uct01' (feral de
cnca.nam ato do agua da ln pec ão ,eeal da Obeaí< Publica
Fmncisco de Pattla "l!'!Jollo .
IlIn anoo (le Iic nça, com ordemLdo, t'lll prorogaç50 da m cujo
gozo 'e acha para tratar Lle ua aud oude lhe conYÍer . reyogada - a' di po içõe' em contrario,
DECRETO X. l5lG - DE 1 DE o TUBRO DE 1906
Rio de Janeiro, :25 de etembro de 1906 '18 0 da Republica.
Iniciado na Camara dos Deputados e peJo Senado enviado á
sancção
FRA~CI co DE: PA LA RODRIGl'E ALVE
L''ttl'O

DECRETO

1 •

1~ 13 -DE

elJeriano Mii!ll!r.

- DE ,.'ErEMBRO DE 190G

Inicia.do n/l. Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Auloriza o l' sidonlc: da R, pu:bli 'a a, eOIl ed.l1' um :1011,0 d~ 1.icbl1<;:a
"0111 orden.luo, ao eng-'nhcil'o
inl hueharel CLaudIO LI\lO dos
Rei, hefe de secção no prol ngamento da Estra~a de Ferro de
Balllrit~, para LI'atar do 'uu 'audc ond Lhe conner.

O Pre ill n e d,~ Republica lo E a.do~ Unido
Faço abel' qne o ongre ~o Nacional d cretou
ciono t\ l'e olução guinte· :
Artirro unico, Pica o Presidente da RepubliC<t
[lo conceder um <IIn110 de licen(,'a, com ordemtdo, ao

e

lo Bl'llZil:
u o,nc-

antorlza.do
ngenheiro

uto 'iza o Presjdente da Republica a conceder um anno de
licença, com ordenado, ao bacharel Arthur de :i e
Souza, procurador da Republica na secção do Parà, para
tratar de sua aude onde lhe convier

O Pre 'idente da. R publica do Esto.clos Unido~ elo Brazil:
Faço a.b r que o ongre o" Tacional d cretou e u
0ciono a. l' lu ii.u
guin e:
ArtiO'ounic . E' a.utorizado o Pre iel nte da R publi a. a.
concédeI' um aUllo de licença, com ol'deuado. a bat;h,tl' 1 Al'thur (le á. e, 'ouza" pr 'ura lor d,t Repllhlica u E tad d
P.u'lÍ, vara tratar d sua sUllle onde lhe cOil J 1'; l'evo"a. a'
a di po içõe' fi comrttl'io.
Rio de J<weiro, 1 de Oll GLlbro de 100J. 1 'o d<t Repllblicu..
FI

A:liCl

JO DE P,\UL.\ RODH,Wl'E'

Felix Gaspm' de

BalTOS

.\.LVE,~.

c .'1fmetalA.
2

-12 DECRETO~,

DECRETO N, 1517 - DE 1 DE OUT URO DE 1906
eputados

Inicia o na Gamara dos

e pelo Senado

enviado

á sancção

Autoriza o P,'esiclenLe da Repuhlica a conceaer ao Dr,AHredo
Morel1'a de Barr,.s Oliveira Lima, lente da Faculdade de
Di,'eito ue S, Panlo, um anno de licença, com ordenado, em prorogaçáo à que ohteve por decreLo letl'islalivo
n. ,1393. de 9 de outuhro de 1905

1520-DE 4 DE OUTUD o DE 1906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â
sa.ncção
l\utoriza o Pl'...,i \...nle ,ln R'ptUl\ ri! a <tla'r ao .1'nisL"l"o da F:rz·~n la
I't.\ilo l, \OO:O,JO::;. ouro, UPI\elll,'ulal' <Í \' ,'ua 11. lU
do 3rt. 23 da lui n. l,i~I;, d·· 30 u,' uezembro ue UJO::i,

O Preiuol1te da Republic" do Estado
nidos uo Brasil:
Fa 'o ,abor que o COllgI'C 'o a 1 n"1 leCI'etou e u ane,
O Presidente da ReI ublica dos E tado' Unido' do Brazil: ciono a s guinte re 'oluão:
.Artigo unie . Flc,L o Pr n ideute da TI J I1bH t~ am rizado
Faço aber que o Congl'e ~o 1 a.ciona.l decretou e u an 'a abrIl' uo Mini. tcrio dt. F,\z nda o C1' dito de 100:000:-;, ouro,
ciono a resolu '5.0 spguint :
sUPIll menüu' ,i, verha n. 10 do al't, 2;) da I 'i n. 115;), de
1\rtigo uni o. E' autorizarIo o Pro 'id nte da Popubli a a con- 30 de <1ez 'muro de 1no-. para OCCOrl'C1' á de 'pmms l'e.mlel1 r ao Dr. 11'1' 'uo MoI' ira de Bal'I'os Oliyeim LinuL 1 n L tanto' d neoDlmend"s do nota ; royogadag a di pU'i 'ÕO'
cat hedratico da Faculdade de Direito d > ~. J a.ulo, um '~nno <.I
cm contrario.
licença, em prorogaçã ,e om direito ao ordenado, ,.t que lhe
Rio de JtLneiro, .J. de oULubro d 1901), 1 o dt\ Republica.
J'oi co~ce lida por decreto legislativo n, 139j, de 9 d outubro
d 190;:>, para tratar de sua saude oudo lhe convier' revo"'adtLs
FItANC1SCO DB P_~ LA 1{,ODItWUES ALYE!!.
c.s di 'posiçõe' em ontrurio.
'
o
LlJopoldo de Bl'lhões.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1906, 1 o da ReI ublica.
Fn.A~Cl

co DE

P,~

LA ROlJRlGCE' ALVES.

fi'cliJJ Gasj)'/l' de Bal'l'os e ll,ne-ida.

DECRETO

1521 - DE 4 nE

'l'GDR DE 100

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

DECRETO N, 151 . - DE 1 DE OUTUBRO DE: 190G
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado para
a formalidade da publicação
Pnblica a ra olu ão do Con!!re o Nacional (lua proron-a no"amanle
a aclnal essão legislativa atô ao dia :2 de no\'embro do 01'1' nLa
anno.

o Presidente da Pe]Jublicu do E tudos Unidos do Br<Lzil:
Faço saber que o Congrc so acional; em onformidade com
o disposto nO §' lo do art, 17 ela Constitul(,ão F cleral, 1'e olveu
prorogar novamente :lo actuul essão legialaLiva t~t.é UoO di,L 2 de
novembro do corrente anno.
Rio de Janeiro, 1 de outullro de 190', Ioda Ucpublica.

FR.L

CJS

o

DE

P.\ULA RODRlC

E~

ArJn.;s.

Auloriza o Presilll'llLe ria R"publioa a ah,';r ao '!ini.-Lcrio da J·f\Z('O.lll
o cr 'Iito exL,'aord nurio do 2:2.1)3s525 pUl'a l'.'cençiio do dl'creLo
n. 1332, de 22 ([l' julho tI 1005.

O Pr ideut du P publica do E't<\dos 'nido' do Bra il:
Faç ,\bel' que o Congee 150 aciOllt.l decretou e u ~anc·
cion a seguinte resoluçii :
Arti 'TO unlco. Fic<L o PI' 'iden te da Republica ,lIliorlzaclo
a abrir ao Mini 'teri da Fazcnda. o CI'l'dit
xLl'aordinario de
2:29: ';-9-, endo 1:fJ;-3.-7r ,i, v 1'!IiL - Til 'Olll'O Fed!'l'al e
339 '7
;i, Y 1'ba ai:\tt de .\mor iza.çã.o, ])aI',~ OCC01'1'01' ás
de peza l' ultanLe' d<L ex Ctl~'ã.o do el creto n, I' ;-'2, du·:2 do
ju1h d UJ05, no pel'iod d julho ,. dezemll' d,~quelle t.ono;
revogada,,: a. di po içüe m cunt.I',u'io,
Rio ele .Tan iro, 1 d outllhro de J!)()f', 1 o dt~ 1 epublica.
FlU, Cl 'co DE PALA 1 OD1~W UE' ALYES •

Leopoldo de Bt/l1,ijes.

li',Jli.c GasJlw' de Barros e 11l1llCitl(l.

DECRET
DECRETO

1519 -

D8

2 DE OUT BRO

DE

190G

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
_\llLoriz:J o l~rosidcllLo cI:l Ropll.hlica a abril' ao lHnistcl'io da ln.
(lush'jn. i:J 'ão e Ouras I'ublicas o cn,riito "'XLl',IOl'rl'nal'io do
350:000', pal'a a concltl~ão das obr,ls cio Palacio Mool'liu.

. 152' - DE 6 DE o '1' BI O DE 1 06.

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidenle da Republic:l a abrir:t Mmislerio da Fazenda o cr lLJtO cxtraorllinal'ío fIe 2:3I.Os, para pagamento:l
Jos', Po'atla C' .Tose Mora lia qnanliJ Ol'l'cSponrlC'Dl.c aos ohjectos
appr llC'ntlitlo~ por supposlo cooLrahan,lo cm 1 9'J.

PI'esldonto d,\ 1 epulllica do' E't,\dos nillo do Bl',dI:
acional decretou e u sancFaç <.Lllcr que o OUgl'C'
,clono a seguinte l' solução:
Artigo unico. Fica o PI' idenLo da Republico, uutorizado <lo
abril' ao Mini t.el'io da Fazenda o cI'ellito x.tmordlnarl dc
2:310', para pagamento a JO'é Po adu ,José 1\lora da qua.ntia
correspondente a part s dos objectos d 'ua pl'opI'iedade que
foram apl)l'ehendido pel" 1IesUo ue Reudas de "ant'Ann" do
Livramento cm 189 , por sU]Jpo to contralltLndo; rovogudas as
dispo ições m contrario.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de HI06, 180 da Repuhlica,
Rio de Jaueiro, G ue oULubl'O de 190G, 1 o da Republica..

O Presidente da ROI ubH a dos E 'tallos Uni<1os do Brazil:
Faço sauel' quo o ongres 'o tLciom~1 de rot.ou
aLI "allcci no a seguinte resolução :
Artigo unico. E'auLorlzado o Pre3id nte eh. Repuulica a
,l,brir ao ~Iinülterio da Indu ·teia, Via 'ão e Ubras Publica' o
el'edito e. tJ:aordina1'io de 35lJ:000,' para conclusão <L.1.S Qbra
(lo Palacio :Monrôo, que:e uenoroinava Pavilhão do BI'azil na.
E:posil;:ão de S. Luiz; Ievogadas a' disposições em contrario.

FRA.'Cl. co

DE

PAULA

RODRIGUE~

ALYES.

Law'o Se veriarlo l11ülte1'.

FRA CISCO DE PAULA RODRWUES ALVES.

Leopoldo de BuiMes.

DECRETO N, 1523 - DE G DE OUTUBRO JJE 190G
uo Sen~l]o
. da
Iniel',"cIO
•
..
e pe I a Camara d os D eput a d os envla
á sancção
Couco/lo ao 10 sargenlo d Asylo do Inv Pelos rIa l'lltl'la Firmino
ALvarf's uo 'ollza a p .nsão dú tOO$ mpn'aes.

O Presidonte da RelJUblica dos Estados Unidos do Brazil :
Fa o sabor que o Congre s 'aeion:tl decretou e ou sanccíono a seglllnte re olução:
Artigo unico. E' conceilitla ao 1° ..arO'onto do Asyl0 de Iuvn.lidos da Patl'ia Firmino U"a1'08 de ,'OUZ;t a pensão m nsal
de 100 . ; revogada8 as (li po i ões TIl contrariú.

DECRETO N.

152G~DE

13 DE OUTUBR.O DE 190G

Inicil'\.do na Camara dos Deputados
á sancção e pelo Senado env'ado
EJleva os vencimentos dos runccionarios do Tribunal de Contns.

O Presiuente da Republica do. Estado, Unidos do Braúl:
Faço caber que o COllgresso Nacional decretou e eu aDCciouo a segumte resoluç'ão:
Art. 1. ° Ficam elevac10s os vencimentos dos funccioDarios
do Tribunal de Conta: , de accgrdo com a tabdla allllexa.
Art. 2. ° Para execuçã.o desta lei o Pre idente da Repll~
blica abrirá o nece. sario credito.
Art. 3.° Revogam- o as disposições em contrario.

Rio de ,Janeiro, 0 de outubro de 1900, 18° da Republica,

Tabella a q7ie se ?'efere o al'/' 1°
Total do
vencimen to

Ffl.A:-íCU CO DE PAULA RODRTClUE ÀLVE..

Sub-director.............
4:000:'000 12:000. O O
ecretario. . .. .... .. . . ..
4:000:'000 12:000 '000
Primeiro escripturario..
3:200. 'UO
9:600~000
Segundo e cl'ipturario...
2:400:000 7:20 -O O
1:SOOSOOO 5:400..000
Terceiro ·cripturario...
Quarto escripturario....
1: 200.'00
3: 600 '000
Cartor.uio..............
1:600'OJO 4:800.'000
DF.CPETO
. 1524- DE 8 DE OUT BRO DE HJ06
1: 200 '000 3: 600. '000
Ajudaute de cartorario..
I: GOO :'000
SOO. '000 '.l :400$000
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado para Continuo.. . .. .. . . . . . . . . .
a promulgação
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1906 Ioda Republica.
J.,eopoldo de Bulhões.

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUE ALVES.

AutOJ';za o Presidente r1<\ Republica a c n eder ao ba harf'1 Jose
Augu t Meira DlIlltas o pr mio II viagem II qu tl'l11 direito
til' aceol'do om os arts. 221 e 222 do C digo I[ Ensino.

Pre ideni. da. Repnbli a. do E tado' Unido. do Brazil:
Fa'o saher qu o ongre. o Nacional decretou e eu sancciono a l'e oJução . eguiute :
Art. 1.° Fici~ o Pro idente da R publica autorizado a concedeI' ao ba llarel Jo fi Augusto lIIeil'il, Dantas o premio de
viagem a, que tem direito. d accôrdo com os art . <)91 e <)9.2 do
Codl!{o de En, ino, e na impol'tancia d .1:200.:-' ouro, ii1zendo
pal'a e 'e fim n. necc l1ria opera ão de credito.
Art. '.l.o R vogam... o a. dLposlçõe em contrario.
Rio dI' Janeiro, S dr outubro de 19'06
FRAt\cr co DE PA L

J8° da Republica.

RODRIGUE

ALVES.

J'iJ/i:r Gaspm' rle Barros e Almeida.

Leopoldo de Bvlhões.

DECRETO N. 1527 - DE 15 DE PUTUBRO DE 1906
Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção
Concode quatl'o mezos do licença, com todos o. voncimenlos ao
Dr Lucia de illemton ;1, mini lro tio upromo 'l'ribuual Federal,
vara 1"ratar de sua. aude róra de. la Capital.

O Pre. idente da Republica do~ E~tado
nidos do Brazil:
Faço aber que o Coúg·resso Nacional decretou e eu saneciono a resoJuçao eguinte:
Artigo unico. São concedido quatro mezes de liconça, com
todos o vencimentos, ao Dr. Lucio de _Iendonça, mini tI'o
do Supremo Tribunal Federal, para tratar de ,ua sande fóra
de ta Capital; revogadas as disposiçõe cm contrario.
Hio de Janeiro, 15 de outulJro de 1906, J8° da Republica.
FRANCi co DE PAlJLA. RODRIGUES

DECRETO N. ]525 -

DE 13 DE o T BRO DE 1906

Felix Gaspar de Ba?TOS e Almeida.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancçâo
Autorizo. o Presidon Ie d!1 Ropublica (\ aOl'il' ao Mini torio da Guerra
o crí'dilo extr'aordil1nrio de 14·7:9t :)21, destinado a' dOSP07Al.eom o. 1'0n~h'llc 'ITo do ull\a 111lu'alha l i ollificio do Collogio i\1iIHar.

o Pre

Ar,YES.

DECRETO
Iniciad

. 1528 - DE 15 DE O TUBRO DE 1906

na Camara dos Deputados e por eUa enviado ã
sancção

Auloriza o Pre-id nte elllRopuhlica a cOllced l' um anno de liconça,
'om lodo os vOllcimenlos. ao bacharel José .alheiros do MoUo,
jn.iz d direito dn 30. Y3rJ. Ci,ül do Di trieto :Botlera/.

ideute da l'epublica dos E tados Unidos do Brazil
O Presidente da Republica dos E"taf1os Unido do Brazi1:
Faço ab r que o Congresso Nacional decretou e eu sancFaço sn.ber que o Congl'esso 1 aciona! decretou e eu St1QCclono a eguinte resolução:
Artigo ul\i O, Fica o Presidente tia. Republica autorizado a ciono a resolução • guinte:
Artigo ullico. Fica o Pre idente da Republica autorizado a
abrir ao Ministerio da Guerra o credito extraol'dinario de
lt17:\l48$5~l para o correr .:~s despezas om a construcção de uma concacler um anno de licpnçil,. com todos os ,encimento . a
muralha no edificio do Collegio Militar; revogadas as disposi, bacilar l Jo é Calheiro' de le110, juiz de direito dn. 3" Yara
CiveL do Di tricto F deraL; revogadas as disposiçãe em conções em con trario.
trario.
Rio d Janeiro, 13 de outubro de 1906, 18° da Republica.
lUo .de Janeiro. 15 de outubro de 1906, 18° da Republica.
FRAI'CI 00

DE

PAULA RODRIGl'ES ALVE

Francisco de

Pa7~la

.t1?·gollo.

FRANCI'CO DE PAULA RODRIGt'"ES ALIE
Fclix Gaspa?' de Ba?"'os e Almeida.

14 DECRETO
Iniciado

na.

. 1-29 - DE 15 DE OT;TUBRO DE 190G

Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

AnloriM o Pre~idcnt ,la ReI ublica a llwndar pagoar ao prof> 01'
do lnslilnlo J\aciollal d,' ·ul'dos·i\Iutlos .TOSl. Ha1Jollo Loile '0hrillho a ~l'"lilic,l(:ilo ii '1LH' livr',· ,lil'cilo por I,,,, Ip' '\on,,"o
(Oumul:ttiv:llllclllo l1as c,Hlpil';1S do~ 511 (\ t1 f1 ;lnn08 do l'Cl'fll'id
in li1ul.o.

O Presidente da R('puulica dos hstado, Unido do Rrazil :
Fit<;'o a.l er qu(' o Congres'o 1 acional dCcl'etou e eu anciono a re olllçao'e,9;ninte :
Artigo unico. FIca. o Pr ,identc dfl, I ('publica, autol'iz,tl1o
a 111,lJldar pagar ao professor do Institllto 1 a iunal dos f-\1ll'Jo :i\Iudos José Rab lia Leito Sobrinho a gra.Lificação:l. qlLOLiy('r
direito por 101' 1f'ccionad CUll111latiYamcIltc lIa' cadcil'a. du'
5') o 6° allllOS do reC ridu in ·tituto' rcvogatlas as dbp 'iç-ües
em contra.rio.
Ido ue Ja,neiro, 15 de outubro do lOOG, 1 ° da Republica.
FRAXCl CO DE P.\ULA ROnRIGUES ALYE
Feli:c Gaspw' de Ba)'ros e Almeida.

DECRETO

1".

1580 - DE 15 D8 O TCHRO DE 190G

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
.\uloriza o Pl'll iJf'nt" ,LI Republic.l a abril' ag lIIini'tf'ri da Just:~a
o Neg'oc:os Intol-:ores o crcdito ('xlraol'llillario "p 1;:000$, para
occorrer, no "xercicio vigenl,'. ao pa~al11pnto do aluguel ela
casa ('lU qu ['uncciolla o Institu~o llo Protocção o A ,i teu ia :i.
Inl'allcia do Rio (lo Janc:ro.

O Pra idento da Republica. dos E'ta.do ' niu03 do Brazil :
Faço saber que o Congre 80 1 Tacional decretou o u sancciono <], resolução 'egulnto :
Artigo unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado
a abrir ao Mini terio da Justiça e egocios Imerior('.· o cr dito
extraordinaeio de 6:000s, para occorrer, no ex.ercicio ,lgente,
ao pagamento d aluguel ua casn. cm que Cunc iona o 111. tituto de Protecção e 'j, tencia á. lnfancia. rio Rio de .ranoÍl'o,
nos termos 0.0 decr to n. 1154, de 7 do janeiro de 1904'
revogada as cli'po içõe' em contrario.
Rio de J,tnelro, 15 de outubro (le 1906, 18° da Republic,\.
FRASC1SCO DE PAULA. RODRIGUE ALVE,·.
Felix Gaspal' de Ban'os e Almeidn..

DECRETO

.. 153J-DE 15DE OUTUBRO

DI!:

190G

Iniciado n::t Camara dos Deputados e pelo Senado e viado á
sancção
DeLermina que os candidalos á maLricu1:l. uos cursos de ~lal'macia,
odontologia, obstetl'ici:l., h lIas-at'les e agl'imcnSlll'a exhibirão,
nas escolas respectivas, a ccrtidão de (lue I'oram a[)provados no
exame geral das materias que, para cada um destos cursos, s;;,o
actualmell te exigidas, e dã outras provid.encius.

O Presidente da Repnblica dos E Í<'1.(los Unido' do Brazil.
Fa o saber que o Congros o acional decr tau e ou ,an ~
ci ou :l. resolução segllÍllte:
Art, 1.0 Os candidatos (t matricula nos CUl'.~Os de pharmaCIa, odontologia, ohstetricia, bellt1s-artes e a"l'imeu.'ura
exhibfrão, na eSêo!a respectivas, a, certidã de que foram
approvados no e'\ame geral da:,; materlas que, pn.ra cada.
um destes cur o , são actualmente exigida, de a. côrdo com a
disposições desta lei.
Art. 2.° O exame, que tem por fim verifica.r si o canclidato
;),clquiri.. cultura nece, saI'ia paI'a inicial' os estudos a qllC e

pl'O)JÕ ,realiílar-se·!ta na Ca)Jital Fedeml, p rante o G-ymnasio
a.cional, e em outras localidad s do lJaiz, perante os establecim ntos n. II equilJarauo qu alJi xi tam onrormo o que
di põe para o exame d madureza o ii creta de I do janeiro
do HlOI. Exi Lindo na me ·Ill·t loualid.a.de cquiparado a Gymnasio Naeionn.1 iD'titutos tatloal
parth;ular, \ no prim i1'o que se cl vo rCfl,[izfl,r o exame.
§ 1." As commissõ s 0xamiu(trlol'a' serilo on tituidas s gnndo:J. r gras Vigc:lltc para o' flxame d mad ur('za., om a
limitaçõe 1(' '01'1'. nt!'s da. pre nt I i, vi ,to qu
xame )Jor
c ta in 'tituido \er ará obro a- mat pia ('num l'ada qn não
,tbl'ancfclll o Clll' o gymn, 'ial omplet.
~ .• E:- e exam. Ir 'tw1r-'e-hl\ na me ma (lpocn. do
'\11.mes de mn,dlll'CZ;t.
Art.3," cn llllm anrl idato lJOüoe(L in"cr vee-se sem provar
a un. habilitação na d isciplil1as obro lJne devu ,er x,tminado,
rxhibindu. ]l,trn. is' . att 'tad d prore Ol' de (:onl1(' id,t Íllon idad UIl de dirc'tor tl in, tiLutO ele cn'ino ' 'llllrl1Lri, mcial
ou ] ar ti nlar, .quipam<l .
Art.4.0.\,prOviL s'rfio(' 'ripta
orar pltl'lta'lingna o
õm nL!' Ql'ae' para a' -cirncÍiLs, lIilo porl ndo xcetlOl' dp I I/,)
hora o tempo concedido para C1tUa, prova e crlpta.
'
Art. 5.· A pl'ova e cripta on Lari"L :
a) a d portuguez:
De um trab ~lho cle redacção e de analyse 1e:icolo"ica
10"'iCl\ de um trecho tirado á ort, em prosa ou v r o, do
livro adoptado pa,11. o n ino no Gymna io _ acion,Ll ;
b) a do antro. lingllas:
De tl'auu 'ção, em auxilio d diccionario, d um trecho d
20 linha, lll'o 'lL ou ver '0. tamb m sort 'ado, duma ua obra.s
adoptada' par,\ o' oxam 'no m 'mo estabe1 cimento.
ParJ."mpho unico. a.da. exa.minando pod l'á pedir á commi' ão lU folha de papel por lia. rubric da, o ignificauos
de que carecer para completar a na pro\'a.
Art. 6.° A pr va oral on tará. :
a) a de POl'&uguez:
De leitura corrente de um trech de pl'O ador 011 peta,
de i 17 nado peli. sOl'te, r umo do eu cont úuo, explical:iio do
termo
analy e'
b) a de outra lingua :
D ll'itui'a, traducçã.o, em diccionario, o analyso de um
trecho orteado, pl'O a ou \'e1"0, conrorme a. 1 tira u do al't. o·

in-fil1e.

Art. 7. ° As proya ora da ciencia VOl' arão, para cnd.a.
candidato, oure ponto sort ado dentre o que a commi 'ão
tiv r organií:auo ant 'li cxame tio cada turma, deYOIHlo el'
compr henclidas nos pontos lL' que tõe prillcipaes do cada di,·
c iplin a ,
Art. 8.· T rminada' ru provas criptas no m sm dia ou
em dia ,ucce'iiÍYos, contorme o numero da. mn.teria que
con tituirem o exame, a commis ão jul~al·a '-ba de conjuncto,
não podendo
r admittido á oral o ca.ndidato lue, a juizo da
maioria do examinador ,for julgado inhabilitado.
Art. 9.° i\'o exame Ql'a1 das lingua" das 'ciencia o candidatos erão arguido, cada. um do per i, pelo memul' da.
commi 'sao que o pre id nte de ignar, conforme i\ sua. habilit' çõr.s, llão lJodendo a ar ruiç5.o exc der de 20 minuto.'.
Art. 10. FinO., 'a lll'ol'a oraes, a, mmi ão combinando
("ta' com a' sCl'i]Jta', (/;m1., por mai ria de voto, o, n julgamellt obro a 1mbiliL,\ç'õe' 0.0' exa.minado" ,. 11'( I',mdo-o:s ou
apJll'ovantlo-os simpll'smrntr., plenam ntp uu om di tiDCção,
sogundo o mOl'ecim nt ri 'aci'L lllll.
Ar1. I I . A 'ol'tidTL ele fI li tmta o aI't, l° " .r(L pa.~ ,.tla p lo
ii Cl' Lari d r...·LLLIi J' imell&O em qu
xame e tiv r prestatlo, de accôrdo cum a Ici' vigente com l' lação a ellos
documento.',
Art. 1'). A l'e pei to da poca
fi 'calizaçã dos oxa.me:' e
mai det rminaç- não e p cincada ne ta. lei, applicar- e-hão
a:l regras tio COlligo de Ensino o ntr'as di pllsiçã S l' ferentes
ao ex:tme ele madurcza no nymna. 'lO , acio 1.1.
Art. 13. Revogam-s as llis)Jo içõe em c ntl'ario.
Rio do Janeiro, 15 de outubro de IDOG, I ° da Republica.
FRANCl CO DE PAULA RODRlGUE

Ar. "13

l/e/ire GrcspUI' de Ba,Tos e Almeida.
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DECRETO! . 1532 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1906

DECRETO _ . 1535 - DE 20 DE OUTU1lRO DE 1906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção

Autoriza o Govl'rno a ab"ir o crl'lLito I'xlraorlLinario dI' 66:000 ,
OUI'O. p:lr:! paO';IIIH'nl
dos jUl'OS de, G ui" ao anno, ch'vidos á
Companhia E Lrada cip F"l'I'o Vi 'torla (, :Minas. rle 1lk !iJvP]"il'o
a 3L d' d 'zembro de 1!102,

Autol'Íza o Presidento da Rcpullica a conc der a AI1O'uslo Ferr.. ira
BalL:n'. i o escripluJ'al'io ela Odogac'a liscal do Estaelo rll' . Paulo.
nm anno dc Jicnnça com ord<.:nado, para tratam nlo do sua
sande.

Pr idenLr da Republica do, Elitado, Unidos cio Brazil:
Faço saber qlle o COngre o Nacional decretoll e eu sancciono a seguinte res III :ão :
Artigo unico, Fica o Pee! idente da R publica autorizado
a n.hru' ao ~1ini ierio da lndll, tria, Viação e Obras Publicas
credito <'xtraOJ'dinario de no:ooo', ouro, para pagamento
dos juros de O % ao anno, devido ;í, COmpanhia E irada de
FrI'o Victoria a Miua . no p J'iorlo ri 1 de fevereu'o a :H
d' d zembro de 1902, r vogada.' as dispo i ões em contra.rio.
Rio d Janeiro, lG li outubl'o de 19 6, 1 o da Repllblica,

O Presidente da. Republica do~ Estado Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu ancciono a seguinte resolução :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder fi. Au"'usto Ferreira Baltar lo e cl'ipturario da
Delegacia Fiscal em S. Paulo, um anuo de licença, com
ordenado, para tratamento de sua aude onde lhe convier'
revogadas a di posições em contrario.
'
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1906, 180 da Republica.
FRANCJSCO DE PA LA RODRlGUE, ALVE;'.

FRA.' I CO DE PALA RODlUG ES ALYES.
Laul'o

DECRETO

Leopoldo de Bulhões, '

evel"iallo j][üller.

1533 - DE 2 DE o TURRO DE 1906

Iniciado na Camara dos' Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
. ulol'iza o Pro i.lonl da Ropublica a conc.'dpl' um anuo cle li ce nç a
om or.lonaclo, a liscal .La Insp ctoria Gt'l'al cL Illumiuaçáo
de'ta apilaL, Joaquim Firm:n dos R i', para tl'alar de ua
. :\ud('.

DECRETO

1 ,

1536 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Fixa os voncimentos dos directores do Tbesouro FeoJeral .

aPre idente da Republica do E tado Unido do Brazil:
Pr 'idcnte da Republica do E tado t:nido do Brazil:
F:J.ÇQ
saber que o Congre o Nacional decretou e eu sancFaço bel' qne o 00"'1' o Nacional decretou e eu sancciono a seguinte 1'e olução:
ciono a se"'uinte re~olllção :
Art. 1. o Os directores do The ouro Federal percebel'ão
Artigo unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado
:1 conceder um anno d
licença., com ordenado, ao fiscal da o vencimento de 15:000' annuaes e ficarão equiparado ao do
ln pe torja. da Il1uminação desta Capital Joaquim Firmino Tribunal de Conta para os etreito, da apo entauoria.
Art. 2. 0 Re,ogam- e a' di posiçõe em contra!-,io.
do' Rei, para tratar de ua .auele onde lhe com'ier ; re,o"'a.da'
a dispo içõ
m contrario.
Rio de Janeu'o, 20 de outubro de 190G, 1 n da Republica..
] iu d Jan iro 20 de outubro (le 100u, Ioda Republica.
FRA. cr 80 DE PA LA RODRIGUE ALVE
FRA="CI. co DE PAULA RODRlGUE ALYE
Latrro

Leopoldo ele Bulhões.

evcl'iallo JlÜZlel·.

DECRETO N. 1534-DE 90 DE o 'TURRO DE 1906
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado
sancção

enviado á

l\nloriza a ah l'tnra elo Cl' dilo ele 4:474 L 3. para P'\O'31l1 nlo e1c
v"ncin1l'nlo.' quc alwJIl ao l.'I"g'raphisla d Ln clas'~ Jo ó Leopoldino e1(' Va'<.:onc"1I0· Cahral.

o PI' sid ntp tia I publica dos E'tado llido' do Brazit:
]<'aço ab r q [I
ongre.s! acioual decr tau e eu 'anciono a r ,0111 ão seguiui..:
Artiao unic . Fi 'f1, o Pe .id nto da R pllbli a autorizado
a ::t.b1'ir ao 1.liniste1'io ela Indu 'tria, ia 'lia
Obra Publi 'a
o r dito cxtl'aordinario de -1:-174s1 3, para occor1'er ;10 pa"';1o
mento dos ,"en im nto,' qu, abem ao tclegl'aphi ta d 1" cla e
.10 ú Leopoldina de Vascon ello, abral, referente ;10 inter ticio de 7 de maio ti I 94 a II d julho 1 I 95, m virtud
lo decreto n. 1375, d 5 do etemb1'o de 1905; re,o"'ada
11,
dispo ic:ões em oni.ral'io.
o
Rio de ,l;1nciro, ')0 de outubro de 1906, Ioda Republica.
FRANCI co m:: PA I,A RODRIG E ALYE".
Latlro

eue"iallO

~Iüllel'.

DECRETO

1 ,

1537 - DE 23 DB OUTUBRO DE 190'j

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviaJo
á sancção
Autori~a

o Pre irlt'nl.e da Republica a conce Ler iU mezo' de lice 11 a.
com ol'tll'nado, ao rnspe tOl' rio JU clas, o da Repartição G"l'::l! dos
'I'oLcgl'apbo L 11 io Jo ti P reira do Farias, pal'a tratar de ua
au,k

aPre ideote ela Repuhlica dos I!:'Lados nitl0', do Hrazil :
Faço saber q ue. o OU"'l' o Nacional d ,"tou e u 'a.Jl ciono a 'cguinte l'e~olução :
Al'tigo uu.ic . E' autorizado o Pr idente da Republica a
conceder a.o lu:;pectol' U 1" 'la
da Repartiçã G tal do
Tel gl'apho Leoncio Jo é Pereira de Faeias dez m ze de
licen :t com ordenado, para tratal' de, ua aude onde lhe convi 1" 1'e, ogada a dispo içõe' em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de outubro d 1906, 1, o da Republica.
FRANCI co DE PAVLA RODRIG E ALYE
Lam'o Scvcrill 110 Müllcl'.

-16 DECRETO

J.

1538 - DE 23 DE O TUBRO DE 1906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

DECRETO N. 1541 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1900
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

AuLoriza a abertura ao l\Iini ter' o da Indu Iria. Viação e Obras I U a
JJ1icas do CI' dilo upplrmeJ Lar de 22: 100 , para eleyu ão Jos
vencimentos dos em]lre!Çados das .\dmini Lrações dos Coneios do
Rio Grande do uI, Parà, Pernambuc , Ball,a c ~linas Gerae -.

Detormina que o pap:amento da ditrorença de,montepio o meio
soldo na revisão dos processos posteriores aos decreLos
ns. 138 , de 21 de fcvoreiro de 18tH, o 10~4, de 20 ele setembro de 1892, seja feito da data do falleclmento dos oentrilauin te.

O Pre idonte da Republi a dos Estado
ni lo' do Brazil :
Faç'o aber que o Con r 'o Nacional decretou
11 ancciono a eguillLe resoluç'ão :
Artigo unico. Fi a o Pr sidcnte da Republica autorizado
a abrir ao ~[i1li teria da Indu -tria, Via. 'Ito
Obr. Publica ()
credito de ').,):70U, " supplemcntar iL verba. ." elo art. 14 ela lei
n. 1453, de 30 Le dezembro cl HJ03 pílra oLoyaçã de voncimentos a.o empregado' eh Admil1i tm õ s do, .Correio.' do Ri
Granel do uI. Pa.rá., Perna.mbuco, Bahla. o i\Iina' Gel';],
revogadas as di po i ue em contrario.

O Pr idont ela R pllllica do' E'ta lo' Unielo do Brazil:
Faç'O abor que o C ngre 'o Na 'ional doCl' tou
u sancciono a.. gui ut 1'0 'olu Ko :
Art. 1. ° O pa.O'IWl 11 Lo da li ifr rença do monLepio
mC'io
lloldo da, l'o,i:·'ã.o do' proce 'os po t riOl'o' aos d creta n . 13 "
d 91 dr l'evOl'oi1'o do 1'91, ' 1034 d i d s t mbro .de. ! 92,
r ada P [lt lei n. 1170, de J.! uo janeiro eL 1,904, .. ra J lt a
começar da da.ta, el faU ciJnont dos contrlbul11te' ..
Art. 0). ° R vogltm- a di.'po içõ :l rm ontrarlO.
Rio d Janeiro, 27 de outubro de 1905, Ioda Republica.

Rio de Ja.noiro, 23 d outubro de 1900, 180 da Republica.

FR,versc

Pt\. LA RODRlGU~:S ALYE

Leopoldo de BH/hões,

FRANCiSCO DE PAlLA RODRTGUES ALYE
Lat'ro

Dg

evcl'ia rIO Mullcl·.

DECRETO r . 154'l-DE 27 DE
DECRETO N. 1539 -

DE 23 DE OUTUBRO DE 1900

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sa.ncção
AuLoriza o Prosidente da R publica a roncedel' lic liça, com oNlenado, ao escl'ivão do almoxal'irado da Roparl içã GoraI do Tolegrapbos Amcrico do Barros c Vascon elies

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
conceder um anno de licença, com ordena lo, ao e crivão do
almoxarifado da Repartição Geral dos Telegraphos Americo de
Barros e Vasconcellos j revogadas as disposições em contrario.
Ilio de Janeiro, 23 do outubro de HJ06, Ioda Republica.

T BRO

DE 1006

Iniciado na Ca.mara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Concede a DD. Eulalia do aldanha da Gama e Maria Joaquina
de Saldanha da Gama a pensão mensal de 150 a cada
uma.

Pr id ut ela Republica do E Lado' Unido (] Brazil:
Faço aber tIne o ngl'e'
n.cional decrotou o n n.neciono a seguinte r olu fi.o :
Art. 1.0 Fi a cone dida a DD. EIlLalia. do ~ald:1D,ba ,da.
Gama o Maria .Joaquina do ·a.ldanha da lama, a. prlLll ll'a.
viuva e a gUl1da !ilha oLtoira, do Dr. .lo,é ti • n.ldanha da.
Ga.ma, omquanto viva 1'01' m. apoo ""0 moo :11 elo 150s a ado.
uma.
Art. ~.o Revo am- n.s d' 'po i õo' om ontl'ari .
Rio de .Janoiro, 27 do outubro do 1900, Ioda R publica.
FRA CI.'CO DE PAULA RODRI ,UE ALYE
Leopoldo ele Bulllões.

FRA..,\orsco DE PAULA. RODRIGUES ALVES.
Lauro Se1Jeriano Müller.

DECRETO
DECRETO

J.

1540-DE 27 DE OUTUBRO DE 1906

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

a viuva de

José do Palrocinio a pcnsão de 250.,000
mensaos.

J.

lM3-DE;"0 DE o TUBRO DE lD G

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
sancção

~

Autoriza o Governo a pagar a Geroncio
itto de ouza Pimentol, alferes do exercito, a quantia de 1 :027 579, de
vantagens que llle compeLem como all'el'es-alu.mno.

O Pre iclento eltt Republica U02 E 'tado
nido do Brazil:
Faço ..a.1) r qlle o onal' . o racionaL c1o(lJ'ot.ou
011 .. a.noO ProsidenLe ela, Republica dos Estados Unido do Brasil:
CiOl10 a soguint )'e olução :
Faço saber que o Congres o racionaL decretou e u sancciono
Arti 0'0 ul1ico. Fica o Pr . ideuto ela n. publi n. au tol'izaelo
a seguinte re olução:
a pagar a Gerollcio Nitto do 'olll:a Pimontol, a.11'o1' .(Lo xOJ'Al't. 1.0 E' c ncedida •."L viuva ele Jo é do Patrocínio a cito. a qnan ia uo 1: U27,'579, do vantagen quo 111 competom
como alD 1'e -alumn da xtincta I!$c;ola Mil ital' elo E &a.do 110
pensão de 250S men aes.
Ceará, cone ponu nto ao ,tonos do 1 97 1 D,', qll nüo r ram
Art. 2.° Revogam-'o as djsposi ões em contrario.
recebidas, abrindo para is o o necos. al'io CI' dito, sondo tn.mbell
Rio de Janeiro, 27 de outubIlO.dO 1906, 180 da Republica.
rrv gada a. tlispo. içõo' m
rolera.da. ql1alqu r prescripção
conL)·ario.
FRANcrsco DE PA 1,A RODRIGUES ALVES.
Rio le Janeiro, 29 de outubl'o de 1000, 18° da Repuulica.
LeO]Joldo ele Bulltões.

FRA 'eI co DE PAULA RODRTGUE ALYE

Francisco de Paula A·t·,IJollo.

'- 17DECRl!JTO

. 1544 - DE : I DEOUTC3RO

UE

1906

Iniciado na. Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á.
sancção
Puhlica a ,'osolução do 'on~re"so Xal'ional qu pI'oI'o~a uovalllcnlp a
a lua Iso --ão legWaliv:l ale ao dia 2 de dezembro do conenle auno

DECRETO

. 1547-DE 5 DE 1\OYE.\1BRO DE 1900

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção
Concede um anilo (le licença, COlll lodos o vencimento, ao
Dr. João Pedro BeIro!'t Vieira, ministro do , upremo Tribunal Federal, para tratar de sua sande onde lhe con"ier

o PI' "iuent ua. 1 publica do_ EsLit los 'nirLos rIo BI'<l,úl :
O Pr 'idem d", R publica. dos E tado UnilLo do Hmzil:
Faç- - li l' que o Congres,'o I adona,L, m conl'Ol-midaue do
Faço &101J r que o Congl'os-o X,LcioDtLI decretou
eo sa.ncdi 'po (,0 li .. 1" dai' . 17 ela
II ULuiç'io Fodoral. r
ol,eu
prorogar li vamente a actual s 'ão I gi. lativlt até a dia') de ciono a re:oluç'ão s guin(,e :
d ~ I11br d Ol'l'on aono,
Artigo unico. E' concedido ,tO Dr. ,Joâo Pe,lro BeLCort
Vi ira, mininru do 'upremo Tl'jbuoal Federal, um ltUno dH
I io cL JanoÍl'o,;3 L de outubl'o ue lU06, lSu da I epublica.
lic 'nça, com todo' os vencimen R, pal'a tratar de ,ua saudc
onde lhe convier, dentro ou l'óré.1 do p,üz ; revog<õda, a dispo~
FJ1ANCI' o UB PAUI.A RODRJG E::; Ar.YES.
~ões em contl'ario,
li'clix Gaspar de B(1l'l'oS e Almeida.
Rio d Janeiro, 5 de novembro de HJOG, 1 ' da. Republica.
FR.\NClSCO UE PAULA.
DE PETO r. 15r - DE 5

Iniciado na. Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado â
sancção
.
.1ulol'íZ;l o Pro_ idenlo da RopuJJlic:l :l ahril' ao :'lüllÍslorio da .Justiça
c XOg'ocios úll<'l'iores
redilo de 12:-\ l!l:;;lfJ.l, 'cllllo U:5:-4 02J supplclllenlar:i vcrha n. 2!l do (lrl. 2' da lei n, l.l5:3, dc ~O de Le1. 'lIIbro rle 1!lO;;, o 2: .;5.~I:3- upplcwentar :i verha n. 30 do IDe'mo
artigo da cilada lei.

Pr 'id nte da 1 opublica do' E-tad - Unido' do Brazil:
Fa ~ aber que o Con!"r"o aci oal decretou e eu ancciono a l' 'olu 'ão 'eO'uinte :
.irtil{o uni o. Fica o PI" idente da Republica autorIzado
ao ,tl)ril' ao Mi.ni' rio da Ju tiça e Xego 'io' lnteri.ore ocre·
di 'I d l'~:449:-;lG4, ndo !):5.').J~02!Lnppl mental' á. verba n. 29
doal't.2u dalei 1l.lr3,de3 de dezembro de 1905,(\2: 95-'135
uppl men(,.r Ü, verba n. 3D do me mo artigo da cita.da lei. para.
occ freI' ao pu."amcnto do:> au!!ml'nf,n. de vencimentos de ermina<lo~ pelo d creto 1 ai. hüi \"0 n. 1-10-1, de
tleiaueiro do corrent aono; reyogac! s a" db1?o 'jçõ em cootl'ario.
Rio ti ,Jan iro, de novembr de 190G. 18' da Republica.
FRA. ClctCO DE PA

LA.

HODRI1l;ES ALYE"

Jiclix Caspa}' de Bal'l'os e _llmcida.

DR RETO

I

.

154 -

1540 ' - lJE 5 DE

o 'É:úBRO DE 1900

Inieiado na Gamara dos Deputados e por eUa enviado á
sanação
l!1leva o vencimentos dos assi tentes, preparadores e secretarias das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da
Bahia e da Escola Polytcchnic:l

o

nido do Bra.zil:
Pr idento ela República J , Estado
Fa
aber lU o
ngr 'o ,tcionaL decretou e eu anceiono a l'e-01uç'ão oO'uint :
.Al't. L' Ficam elevados a 5:-1 O;' anuua,e os vencimento
dos a- 'i tente
prepar[Ldoros da F\~cllldad lIe .1eclicina do
Rio de Janeiro da B,~hia e da Ell ola Pol tecllnica.
Art. 2. 0 Ficam igualmente aU"ITI ntallo' O" vencim ntos
dos ocr ttLrios das 1aculdad o 'COhL a q ue. se ~el'el'c o artigo
a.n~ecedent , na proporão ele 20 0'0'
Al't. 3.' Para a execução desta lei é o Presidente da Repllbli a autorizado a ,tbrir o n o- ario credito.
Art. 4.' Revogam- e as dispo iç- es em ontrario.
Rio ele Janeiro, 5 denovembl'ocle 1906,18° da Republica.
FRANor '00 DE PAULA ROIlRIGUE

ALVES.

Felix GMpal' de Ba1'1'os e ,Almeida,

ALYEl:l.

DE 6 m; i\'OVEJIBRO DE 1906

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Autoriza a aljorlura ao "?\Iinislerio da Industria Viação e Ohras
Puhliea do crcclito de 345:000 . para pazarnento de aue:mento de
vencimenlo c diarias do' e lal'eta da Repartição Gcral dos Tele/!ruphu' e da "'ralificação de 20 % ao funccionarios que a ella
ti"erem direi to.

O Presidente da Republica uo Estado Unidos do Bra~il :
Faço ..a.ber que o Congre, o -acional decretou e eu ,ancciono a ,eguinte re'oluç5.o :
ArL L' E' autorizado o Prerid nte da Republica. a abrir
ao ~Iini terio da Industria, Viação e Obra Publica o credito
upplemelltu,r de B45:000:, pêlora occorrer ao parramento do augmenio tIo ,encimento e diaria do 'ta1'eta da Repartição
Geral do" Telegrapho', de conlormidade com o decreto n, 146 ,
de !J de jan iro de 1906, e tambcm da, gratificação de 20 % aos.
mpregado que completarem m,L'· de 20 anuos de serviço na,
repartição, na. 1'órma da lei n. 1191, d 2 de junho de 1904.
Art. 2.° I evogam-se as di po ições em contrario.
Rio de Ja.noiro, 6 d lloyeml 1'0 de 1906, I ° da Republica.
FRM Cl

DECRET

RODRlG E'

Jielix Gasl}[!1' de Bal'l'OS e Almeir1a.

XOVEMBRO DE lOOô

DE

CO DE PAULA RODRIG

E' ALVE~.

Lauto Sevc}'iano ilJiillel'.

DECRETO N, 154.0 - bE 7 M

'\"E~rBtto

lJE 1006

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Antoriza o Podor Executivo a abrir ao i'úinisterio da ?Jarinha o credito de2: 99 996, para pa~amento ao I nle cathedratico da Escola Naval, capitão de.fragata Dr. lIanoel de \.lhuquel'Cfue Lima.

o Pl'e idente da Republica do E tado UIlido" do Brazil:
Faço aber que o ~ ugre o. acional decretou e eusancciono
a "i}o-uinte l'e alução :
.d1'Ligo unico, Fica o Pl'esiuenie- da Repub1iea. autoriZado a
abrir ao Ministeri.o da r.I'1l'inha o credito p3cial de 9:799 '096,
para Qccorl'el' <W pagamentu d vido ao lente ca.theuratico da
E'colar aval, capitão do fragata Dr. Manoel de Albuquerque
Lima, de vantagen a que tem dil'ei.to POI' l'uncçõ - que exerc II
durante o anuo de 1902 ; l'eVO"'adlt" as dispo ições em contrario.
Rio de Jàneiro, 7 de novembro de 1906, 18° da Republica.
FRA 'elseo DE PAULA ROIlRIGUE

ALVE

Julio Cesal' de lI-orol1hal

-18 DE !\I];TO -. 1550 - Dg P DE

NOVE~l13RO

DE: lDOB

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
.\lltoriza oPre ideolo da Rcpllblica a conceder a Albol-Lo Liula ela
Fon' ca oscri,'ão lia ;;.l \'ara Gl"Ímioal de$ta Capital, UIll ann do
licença, COIll ordonado, para lratar de ua -alldo onde lho coo,ier.

o Presidente dlt Ropubliclt

do I]; tados Unido do Brazil:
Fa.ço s<1b r quo o ongre' o Nltciolml decl'otou o cu SlLllCciono <lo re olução seguinte:
rtiao unico. I'~' o Pre iI nto d<1 Republiclt LwtoriZ:,Ldo a.
conced r~L Iberto Umlt dlL Fon'eca, 'criYâo dLt 5" VlU',L 'riminaI de ta CtLpital um <1nno de .licenç'lL, c m ord n~tdo p,~1'a,
tratar d 'UlL 'a,ude oml' Ibe conVICI' . l' \'og<1das Lt' dISpo lçoe'
cm contrlLrlo.
l,-io de Jlmeiro, 12 d nov mbro de 190 , 1 'o da RúpubliC<L.
FI

"-NOISOO

DE: PAUL.\ RODRWUES AIJ\"E'.

JieZi,J; GasIICC/' tle Banos e Almeida.

DE RETa

. 155S - DE I:.. m: NOVEUllRO DE: 1006

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Auloriza o Pro id nte da R publica a ahrir ao M.ini.torio tia Jl'azencla o credito oxli'aol'dinal'io do 2:;;93,689, Olll'O, o 166:474 056,
papel, pan pagamonto do dividas de exercicio$ lindo.

o Pre'identc d,t Repnblic<1 do E tado' nido do l:31'a il:
Fltç'o <1he1' que o Conare'o a.cion<11 decI'etou o ou <1nccion Lt ogninte resoluç'ao:
Artigo unico. Fic<1o Pro idcnte da H publiCLt autorizado ,L
u.brir a.o Mini terio dLt F<1zendlt o rcdito x 1"<1 rdinario de
2: 593 -'o, O, lll'O o 106: ·17·,[, '056, papel, p<1I'l.L ofreeiuar o lJaga.monto da di vid<1- do 'xor 'icio' fin lo, 'n 'iLtnte' dlt l' laç:ão
seguinte:
Ouro

Mini terio dLt Ju 'tiç'a, o N
lntel'iore '
,
Mini teria ela P laç'õ Ext
Mini terio da 1JarÍllhLt
Miuisterio da GLIerra
,
Mini terio da Indu tria,
e Obra' Publicas
Mini terio da Faz:enda .. ,

gocio
.
rio1'o'
.
.
iaçã.o
,
.
.

Papel

11 '472
10::.. :-;231
51: 105~59J

DECRETO ~. 1551 - DE l' DE NOVEMBRO DE: l!JOG
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Revogadas a di po içõe em contrario.
Rio de Janeiro, l' de novembro de 1906, Ioda Republica.

.\utoriza o Presidente ela Republica a conceder um anuo de li ença,
com ordonado, ao Dr. Jo-' Augusto de Oliveira, juiz da 1:3" Preloria da Capital Federal, para tratar de $ua aude onde lhe convier.

FRANCl co DE PA.ULA RODRLGlJE ALYE.'.

Leopoldo do Bulhües.

o Presidente

ela Republica do E tados Unido do Brazil:
DECRETO
1554.-DE 12 DE NOVEMBRO DE 1900
Faço aber que o Congres o Nacional decretou e u ancciono a resolução seguinte:
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica a
â sancção
cunceder um anuo ele licença, com ordenado, ao Dr. José Augusto
Fixa
os
,encimentos
do'
onferonte
da Capalazias da Alfanden-a do
de Oliveira, juiz da IS" Pretoria da. Capital Federal, para. tratar
Rio de Jan iro.
de sua aude onde lhe convier!; revogadas as di po~içõe em
contrario.
O Pro idente da Republica do E tado Unido d Brazil:
Faço aber que Congre o I acional decretou o cu ancRio de Janeiro, 12 do novembro de 1906, 18° da Republica.
ciono a eguillte re, olução :
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVE
Artigo uuico. O conferente da capatazia da Alfandega
do Rio de Janeiro perceberão o' seguinte vencimento., dos
Jie1ix Gaspct1' de BmTos e Almeida.
quae dou terço con ,tituirão o ordenado
um terço a gratifica ão ; conferente de I" clas e 234: men ao ; conlerent de
2& cla
195.: meo a ; revogada a di po içõe' m contrario.
Rio de Janeiro, 12 de novembro d 1906, 180 da R publica.
DECRETO N. 1552-DE 12 DE KO\E~mRO DE 1906
FRA, CISCO DE PA LA RODRlGl:E ALVE
Iniciado na Gamara dos Deputados e
á sancção

pelo Senado enviado

Autoriza o Pl'esidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 50:000$, papel, para pagamento de de pezas
eventuaes.

Leopoldo de Bv.lhões.

DECRETO

1555 -

DE 13 DE KOVEMBRO DE 1906

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: Iniciado na Camara dos Deputados e por elia enviado á sancção
F,:ço saber que o Congres o Nacional decretou o cu sancciono Eleva OR "oncimon los uos funccional'io das ccr~tarias ele Estado
da .Justiça
egocios Interiores, da Guerra, da Marinha e da
a seguinte resolução:
Industria, Viação o Obras Publicas
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
O Presidente da Republica do, Estados Unido d B1'azil:
...brir ao i\Iinisterio da Fazenda. o credito de 50:000 ", papel.
supplementar á verba n. SO do art. 25 da lei n, 1453, de 30
Faço saber que o Congre 'o Nacional decretou e eu sanede dezembro de 1905, para occorrer a despezas eventuaes; ciono a re~olução seguinte :
revogadas as disposições em contrario.
Ad. 1. o Os ven iro ntos do f'unccionarios da • eCl'etari(L
Rio de Jaueil'o, 12 de 1l0VemUl'o de 1900, 180 da RepLliJlielL. da Ju tlça c Negocias Inieri 1'e.' (1 am levê1do na seguinto
proporção : de SO %, pal'a o diJ:ectores g I'ae e o dir ctores
de secção; de 20 %, pl1!'lt os 1°', 2°' Sos ofllciaes, portoiro,
FRANCI co DE PAULA RODItIGUES AL VE '.
aj?dante do porteiro
çontinnos, e de 12 1/2 %, para os corLeopoldo ele BttZhões.
reIOS.

Al'!" ~," (Js 'en ,i III nL 'do~ t'LU1('UiOJHLI'iu' ua', cCI'et1.ria.'
'llf'l'l'a, da ~rlU'ÍJllJa 'da lndlbl,I'ia, Yia~'i'io c Obl'a f ublica'
"WglllCIlLlLdos J' lLC'l:Ol'do com a seglLÍntc illbt'Jla, constiil1lnJ dous tUl'l,'O' 01' ,emLdo c u n ierço gl·,.tific.LÇ·ào:
d;~
'il~l

Dil'Cuiol'e' gel'ae' ou dil'cctol'e'.

.

.

11 :íOOOnO
D::j(;l),'OOO
(j:OOO-OOO
.J :tO )SOOO

Dit, ctol'e' le see!,: - o lJU cLorc'.! do secçio
Pl'i III 'it'lJ o li 'ia1

,- gllndl) omcial, , . . .
TUl'ceieo ollidlLl ou amanucnsc
Purtcjel), . , .
.\jud:mt' do POI't ,iro
Continuo .
COl'l' 'io

:):000, 'OOJ
:):('00, 'O)l)

2:-10),.000

l:Çj.... O:-;()OO
1 :/-:00,'00

.\I't. 3." Fica o I'l'U ülunttJ d;~ Hepnblka aULol'izauo a abril'
o '1' lit ne '(Js 'al'i J pal';~ p,Lf!ament-J d" dl1l'el'Cnça que ~c
,cI'jfic.1' n excI' icio d tOo i, ap,; <L publicação dc:i~.
AI'C. -L," ReyogalJl<c as t.li:1J,)'jc:up' mn 'olltr'il.rio.

lUo d' Jan 'il'O,

1:)
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lJECltETO X. 1559 - DE 13 DE _'OYB:llBRO DE lGOO

Iniciado na

Gam~ra

dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancçii.o

ü Pl'e::lidencu diL Republica de,' Estados Luidc~ elo Hl'i1zil :
F<LÇ'J S,L1JC1' 'I lU o C JU,fl'esso ::\l\(;io>, aL lLeel'ctou e eu :;ancciollo
a I'esoluç'ão , c 'uintu :
.\I'tig unic.:>, Fica o Pre 'jdente da Rep'Jb'ica autol'i7.auo a
II1cedc: pl'orogaç5.o 01' II m anUJ, sem, I,ciroenr.os. d ~ lic 'nçJ.
ell1 cujo "úzo
tti. o n"enh m'o d,' l' c a-'c ria. E't :.Lua de
F 'l'l'v Ce;trtt[ do Bl',lZillJl', Hun:iqUlJ :)im1.í.J Ta.mru ; I'eíoga.uas
a ' di 'posi~,õe,; em con ti'ario.

lUo de Janeiro, l:i d nOí 'mbl'o de 1:JOi. 18" da Republica .
Fa.\x I:;CO DE PA1.:LA ROIJILc; liES )J,VES.
L'IIIí'O ,'e~e,.ill,1tJ JIii 7u.

de no" mlll'o de lrJO.1, [. 'ro <tiL 1tl'pllblie11..

Fl:,\.L1I!CO JJto: P.\l'LA RODrt GL'~S .\LYES.

Fl!li,c (;asJ!w' de ]](1""03 e Almeida.
FI'a.lcisco de Prlllht Jb'!/ol!o,
,flllio CeslI7' de .Yonmha .
Lo(/I/'o

elJti'iallo Jlliller.

lJECHETO

~'.

l::>liO -

IJE

1:3

DE );0' DWRO DE

190"

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo SenalÍo enviado
á sancção

o Presiuento} da

Republi'.:a, uo" E~tadJs Cnido, do Bl'azil :
Fa 'o a.1,er que o Con;;-r .. o :\'acional deceetou e eu ancciono
a re301uçãoe"uinte :
Artigo nnico. Fica o Presillentc ua Republic.t autorizado a
DE RETa N. l:i:ií ( ) - DE 1:J DE XOYDlBRO DE 1006
abl'il' 11.0 1Iini'tel'io Ui1 Iudu3tria, Yiação e fJbl'as Publica, o creIniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado dito extra.ol'dinal'io tIo 14:1778070, sendo 11:-138. '5-10 para. pau amenro dos ycnciroentos devitlos a .\uuusto Guilherme \Verhl,
á sancção
de enhi ta aposentad ) da ('; trGIA... dc Ferro da bahia a. ..:. Fr<tn'I coo de 19 de fe,el'eiro d \ 1 tJ5 ii 25 de ~ctCmbeo ue 1904 e
o Pr -id 'nL di. Republica. dos E:tado" Cnido'.! do Brazi1: 2:i3t'.-;.530
ao ama.nuense apú~ nta lo do ClIrt'eio d.~ Goyaz, .lo:e
l-aço .(1) r ql' o 0ngl'e:;;;0 •-11.cion<l.1 UCCl'JWU eu -anc- Theotoni IJÜ\ -, de lU de mal';O do [<"98 a :!:!. ue julho de 19U4 ;
ciono a. 1" olução 'eguinte:
I'cyo,mda a.' di,posiçõe" e,H contrario.
Arti/o llnico. Fi 11. o Pre'ielente da. R publica. am)j'izado a.
Rio d Janeiro 13 de non~m1)l'o d ltJ:J(i, 1 '" da Re ulJl'ca.
conc ti r um nno de- li ença., c m o ordenado. 11.0 ngenheil'o
Lniz Felipp .\IYe' da ob:cir,.. u!J·di,'cctOr da ...." din.ão da
FR-L,CI CO DE P.\tJU naDR G~ _\LYES.
E. tl'ada. de F rI'o C ,ntraL do Brazil, para trata.t' de til. 'audo'
reyogando·se lLS di p içõ 'cm contrario.
Ln/I/'o SelJe/~iano _L1Iü/lcr.
FIUXCI 'CO DE P.\CL.\

LCltll'o

Rom WUE ."'IXES.

evel'iallo JIiillel'

DECRETO •. 1561 DECRETO • J. 1:i;)8 -

DE

13

DE • 'OYEllIJI10 DE

lJOli '

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

DE

1-1 DE X0YEliBRO DE 1906

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado
ã sancção
Dcc1al'aqlll'o-palrõe _machin"la', t'o~lIi'l3' e "cUladore, ,la- lanchas e uc'wai< l'mh:ll'ca{'Uê tIa lnteudcucia Gel' 1 tI,), ,UCl'l'a cuntiulIal'iio a :';02ar das ,ãuta",eus (lo arl. 235 do l'eeulameulo do'
a~'.;cnac ue guerra

I 1\' ideme da. I epublicJ, uos E"Lado- Unido do Brazil:
O Pr hLence ua Republica do E t11.uo t;nldo' do Brazil:
Fa. o aber q u
o rongl'e~ o ! '\cioUlLl decretou
u
':Incci 110 a. -enuinie l'e olução:
FlLÇO .hb l' que o CJl1gl'es'o Xaciou~tl d cI'etou e aa anc.\I'cigo uuico, Fici1 o Pl'esidunte ua R nblicí' alltOl'izudo ciono a ~cgllÍJltC l' olução:
a CO)lC uer ao
iro de 1" cla.· 'e da ....dlllini ·tmção dos
Artigo uui o. Os patrõ '-. machini 'ta" 10gui ·ta' e r maCOl'l'do' dl.l E,,;tado
S, Pa.ulo, ,José ue ,l'l'uda. V u. con- dores da' lancha.' e demai emblll'cJ,(:üe' lh lntent.lcncia l;l mi
collos, um '\Dno de licen~',L, com ordell<1do, pum tra.t,.mento da GlleITi1 contilllllu'ii a 'ozar da' vantag .I' üo art. 2;:;- do
de ~n,~ :i. Ide onde lue c nYiel'; rero,::!...da· a.' clLposiçõ s em l' guiamento uo :tr"en,L" dI' gllel'l'a. como q1l11.nd.J c~ti~n.lll
contl'a ['io.
'ob i. admju.j 1ração do:; ro ",mo itl'.:;enão'.

',.l'i. ue

lho de Janeiro, 13 de nov
FRA:'\ 1"

o m:

l1l bro

de 1 Uô, I

o

d... Republica.

PATI•.\ ROOR[ ,CE' ALYE',

Rio de Ja.neiro. 14 de nO"embro
FR.\XCl

ue

1906, L'o ua H. public....

CO DE P.\t;r,.\ RODRI H'E" .... LYC.

l'/'al/cisco de Puu/lI Ar!Jol/u.
(~)

O loc .. oLo n, 1356 não foi publicado no Dial'io 0llicial,

3

20 rc. 10. 0 Fi a aPre idente da. R publica 3.ucol'izado tt 01'·
gtmiZaI a re p ctiva iabellas de accôrd_o com esta lei c abril'
Iniciado na Camara dos Deputados e por elia enviado á o reditos 11 c s a.rio p,tra. a !;u,~ xc U ,ao.
.
sancção
Al'c. Il.° I evogttm-se as dispo içücs lU concrarLO.
Rio de Janeiro, 2 de nov muro d 1906, 180 da R
Determina que os chefes .le mis ão diplomatica tenham direito
à disponibilidade, nos termos da legislação vigente, quaudo publica..
ti verem a primeira nomeação nesse pos to, o dá ou tras
FFO' o Auuus'l'o MOREIRA PE, A.
DECRETO N. 1561 A -

J)E

22 DE

'OVE~IBRO

DE 1906

pro \'ideneias,

/

O Pl'esidente da. R lJublica dos Estados Unidos d Brasil:
Faç'o sab I' que o ConO'reSSJ Nacional decl'etou e u sanecíon a l'esoluçoão seguintc :
Art. 1. o Os chefe ele mi siío uiplomatica CJ.1I nesso po ,to
tiverem a lll'imcira nomeaçoão terão direito a licença, e dlsp Jlibilidade, liOS termo da legislaçoão vig nte.
::i 1. o A interpI' tttç~5. dada peltt lei n. 96 ;-, de o)') de outubro de 1 75. ii lei n. 6l4, de ') de agosto d 1 51, abrange os
logares de ministros residente, ficando o' nomeados com i 17 uaI
ciireitJ ii. disponibilidade e ttposcntadol'ia.
§ 2. o o eI'viço diplom tlCO haverá. 18 primeiro o 30 s gundos secretarios, cuja distribuição pela~ diLrerentes mI oes
permanente eeá feita pelo Governo, conlbrme a nece sidade"
do mesmo serviço.
§ 3. o Os segundos secretarios terão os vencimentos a.nnuae' de 0:000:' . os primeiros terio os vencimentos, tambem
;mnuacs, de 8:000800U. Os que tiverem mais d' cin 'o mcno,'
de lO n.nllO' de ' l'\'il:o erre ti\'o d's ultimo po ·to terã o'
ven imentos de 10:000'" '0 o' que, do mo:mo modo, tivorem
mn.i. do 10 anuos de scrvio atrectivo, terão os de I'): 000..000.
§ 4. 0 Os vencimentos do membrDs do corpo diplomatico
e do consular erão (li\'id ido p,tra todos os eIreitos, em dou
terços de ordenado c um terço de gratificação.
§ 5. o De. d que o funcciol1ario em cOlUmis ão entre para
o quadro ffectIvo,. er-Ihe-lm computado, para. os eIreitos
legaes, o tempo em que ",erviu na commi' ão.
§ 6. o Quando julgar conveni nte, p dcr(~ o Pre idente da
Republioa commi 'siunar no po·to de enviado" extraordinario'
e ministros plenipotenciarios os ministros )'e identes, conserYd.ndo-o, porém, no quadro com esta ultima gradua ão;
as im como poderá dar aos primeiros secretario a commi -o
temporaria de conselheiro de embaixada ou de leaaçõe .
~m ambos os caso, a commi são seni puramente honoraria e
s fi augmento de despeza..
Art. 2. o Para o e!reito de licen a ordin3.ria, apo el1tadoria ou disporribilid.ll.le, o vencimento do' cheres de missão
uiplomatica . rão calculados d seguinte modo:
Enviado extraoruinario e mini tro plenipotenciario,
12: OOO~ de ordonado e G: 000';; de gratificação .
Ministro residente, 8: 000' de ordenado e 4: 000 '. de gratificaçoão,
§ I. o Para a aposentadoria continúa em vigor a disposição
da art. 40 do decreto legIslativo n. 1321, de 31 de dezembro
(le 190·4.
.
Art. 3. o Fic3. creada uma legação na Hollanda, separada
da da Belgica, com um en\'iado exte<.LorJirmrio e ministro
plen..ipotenciario e um segundo secretario.
ParagrapLJo unico. O chefe dessa mi sã terá 10:000
de vencimentos e 8:000. para n. r presentação.
, Art. 4. 0 Fica Cl'eada uma. legação na Republica de Cuua,
'ervida por um ministro re idente, que será igualmente a '1'0ditado na Republicas de Nicaragua., Honduras, S. ,alvadol',
t:usia Rica e Panamá.
Ad. 5. o O ministro do Bmzil no Mexico ,.er<1 igualmente
. ~reditado junto au gove:'no de GuatemaltL.
Art. 6. 0 O mini.tl'o do Hrazil em POl'tugal se1'<í. igualJlunte acreditado no [mpel'io de Marrecos, ficando com l'e idenci3. m Tanger um lo secretario, que, ervir(~ 'omo encarl'pgado de negocios consul gern.1.
.
Art. 7. 0 Fica o Presidente da Republica autorizado a aCl'e(mar na Saecia, Noruega e Dinamarca um ou alguns do' mindl'os acreditados no. paizcs do norte' da Europa.
Art. 8. 0 ,ão i~enta de quae quer impostos wbre vencimentos a verlxl. de rllprcsenttt 5.0.
ArL. .D. O OS membros do cmp J diplomati o terão, de quaüo cm quatro ,tnDOS, cinco mezcs de licença com todos os
vencimentos, pn.ra virem ao Bl'n.zil, ficn.ndo n.ddidos ti, seC1'eto.ria.

Rio-Branco.

D1~

RETa

15U;2-DE .).)

DE " VE~lBl

o

UI::

IUO'

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção
Autoriza o Oov rno a mandar en trog:l1' ao DI' .. .\u Lon io
Fernandos Figueira 2J quantia do ~:780. ' desp('n?ld~ com a
publicaç.ão da obra mel/wntos d' IJIltCtoloYla lnlanlst.

O Pr idente da RepuhliCtt do . Estado 1]n ido' do Bra.zil:
Faç ab r qu o onge . r a. ionaI decr tou c en sa.nc·
ciono a "'uint 1'e 'olução:
ArtiO'o uni . Fi 3. o PodeI' EXl'Clltivo anto1'i:mdo a mallcl;n'
nt1' "!'al~:';~ Dr. Antonio Fermtl1d Fi auoir.t, a.utur da Ohl',~
ll1el/wlltos ele el/wiologiel IYlflr II til tt Itlant~tt d 3:7HO,' d p ndidt~ com a l' p ctiva. pllblica.çã.o, a.!n':.llld pam
~ fim o
credito necei! u,l'io' revogadas u,s di po lçoes m 00 1'3.1'10.
I io d ,h1n iro, ') de no embro d HJOll, Ioda Repuliliro.
'o A 'GI:

AFFO.·

TO l\fOREIRA PE~".\.

Dauiel Camilista.

DECRETO, . 1563 -

DE

,,:>

OYEMBRO DE IUO(,

DE

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado â
sancção
Autoriza o Preidento da Repllbl'i a a conceder um aJl!l , .le li_'ença'
com antenado ao praticante lIe la ela"o da AtlJllllll ll'açao dos
Carl' ias de • Paulo Emitia apollano.

PI' idente da. republica do' E ,ta.do nido do Brazil:
Faço aber llue o ongr" o acional uecr tou e LI aneciono a seguint 1'e olu ão :
\rtigo unico. Fica o Pre idonte da Republi, a. aut~rizado
a conc der ao Fat.icaute d 1" cht' e da Ad 111 illl traç~o do
Correio d '. Paulo Emílio ap llano um aono de hc nçn.
com ordenado; r og3.das a diepo'içõe' m contral'io.
Rio de Janeiro, 92 de nov mbro d 1906, Ioda R publica.
UFON

o

JIi!JlIct

AUG STO

atoLar! dfl

DE RETa r . 150·1 - DE :..:..

MOREIRÁ

PENNA.

Pil1 ' .llmcida.

,'OVE~mRIl DE

won

Iniciado na Camara dos "Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidonte du. Ropubliea a ahrü' ao linistorio
da Justiça e Ne"'ocioll lntariores crediLos suppl montaros
ás TCrbas 16,20 o 38 do art, 20 da lei n. 1453, do 30 de
dezembl'o de 1905

O Presidente da 1 pub.lica do Estado
nldo do Brazi!:
F3.ço "tber que o 'ongr essa acional decretou e eu sancciono a resolução segtI inte :
Art. 1.0 Fica o Presidente dit Republicn. n.utorizad? n. abrir
ao Minlsterio da JusLiç,~ o Nego cios Interloros os crodItos Imp-

plementare' seguintes, á verbas 10, 20 e 38

n. 14-3, de 30 dc dezembro de 1905 sendo:

o.

A' verba 16-Casa de Correcção - para pagamento de pensõe
A' vorba 20-1\. i tonciu. à allenados-Ho picio
Tacionn.l
,........
A' veI'ba 88 - Corpo de Bombeiro'- 1 0101'mados
,.. . .. . .

21

a.rt. 2° da lei

2:058. '000

272: 370ti700

Artigo unico. E' concedida a pens-o mensal de 250.: a
D. Marianna Ribei:r de Almeida Correia, viUViJ. do ex-Seu<Ldor
do Imperio coo ed.leiro Manoel Francisco Correia; l'eí'ogada:' as
disp SIÇÕOS em contrario.
Rio de Janeiro, 24 do novombro de 100G, IS· da Repu1Jlica.
PE~~A.

AFFONSO AUGUSTO J\1oRE;:IRA.

46 : 770. '792

Dadd Campista.

3;):) : 108,:792
Art. 2.° Revogam- e as disposições m coutrario.
Rio de Janeiro, 2') de novembro de 1906, 18" da RelU1JJica.
A FFONSO An";U. TO Jl
Jl UgHSto

rU~IRA

T,~v'l?'es

DECRETO N. 156 - DE 24 DE

KOVE~mRO

DE 1906

PENNA.

de Lyt·tt.

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado á
sancção
Modifica o plano naval da lei n. 1296. de 1 í ele novembr

DECRr.;TO

1505 -

DE

2,1 DE "Oí'E>IBRO DE 1000

o AUGU 'TO MOREIRA PE:>lNA.

o Presidente daRe ublica dos E tados Unido do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decrptou e eu sa.ncciono a re.;olução . eguinte :
Art. 1.0 Fica o Pre idente da R publica autorizado a eJfectun.r a modificaç:3e::s (lue forem necessal'ia.' no contract ce1e')rocl0 pa.ra a con. truc lio rle nanos de "UC1'm em virtudf\ da
lei n. 12!JG, de 14 de novembro ele 1904, augmentando o deIc.ca.mento dos coura 'ados e caça.-to1']lCc1oiras (destl'oyel's) e
ub tituindo o. cruzadore..-couraçados p r esclarecedore extt'ê1-ra.pidos, aesim omo o navio carvoeiro e o naí'io-escola por
um navio mineiro e um pequE'no nano de~tinado ao er,i o
de hyclrograpbia e de explora.ção da co. ta.
Art. .2.0 As despeza com as oova construcções não podom
exceder ás do or~a ento con t,wte do plano na,al de 1904.
Art. 3. 0 A de. pezas p3.1'a a. execução desta lei 'ri:io provida com o reCU1'"OS orç:l.mentll.1'io" de cada exercicio, sendo
1 YiJ.da' ao exercido eguinte e con el'lanclo o eu de.'tino a
qua.ntias não applicada~.
Art. 4.° Reí'oga.m- e as disposições em contrario.

Alc.randrillo Faria de Alenccrr.

Rio de Janeiro, 94 de novembro de 190fi, 18° da Repu1Jlicn..

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autori7.a oPl'esidenl' da Repul)lica a' on edllJ' um anno de liceu a,
com 01',1 nado. a JJemelerio de ~liraJlda. scrrotal'io da Capitania
d 1 1'lo d Estado ,lo Paraná, pUl'a lratar de sua ~aud<J onde
lhe ·onviel·.

Pr . id nt !l;1 Rrpuhlica d> E mão
niel0 cIo Brazil:
Faç ;.:ah r qun o C')I1gl'e,s'l ~ ional decrotou o eu
3011 ciona ,11'0 olu ão s gllinLr:
l\1·r. 1.. Fic:lo o Pro iuente dn. RrpubLica. (l,utorizn.rlo a concedrl' um anno ue lic nçn., com ordenado. a Hemet~rio de :JIil'aoda, I.'cI·I'1rio d<1 apil,a.oia do P rt do Estado do Paraná,
pn,ra t!'a.'Lal' de ua ·,tude onde lhe con\'ier.
Art. ." Revogam- o a' di po içües em cootrn.rio.
Hio de Jn.neil' 24 de DOV mbro de 1906, 18° da Republica.
Al~FO.

AFFOi\' o AUGli TO i\[ORElRA

DR R8TO

de 1904

1506 - DE 24

DE,

O'-Elll3RO DE 1903

PE:\"NA.

Alexond,"úlO Ftl1'ia de Alencar.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancçilo
\uloriza o Pl'esidentc da Repuhlica a con eder um anno de licença,
com ordt'uado, ao 10 e cl'iptul'ario c bibliothocal'io da Escola
.'aval. Antunio de 1\s is Fig-l1eir elo.

DECRETO

l.

1569 - DE 29 DE

:\'Oí'E~rnRO DE

190ô

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â
id ut da. R publica dos Estn.c1o UJJido do B1'n.zil :
sancção
Fa~o sa,l)e1" quI' o Congre. ,() r ll.cional decl'l.'tou (' eu ancDeclara que a antiguidaue cio po lo ri aUeres de João .Tose da Luz.
cion a l' "olução s guin to :
aclualmenle tenente-coronel co Olillanrla nt do 40 J'e"'imento d
Artigo unico. Fica Presidente da Hepublica autorizn.do
carallariu, dove ser contafla de 1 cle janeiro de 1 '
i\ ou ed l' llm anDO d licem a. com rdenn.do, a.o l° e riptul'ario bibliothoccl'io da. E,cola Naval Antonio d .\ "i Figu iO Presidente da Republica do Estados Unido do Brazil:
redo; rcyogada a lLpo içõcs em contrariu.
Fa.~o saber lue o Congr~ o • aciollal decretou e
u ancRio lo .II1n iro 9-1 d novembro de IDO , 18" dl1 Republica. ciono a seguinte resoluçã.o:
Artigo unico. A antiguidaile do po to de alfere de João
AVFO:>l o Amou TO MOREIRA PEXN.\.
Jo é da Luz, actua.lmente tenente-coron 1 commaudante do
4° reO'imento de cavallaria, deve SOl' couta.da. de 18 de jaueiro
Alexand"ino Fcwirr da Alencar.
de 1 '6 , data. da primeira promoção Q.ue houve depoi do
comb~te de II ele maio de 1 67 nas margens do rio Apn. o no
qual foi elogiado pel<1 branlrn. com que nelle se houve, em
DECRETO N. 1567 - DE 94 DE NOVEMBR.O DE 1906
direito :lo qualquer remwleração pecuuia.ria· revogadas as
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ui po içõo, em contrario.
â sancção
Rio 1 Janeiro. 99 d no,ombro de l['J06, 180 da RepllbUca..
Concede a pensão t11~nsal do 250$ a D. 1Ilal'ianna Ribeiro d
AFFON o A GU '1'0 lI[oREIRA. PE' A..
A.lmeida Correia

o Pro

°

O Prr idcntA da. Repnbli a. do~ E tados Unidos do Brazil:
t11Jor qu o ongr so Nacional d cretou e eu sancciono <1 egniote r olução:
Fa~o

JIel'nw R. da Fonseca.

22 DEC] ,ETO N. 1570 -

'20

ng

'OVEWmO

DI,

11"8 ] OOG

,

Iniciado na Oamara dos Deputados e pelo Senado euviado
á sancção

Iniciado na Oamara dos Deputados e pelo Senaclo enviado
para a formalidade d:L publicação

Auloriz(l o P"C. iden~{) da Ropublica (l fazel' l'o\'e1'~cr a fav01' de
D. Amalia I aulina Rodrig-ues ih'(l a partr' lIa p nRfto cluO cabia
I
a sua fallccida l11üi,

Pub!i a a 1'0. Olll~ftO do COJlll"res'o ~3 :onlt.l crue pl'ol'og:a o v3mrulo
a a lual se são Ir'gitilaliva alt, n clia 30 cio rll'zr'111bro do orrenlo
anilo.

o Presidente di1 Republi a dos E tllUO 'nido, d BI'azil:
idcnte da Rcpulllica d03 Esta.rlo
nidos do Bea Ll :
Faç
'[],ber que o Congress l'acionn.l, em onCoemidacle do
Faço sa.ber que o Congres o Na.cional dccretou e cu san disposto no . lodo art, 17 da, ol1~ti ~ui<:ã.o Fecleral, re, ulveu
ciono a se"" uinte r olu('5.o:
pl'ororrar oov:J.mrnt. a. 'LCtua.l s s 'âo le"i. h1tiva. atCi O din. :30
Artigo unico. E' o Pl'csidente da. Republica otutorizado a. do dezembro do correute n.nno,
fa.z('r reyerter iI. f'éLyoe rle D. Amalia Paulinlt Po Il'i~lle~ Silya,
nio d .Jan ir . <:lO do no\' moro lo IDor; l~o da. HrpublICn..
irmâ do capitn.o João Sabu10 Racll'igum, ,'ilvlt, a P:tl'tc' da, p n,'5.o
q nu caoia. iI. ,'UiL fa1leeida miL lL Zel inda ?lLu'i;L lIlC'ndei'l du.
.:\ Fl'O:'/SO A GrSTO ?I[oRgm.\' pj,:'/N,\,
ilva. l' que lhe fàru, 'ol1cedida por deereia do (lOv l'UO Provisaria de 11 de outubro de 1tlIJO ; revogadas as di. pO'i õe em
,tugl/sto TawlJ'cs de L!JI·(I.
contrario,
Rio de Ja.neiro, 99 de novembro de 1906, 18" da I elmt)!i ca,
o Pee

AFro, 's

Ac ,USl'O

~10R8IRA

PBi\':,{A,

Dovirl Gmlljiis/(I,

DECIV;TO .-, 1571-Df;

:..a

De: 2'iOYB~lmW m; LOO()

Illlciado na Oamara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

DE RETO

~.

1:-74-DE 29 DE :'iO,E~[HRO DE HIOO

Iniciado na Oamara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
1\ulori7.a o P"r'sirlenlC' ria Rr'puhlic" a ronce \Cl' a .TO'LO lIilario 1 creira da ih'a, arliuoto rio firl clrl lhe-ourada ria E·;(ralla d
Frrro Ccnll'aL do Brazil, um anuo ele li euca. r'om onlt'lJ:1 lo,
om pl'oro!!,,,çfto d'hjltclla CIlI cui J !l' Z ~o aclia, para cOJlIinua,'
a lralar d sua aud onde lhe conYio1'.

o Pr 'itlente la R publica d. E tado 'llido~ do Bl'nzil :
Faço aber lue o ungre'"'o :'\a.cional tl rI' tOIl r eH ':1ncciono n. re'oln lo e.2;uluül:
Artigo unico, Fica o Pre~iu.eni, u:J. RrI nhlica autorizall
Pr"sli<mt,· la. Repuhlicl los E ta. 'Oil Coi üs' 110 Bl'azil: a cúnceelrr a .Iuno Hdaei" P reil'<J. ela ~il'a. adjunto rlv liel ,la
tu IUral'Ü1 da E"1l'uda d F 1'1'0 pntra 1 doi H o.ZI1. um anno
-o ~ h r 'lue o I Oll '"}'(' ,', Na i nal orrJtou e ell J nc- l' lil'p.l1 'a, com orel ~ndodu. em 111' I' ,...'&('''0 l'aqll 'U ('ln cujo
.u ' re 'oluçl,
g /o.-e acha, par I C')l1 i 11 ,r a tratai' e" lia .-and on le lh
J1
c. l.iea
'r 'si ent' da. R('TIU',lil~a a'lt 'l'izld CUI1\ Cl" l'evv_a. ,t" a' di. po.i ;-)(" em cono'a i .
) I
,'pct l' I' '\ d'} ,() 01)1'[,0 d E: tul, do .\m Riu r1 ,J neirv, 9 ele n I'embl'o dr'[9 G, 1 "di I. epuh! 'a,
I'
IJ
1ln.1 . II I ,u (I P dCO-]Ç ,
, J. pa
t;t
I'
U _. li 1, li, (' II e co,
i, r ;
AFFOX,'O ,\t:,f ,'T 101mJR.I. P,

.Aul"r;za o PreR'detl~e da Republica a conc,O ler ao 'n porlor de
~an 'e c1., por~
do Esta 1, fil ,\mazon s [lr'. ~e'llo~i do Bego"
Oua Iros um anno tle licC'uça par<l tralamento (L,' sallCLo, com o
l'e,pec'i~o 01' 'e:larlo.

o

I'

,I,'

l'jl)'

o.J lnr

:- '),.;

I'

lJlI'

Ü'I), '!\'

lfJl

fi, n

o

\1,1]'1

,

(' II,!" ele F' l';.

l~o

dI. lIep ,11li 'a.

Il'gJ t, Tat:a/"s de T!I,'a,

DECRETO N, !Si3 -

DE

G

DE

fJEZEllBRO

DE

19lJG

Iuicia o na Camara dos Deputa los e por el1:'l. enviado á sancçao

D " r:TO "1'.

15i2-DE ..!9 DE ,,'0 'EmlRO DE IODa

Iuicialo na Oam'l.ra dos Deput'1.dos e pelo Senado enviado
50 sancçâo
A11 toriz1 o P esi lr'nlo rIa Ropubltra a cooc('(1cl' ao D,'. E,lt1a ,'elo
Eroost.' ,la Gama COl'Ttleira, ju z fedel'aI na sec 'ão ele jlinas
(lcrae;. um aono do licença, com lo,los o. vr'ucjmenlos, para
tr"tar tle SCla sal1ele.

o Presidente da Republica dos E, tados Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congresso acional decretou e pu sanccjono a J'c.-olnção s uinte:
Ar igo unico. Fi & o Pl'esid nte da Republica :mtcl1'iza.r1o
<J. (;(JUCdldJr lJ,fl
r. Ed';al'uu l';rne::;r.o la Gama Cerqueira., JUIZ
se~c;jo l<Ll lo E tado de Wn"
,el'ae" um anno de J Icença, com
todus o ,end n nto , pl,l'a tri1tar ,111 i'ma saudo; rovoga,l:ts
as di po. Jções em contri:Lrio.
Rio de ,TamüI'o, 29 d<' uovemlll'O do laor., 1, ° tln. Repuhlica.
AFFO,'SO Aur,l'STO ~10H8IRA PE:-I:'iA,

A?(.Q1Js/o T01)fwes de Lyrlt,

CroJ:l. a Caixa ,1(1 Com'er .'lo c

chi

,lU

Iras p1'(I\' ,ti 'ncios.

O Presidente ela Republica dos 11 tados Unidos do Brazil:
Faço sabel' qne o Congresso Naciona.l decretou e u ~anc
ciono a seguinte resolução:
Aet, 1.0 ]5' in /,itui 'a uma Ca.ix~t Ir OU'VCl' no )o;prcin.l·
mente de.tin' da a receilclI' morda>! il Ulll'O de 'UI' o Ioga I e
as qu constam do al't. 5° de ta lei, l11l'cgantTo TIl troca
bi Ihetes ao oOl'ttdor. repre entativos de vidor igua.l ao r][Ls
mo la' de omo L'ecebidu. , flxado J, te valor cm 15 dinheiro'
esterlinos por mil r6ls.
§ L" ,bilh t s emitticlo pela Caixa de ooyeri\ão. t(H'ão
rlUr.-o 1 gal, P JS ,nindu a. 'sim Irei to libcratorio pa.ra tOdOi'l os
"ontr letOS e palamAo o m gel'al. exp ptll;,dos os l'e['erido, no
'1oL't. 2" rle ta. lr1. e serào resga.tu. .os e p;LgO" ti I'J. ta, a, q 110m
JS entregar, par!\' s rem tl'oca.uos pOL' moe LI. de Olll'C) na
me,ma Cn.ixa.
~ 2," O O'U'O C\lle ;t Caixa de Couver no 1'e ehe1' em f.l'OCtl los
bilhet.,!-: qJle cmittir, erfL onsel'va lo em rlepo, ir,o e 11:\'0)10 I ,roí
se destinado, em ca.s ai! um, uem por orcl~m :),lglll11,L, fl outl'O
flm que não :::e,ju. o de COII vede]' no tYflO c c' mbio i1xl1d U'
bilhetes emittilJos, 'oh a. respou abilidade pes 0<11 cios memhl'OS
ela Caixa de Conversão e com a. garantiu. do The ouro ltciuual.

§ :,." O" bilh"Le~ [[11O forem apresentados a tror.o e rcsgain,dos uiio yoli.n.I'iío ii. cil'('IlI;~rão I: Rel'fio illr.iner'ótdos on ]1111'
Olltl',~ J'órmn., i:w{,j[isu.t/os,
§ 4, ° Emquaoto não forem impressos bilhetes e peciae:
para erem l'mittidos nela aixa de Conversã J, poderão ser
uW'-adas, '1ara e 'te firo, not LS d Tlle:oul'o não u:sa las, que
serão devid' mente a,;:signadas e ontej'à.o as nece::õsarias declaraçõe ,
'
Art. 2," O pagameotos decretado, contractados ou que
por flualquer compromi '80 hajam (lo ser oíl'ectuados em ouro,
'oI'ão fitos, como aci, talmente,r1e conformidade com o padrão
legal de vinte e 'ete diuheiros esterlino por mil réi , podendo
er r aliza,llo' em bilhrte' da Cn.ixu. de ('oover, ão pelo valor
m 01ll'0 flue l'epre:ent,Lm, nu. J'órmn. desta. lei.
Ad, 3. °
e-:'!arão aI' r1111. "oe da, aixa. de Com'er fio
Iluando o' hilh te,; emittido. á t,LXit lixlLC[o, nestn. lei attingirem
o v0,10r de 320.000:0008, corrr. pondrntp. ao depo ito mu.ximo
cle vinto milhões c:terJIno" pod1mdo então, ]lOI' lei do Congre o
l~acio1Jal, ser elevada. a taxa de qne lJ'u.ta o ,wt. l°.
rt. 4." Attlngido o limite e tabelrcirlo no a.digo antecedeute e alterad,t a n"a. na f6rllla. IlesLi\ lei, eJ'ãC' challla.do. a
troco, em prazo nunca menol' de d,/ze mezes, os bilhetes
emittido . Exgotado e" e prazo, conLinuará. o troco com o
(le conto at; vinte por cent do \'alol' do,;; bilhetes, durante cInco
n.nnos, c mtario da uat'dnicial do troco. De lois do' cilco anno .
(. l'- '-ha a presrl'ipç'no, rev rtclldo o fundo pre. ci'ipto em
Ü1.Vor do rundo de que tl'at,\ o ad, 9 dc:t<t lei.
ArL. -."0 rno.r o, fi'anco..;, lirL, :oUar' além da libra
esterllo , sel'vil'no par t constituição do liBp'J ,to de que trata
al't. l°, /,ual'da la. par.L os efl'eit da I mi:, ii) e co Ivel'~ão, a
tn.xa etabeleclda no Ine mo a.l'ti..!o par ~ as li hras esterlinas e
a taxa' a. ella. curro p' nuellte:s para. as moelas a que s' refere
e ir al'tigo.
Art. O." A Ca.ixa de Couvcr:,fLo mantrl'á lIma conta c'peci:ll para o: hi11i tt'.' I[ue e 1ittir e o OlH'1 qun receber. p'llllican,lo meno:alll1r.ltc o esÜLUO do' de o 'lt,)S e das eml:.'iies.
Art. 7.° O Prpsi 'cnt' à1. Rrp'lhlica eX'leclrá L'egJllamenTo
ln.l':1 a 01' 'an I. LI' o n.rl lillistr tiva tIn. Ca x L tlt' Con\'\~r,;,10. qu'
fical'!Í. "ob a iro 11' ti ta snp ,rlnt 'n ench 0 \[lfll tI'/) lia VIL7.en 1\
I'à m d la a. nJ que r.Jr app'ic,,1.Vl'l. p la actual
('al',ld \ lOl'l.iZll<"iio.
O nlll!' '), Ct;),'sc', att",hni~õ S ' vf'lCimelt s dvs IlInccio111riosch <LIxa eCOII\(,1"10 ~l'iiu rsa','ecitl.,.JS num"mo
l'J"ulam n . qu ne."; l<). U:lI·t" i ",o:al':i. r vi 'oriam lnt até
drfinitivn. appro"'/ ção lu COIl~1' S'O 'ac'on LI,
\1'1..
Pel.) de 'vio elo deposlt a. que <,p I'efere n!il 2° do
art. lo IUC01'" 11l o" m 11h1')' da Ca.xa tle c'on l'e1"1\0 na
penalldótrl ~ do <Ll't. ~. I d, Codii!o Pena.l, aI ln da. respoll'ablIiLlu(1 C' pe.;soaJ tIe '1l1e 11' ItL o l'eleL'ido (1.l't l [! .
An. !J." Fka,m tl' \11 (crll[o' [Iara ,L Caix I, de COIlV l'ão o..
fl1ndo' (Ir rJ ~; te e de gLI'aJl.ia UO pi~p,\l-roocda., intltulLio,
peh\ lt:l n. :í~I, de 20 de .il1uJJO lle 1 .!.l.
s 1. o O. aldo. do fWldo ele r sgatc contin 1arãn a "er
applic:.l.llos de ;WCU1'clo com o n.rt. l° da supl'<1menciolló\d:t /r.i.
~ 9. ° n fundo de gara.ntia. t.am bC' 11 s l"í de'tina.do :10 re gat do p,\[1el-111 ,cela, semlo C' te pel'UlU .n.do pelo.; bilhetes que
a, aixa de ,ll1l'01\·1\.o <Jmittil' cor1'r';jJ ndentes a.o dito 1'unllo,
de a cürl .om o a.l't. lo lo ,tót lei.
Art. 10. E' o Pr id 'nte da Republica autorizado:
I. A C'. tabelec r em Londr s uma. agencia da Caixa de
Convcl' ão, podcLhlo e'ta, :i houver convenie Icia pal'a as uas
opemç7ír,;;, omittil' not~;,; on\·el'..;1 \"ci' á. vi ta J1a tlita agenci<\.
A agencia fica.rá faTl'lbem 'ob (lo i1111 o,lia.t:t up rint nd n -ia
do MlOlstro tla l?nzenda ;
Ir. A operar I\l cambio, cOl1lpr mdo e venuenllo letra.
pa1'a, o exterior, rl iijj'ma a. mantel' :. taxa cambial fixada no
art. l°;
1'U.0
oJ1emçõe pOl1rl'fj,0 ser feita p lo meio q \le o (lovem') julgar clllvcnient. mesmo por uma secç'i e peci LI
do Til 80U1'0, menos por interlOc,lio ,1<1 Caixa de Conversão.
Para l'ea.lizu.r a' operações o Governo po lel'á utilizar até
tres mUhões e$terlinos do <LCtua1 ftmdo de garantia, que

nlio re..olver a.ppliCiU' i111m,cuia,tamente (l,0 (]m llT'cvisto no
a.r·i', !J", ~ 2" ;
IlI. A creal' no 1'he 'ouro a. ser'ção e;;;pecial de que tL'a.ü. a
di. posiçfLo :.\l1terlOr, fixando o num .1'0 classe,. attribuições o
veueimentos do pessoal e J odendo nelliL aproveItar os actuaes
fllllcciolla.rio. dt: fazenda. ou Dom Ja.r pe ',na" estran has a e 'se
quadro, submettendo seu acto á. appl'ovação Jo Congresso
Nacional;
IV. A liquidar, sl.iulgar conveniente e do mo:1o que lhe
parecer mais proveitoso ao inter 'sse nacional, as transacções que o The30ur..l a.ctualmentB mantém com o Ba.nco
do Brazil.
Art. !l. fi'ica. o Governo autoriziLdo a abrir os necessarios
creili.tos para immediah execução desta lei, tanto para pagamento do pcs'oal, como p<1ra ;1.cquisição do material.
Al't. 12. RevoO'am-~e a, dispo 'iç-ões em cJntrario.
Rio de Janeiro, (3 de dezembro de 1906, 18° da Republica,
AFFO)l. o ArGc, 1'0

~IORETRA. PE~NA.

David Campista,

DEcnETO

1577 (') -

DE 6 DE DEZEMBRO DE 190Q

Iniciado na Gamara 'dos Deputados e pelo Senatlo enviado
á sancção
Autoriza o Fr'csi,lontc da. Reoubli '11 a ('one der ao Dr. Juliano :\10rei r:!, dil'P ·tor alienista do fIo. pieio [ aeional de Ali'nados, UIll
aUl,O de licença, eo:.JJ o respe,eti\'o ordollado

O Presidente da Repnblica. dos ~sta.dos UnirIas do Brazil :
Faç) saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a se"'uinte resulução :
Artigo unico. E' o Pre icientc da Republica autorizado a
c,lllcedpr 11m anno de 11c~nç:t, com ordenado, a') UI'. Jnliano
ylol'elr, àil'f"ctol' alteni Toa do Hospicio a ional de Alieuado',
p Ll'a t~l!.tar de ~lla sa.ude onde lhe con vier; revogada: as di.'l.u"lt;õe" em contrario.
Rio de Janeiru, Q de dezembro lle 190-" I ° da R~pub1ica.
AFFO~SO

Al:'Gl'STO _IORElRA PE:-1.· A.

Augusto Tqvares de Lyra.

".0

DECRETO N. 157' -

DE

(3

DE DEZ8MllRO DE 1900

I!1iciado na Ca.-nara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Aulol'iza o 'presidente da Republiea a conceder ao Dr .• e.ino Dal'bosa do Vali _ "ltbstituto ln juiz felleral na . ec~ão de Minas
Tet'aO', Sl'is mcze. dI' licença, com orl1l'n:lllo, para tratar de sna
sande

O Pra idente da Rcpublica. do~ Est:\cJ , Unido do BL'azil.:
Faço saber que o Coogre so Nacional de retou e eu san oiono a rosoluç.ão seguinte:
Artigo uoico. Fica o PresIdente da. Republic autorizado a
conceder ao Dr. esioo Barbosa do Vali e, juii sub tituto eccioual do E t.n.rlo de Minas Geraes. seis mezes de licen,'a, com
ordena· lo, para tratitL' de sua saude; revogada a. di t)oSições
em oontrario.
Rio de .Ianei.ro, 6 de de7.embl'o de 100,:;' 18" da. Republica.,
AFFONSO AUGU TO MOREm,A. PENNA.
Augusto Taval'es ele L!ll'a.

r)

<lecrelo n. 1576 niio foi puJlioa(lo no Dial"io Officiul.

24 DECRETO N. 1579 -

DE

O DE

DEZE;r.mRO DE

1900

Inioiado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Autoriza o Presidente rla Republica a abt'ir ao )lini<terio da Indu tria, Via ão e Obras Publica o credito o.p eial dI' 660 , pal'a
oecanor ao pagamento dos vencimenlo tio chel' de secç·ão adctido
lÍquella I'crclaria de E Iado, Rllbem 'l'(l\'aro , correspantl 'nltl ao
periodo de 2 tle nOI'embru ;\ 3i tio dezembro de 1905

PaJ'a. pagamento ao bacharel Franklin Am rico
d Menczes Doria (barno de Loreto) u(\ voncimentos orre pondente ao p riodo do 1 lle
maio do 190- a 3l d dezem bro de 190'j, , . . ..
10: O 0"000
rt. 9,0 Revoo-am-s a' di po içõe rm cou·rario.
Rio de Jau iro. l3 do dezembro do ]90 , 18° da Republioa.
AFFON. o

A110

STO MORElRA PENNA,

AlIguslo Tavai'es ele Lyra,

o Presidente da

Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço a.ber que o Congresso Nacional lo retou e eu san ciono a seguinte resolução:
15â - PE 13 Df] DEZE)LnHO DE 1906
DECRETO
Artigo unico. Fica aPre ideute da Republica. autorizado a
abrir ao ~[juisterio da. lllllustria, Viação e Obra Publicas o credito especial de 060'" para. occorrer ao paO"umento dos ven i- Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
mentos do chefe de ecção adtlido áquella Secretaria de Estado
Rubem Tavares, correspondentos ao periodo de 28 do novembro Autoriza o Pl'ositlenle (III Repuhlica n eonceder um anno rle
a 3l de dezembro de 1905; revogadas asdi posições eUl contrario.
licen a, com ordenado, ao oUieial da Insp torill da Policia
do Porto rio Distrioto Fc leral bacharel Lniz Lisboa da
Rio de Janeiro, 6 de flezembro de 1900, 18° da Republica.
Silva

fFO. 'so Al'GlTSTO :MOREIRA PE:-IX.\.

O Pre idont da R publica do E tado
nido;; rlo Brazil:
a. 'ioual de 'r tou
li "unc-

11ligueL Calmon dtl Pin e ALmeida.

DE RETO

l580 -

DE

1::1

DE DEZE lDRO DE

Rosa

190

anno

nu

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Auloriza o Pr/' idenle da Repuhlica :l. abl'ir ao )finislerio rIa Fazenda o credilo xll'aorrlina'rio rll' 4:92í~2.iO para pa~alllento
a DD. ,1ovelina Riba Albuql1el'rrne Bcllo, Duolinrla (lu Lal'a
Hiba c filaria "\.ugusta Ribas Flores.

1'1"0. "O .\lnl' T

~rOJ EIRA PE '. 'A.

O Pre. itleDto da Republica do E. tado~ Unidos do BrazU:
DECRETO ,15, - DE 13 DE DEZEMRRO DE Hlon
Faço s!1ber que o ongre ~o Nacional decretou e' eu
sanCClon0 a seguinte re olnção :
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizaclo a
á sancção
abrir ao ~Iioi terio da Fazenda o credito extraordinari do
4:924. '2.50. para oecorrer ao pagamento uo mio-soldo a que Auloriza o Presidenle da Rel1l1hli a a erear varias logares n Inslitulo Benjamin Cnn lunt. e'<lin~ue alg'un elo' e. i lenl,'s fha
toem dir ito DD. Joveliua Rihas de Albllqu rque I eUo, Deolinda
os vencimento tio re pectivo pessoal.
de Larn. Riba. e Maria Augll ta Ribas FI res, nos tormos
do decreto legi 'lativo n. 1441, do 1:- do dez mbr u 100-'
O Presidentr da. Repu hli .u. elo' Estado' nido'! 110 Brazil:
revogada as uispo içõe om ontrario.
'
Faço ,Lber flUO o ongre o Ja. ional drcretOlI r li san Rio de .7<1.neiro, 13 de dez mbro de 1900,18° tia R puhlica. ciono a rguintr re: lução :
Art. I. ° Fica o Prr'illcuL da Rrpublica a.uLorizad a
ApFONSO A GI: TO MOREIRA PEX A.
croar o, pgninte 100-are.. no ln muto B njarniu
n tant da.
Capital Federal:
David Campista.
a) d medi o opbtalmo1ogiRta, p' rn, o r.' rei io d.
fUDcções iuber nte' a r.a })ecialidacle .
b) ue leitor, com J'uncciouamrnto nas. r ções ma~ nli na r
DECRETO N, ]581 -DE ]8 DE DEZEMBRO DE 190Q
remulina na hora dot rmiua'ltL pelo rOfTlIlamonto ;
c) ti mI'. tI'O 1llachi11i ta, pal'3. XCI' L' no motor a va.por,
Iniciado na eamara dos Deputados e pelo Senado enviado 110 pr lo macanico cm ou ra' machin, 11 fnn çües da ua
á sancção
profi ão.
Art, 2.° .ão drclarado
xtinctos 11 ftlegninfrs lo.!.!'a.res
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao i'rlinisterio da
Justiça e Neo-oeios Interiores cn'ditos especiaes na im- rx.i, tent s nu l1l mo e 'ta.b lceimcnto :
J, de TIl tre da omcina de artona~ 111
portaneia de 40:000 000
li, d aUxiliar <.I escripta;
Ill, de ('oito!' comprador.
O Presidente da Republica dos E tados nidos do Bra.zil:
Art. 3. o O pr soa.l do in titnto }lercrbrrú. o vrncimrnro
Faço sai)or que O Congro o Na.ciouitl ti cretoll e eu rt.l1ocon tante lla tabel1a. annoxa.
ciono a resoluçã.o . egllinte:
Art. 4." Fica. o Pl'c:lidente da Ropublicit aut, l'izatlo a
Art. Lo Fica. o Presidente cl:.tl epllhlica. autorizado a abrir abrir o credi to necr.' 'ario para lL xecução da pr '011 t 1 i.
ao Ministorio da Ju tiça e ogocios lnteriore.' o f'guint creAl't. 5, o R vogam-sr a.' di po i õe em contrario.
ditos espociao' :
I io do ,Tau iro, 13 de flczembro ele won, 1Ro da I rpublÍl'a.
'Para oecorrer á. d peza. com a rC}H'eRoDta :lo
uo Bro.zil n . ° Congl'e'so Medico Latino-AmrAFFONSO A G STO {ORELHA PENt'
riGano, qnose deve rcnnir em jn.noiL'o de
Augusto Taval'C' de LYI·a.
1907 em Montevifl60
,
,
, 30:000:'000

I

25·TabeUa de vencimentos do pessoal do Instituto Benjamin
Constant, a que se refere o art. 3 0 da presente lei
Oruenado

(lil'ector .. ,., ..... , ..
prll~ 'oro'> do cur'o
ue 8ciencia e lettl'l
,
.
7 prol' ,; ores cl 'ur:o
de rou ica ........
5 rep Lidur ' do curH
ele 'ciC'lIcia' o leitra~ .. ,., ... ,., ...
:3 rop .tidore' do CUI'
do lI1U iCél
.
m dico (clinic )
,
medico (e pe ialda)
escriptllrari aL'chi·
Yi tét
'"
.
in p ctor de almuoo
inspectora do a lunlnag .. " .. '" ....
1 itor parn. amh . o
O' "xo'
.
m :ltr machini ta ..
1
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HOOSOOO
3:000.:000

DECRETO

1 .

1584 -

Total

qUl'

190'

{uncclOnou a

.\.ÚUIJIJ

.slr&ção <Lu.- Corre;u. du E~lado do Para.

O Pl'esidcntc da ReI ublic.J. elo Esti1dos Cuidos do Brazil:
, Fa('o sab l' que o 'ongre s Xacional decretou e u Sl1OC'JOuo a se 17 uinte resolu<;ão :
, :\.l't,. 1.0 E' o Pre irlenie da RC'pllhlica autorizadQ a abrir ao
:Jflnlst 1'10 da fnu ustrié1. Viação e Obras Publicas o credito '.
pe~lal de 11 :!JW. '(jG6. para plt~al' a.o cidadão ./ayme AUrrll to OliYClm da Gama it ImpO['taneia elo' alugu is c indemni7.a ão de
7:200. 'DOO d 'p~za d r(>l)a.ro~ do' predio' em que runc 'ionou a Adminis3:000. '000 tea 'ao do·' COl'l'lJio, do E,rtado (lo Pal'á. d \ido em virtude rIe
3:000,:000 contl'acio ceJebrauo cm IGde maio do I !J'.
Art. "'.0 R vogam-.'e as dispo'içõe' em contrario.
.000,'000
lHo de Janeiro, 13 de dezemhro de 1000, 1 'o dê1 H. puhlica,
1:800,:000

2:000i-i000
1:200, 'DOO

1:000. '000
600 '000

I :20 i-iQ00

60 ,'000

1: OJ:::OOO

I :200,' 00
1:200,'000

OOOsOOO
GOO 'DOO

1:800. '000
1: '00,' 00

AFFO:'\SO AUGl.:,'TO :JI0RElR..I. PEXNA..

lIiguel Calmon da Pin e All/lCida.

DE

13

DE DEZE:llBRO DE

Hi06

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado á
sancção

1:333,' 34

60"060

9:000 '000

1:333;" 3-1

066 -000

2:000,'000

I :333' 34

666,'66G

2:000,'000

1 :333.." 3-1

600" fi6

2:000, '000

1:333, '334

666 "'OOG

9:000"000

1:3': ., 34

GG6,' 66

':OOOSOOO

I :3:1"," 3-l
1: 'O 'DOO

666, 'li6G

800 '000

2:000," 00
2:400 '000

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

I:O 0;'000

1:0 0:000

..........

1 :O~O '000

1:0 0'000

.,

1:0 O 000

Pes oaI ubaltel'no:

ntoriza a abcrlw'a ao ~1ini leria da Induslria Viação e Obra Public~' do cr.etlilo de 5:3~O -l~l para pagam nlo de vencimentos
d('~d? a dIvor o funcClon~r~o ap~ enlado' ca J:leparli ão Torai
do 'Ielegrapho o úa ,\.dillIUlslra<;ao do CorreIOS de Pernambuco

o Presidente da Republica do Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso.-acional decretou e eu saneciono a eguinte resolução :
Artigo uuico. Fica. o Presidente da Republica autorizado a
abril' ao :\linisterio da Industria. Via.ção e Obras Publicas ocre·
dito extraordinario de 5:5:...0. '511, -para pa!!'amento de vencimentos aos seguintes funccionarios: 1:4<39;' 13'9, a FIoreucio Rio
estafeta de I'" clas. , no -periodo de 18 de abril de 1902 a
d~
julho de 1903; 3:504. 442, a Jo é Gomes da Silva Leite teleara.
phista de 3" classe, no -periodo de 17 de junho de I9li b até 4. de
nove~bro de 190' ; 241,:930, a Polybio Cardoso Rangel, telegraphlsta de 3" classe, desde 1 de outubro a 30 de novembro de
1902. empregados aposentados da Repartição Geral dos Tele·
graphos; e, finalmente, 305S. ao praticante da Administração
dos Correios de Pernambuco Manoel Joaquim de Castro Madeira. de 4 de setembro a 5 de novembro de 1901 . revoaadas as
di,posiç,ões em contrario.
'
o
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1906, Ioda Republica.
.1FFONSO Al.:GGSTO MOREIRA PE. ~A.

900,'000
90 ,'000

600, '000
6 ,'000
GOO'OOO

DE

1

DE DEZEMBRO DE

Iniciado na Cama.ra dos Deputados e pelo
sancção

GOO'OOO

000,,000

Rio de Janeiro, l' de dezembro de 1906.

o A au

Migllel Cal.nton dtl Pin e Almeida.

DECRETO N. 1586 -

4 ,'000
400, '000

143: I 0'000

AFFO:'/

UE .JJEZE)lBRO DI::

Aulol'~za a aberlul'~ ao :\Iini lerio da InrLu Iria. \,iaçáo e Obl'as PuiJiJca ,l" cre~lLlo especial de H:91 'ti6li, para pagaI' a Jayme
AU<rl~8lo qiJv Ira .la Gama, d a1Ll"ueis e reparos dos pl'edios el1J

DECRETO N. 15 5 -
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1 porteiro
,
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.
1 roupoim.,
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.
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13

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção

Eu ioo pro fi ' ional:

I m .stra d tra.balho
de actulha
'"
me tre ue ollicina.
tyoorrl'aphica
.
me tI' de omcina. d
mpalha ao
.
I me, tre do gymm],'tIca.
.
1 m tre da omcina de
ncarlerna.ção .....
mestr da o tli inttdee cova eva
'oura
,
.
mo'tI' ue afinação .
afinador de pittno,
orgão e l1armonium
1 dictanto copi ta .....
1 contra-01 tra de trabalho de agull1n. ..
contra-mestre da 01:"
flcina typographica
contrél-m tre da 01':flcina de encauernação
.

UE

TO MOREIRA P.mNNA.

Augusto Tavà"C$ de LYI'a.

1906

enado envia.do ii

Autoriza o Pre id nle da Republica a abrir ao Jl1inistorio da Ju tiÇ3
o
'godo Interiores o crodito
pecial do 26:546 para paO'a·
mento de gralificações arldiciouao , vencimentos o pOl"centaO'~us
a empregado tla ecrctaria da Gamara do' Deputados

O Presidente da Republica. dos Estados Unido do Bl'azil :
Faço saber que o Congres'o Nacional decretou e eu saneciouo a resolução seguinte :
Art. 1. 0 E' autorizado o Presidente da Republica a abrir ao
ünisterio da Justiça e Negocio Interiores o credito
pecial
de 9 0:54G$, sendo 20:746 para pagamento, no exereicio de 1905,

-

26

da gratificação :1ddicional de 2U °/0 a.os funccionurios la ecretariu. da Camara do' LJeputados que contam mais de 15 anno
de eniçu publicu (3 de 1:5 "lo aos qu cootam mais de 10 aooos
do al'viço publico; e :): '00,' p'Lra. paO'amento du v o imentu
do porteiru Lla eCl'atul'ia o de 10°/" nos veoclOJ otos UOS cootinuus e correÍ( da mesma, secretaria equiparados e tes aos da
SecreLaria du Seoado. tudo em cUmpJ'i,lll:'nto ,i delibel' ,ção da
mesma C,Lmara de 17 de dezembru de I~JO·L
Art. 9," Revogam- e as disposiçõos cm contra.rio.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro do 1906, 18° da Republica.
Al'FO:'\ 'o

\'l;UCSTO ~IOI EIRA

I

E~:\A.

.Augusto Tavares de Lgra.

LEI N.

15~7

-

DE

18

DE DEZEMBRO DE

19 6

Inicindo na Camara dos Deputados e por ena enviado á sancção
1'i"a o.

r rço. naval para o ex

I'

ü>io do 1907

o Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brazil :
Faço aber que o Congresso acional Llecretou e eu sancciooo
a resolução seguiote
Art. 1, ° A furça navaI no exercicio de 1907 coostará :
§ 1, ° Dos officiae do corpo da .\.rmada e classes annexa'
con taotes dos respectivos quadl'os.
§ 2.° De 50, DO maximo, a pirantes a guarda -marinha
l) 5J alumnos do curso ue machinas,
§ 3, ° De 4000 pl'3.\'US do corpo do mariohoiros nacionaes,
inclusive 11 para a compaobia de Matto Grosso.
§ 4. ° De lOO fogui tas contractado .
:S 5.° De 1/00 aprondizes marinneiro .
§ 6.° De 607 praças do corpo de infanteria. de marinha..
Art. 2. ° Em tempo de guerra a força nava.l compor-se-ha
do pe soaI que for nece~sario,
Art. 3. ° A praça' e ex praças que se reengajarem por
tres annos, pelo menos, terão direito ii. importaocia, em dinheiro, das peças de fardamento gratuitamente distrlbuida
aos recrutas.
Art. 4.° Revogam·se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1906, 18° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN A.

Paragl'aplto uoi o. DeLel'mioltrlo pelo estaJo-maior do exercito o numer total do praças a er.m realmellt eo' rporadas
ao efractivo do exercito, dUl'aoto o oxeruieio viullouro, solidtal'à u 1inbterio da Guerra dos pl'esideows, gO\'cl'oadore' e
du Mini -tro do Intcrior o contioneotes a qu sã,) obriga, lo o
~ t,'ldos e o Di8trICto bederll.I, n L fOl'ma ,lo art, 87 da CoostiLUIÇã.O.
Art. 3." Emquanto não for oxecutatlo o sorteio milita.l', o
t mpo de ~erviç'o para os voluntal'LOs el'á de ~l'JS annus, podendo o og-<Ioj!lmento dus que tiverem 'oor'luiuo es'e tempo d'il
serviço ter Iogar por mai' tle uma. vez e por tempo ounca meuol'
de um anno.
Par lO',..~plto uni o. Findo o SOII tempo de s rviço activo e
não havendu ongiL,jamontos serã.o li enciu.da.s as pl'll.ças, ticaodo,
pOl'~m. obrigaull, den ['1'0 dos tl'es a.nnvs sub 'equ lntes, como
J'eservisti1s do ox rcito, a acudir ao ('hamado do 1.loistro Ila.
Guerra. ;is tileil'a~ plU'll a pu. "agom (lo eXel'l'ÍLo du p6 !lo pa.z
para p de "unrm. li: ses re el'vi'tas. sob pODlL do lol'racçã.o
das lci militares. apl'eseotu.r·se-hão nos ('orpo' indicados, COl'rendo ::IS tlespezas do traospol'te po!' ('oota da. União.
Art. 4.° As prll.ç'as que, lindo o tempo de serviço, eooLinua.rem sem inLerl'upção na.s filoira. • rom eogajamento por
um ou mais annos, terão direito ii. importa.nda elll dinheiro da'
peças de fardameoto que so abOOllm gra.tuitameote aos recrut:t
no ensino e bew assim á gra.tilicação i<lol'ia de ~50 réis, estipulada. na lei n. 2,17, de 15 Ul:! uezew bro de 1 04..
Art. 5. ° As ex- praça' que de novo e n.li::-taJ'em com engajamento ou reengajameoto por um ou mai anno terão dIreito
á unpOJ'tanda em dinllCil'o dll. p ons de .11 rdamento que e
abonam gratuita.mcntu a.o recrutas no eosino e á gratificação
de 1:25 réis.
Art. 6. o O Go 'roo Ill'ovidencia.l'á pa.ra que na.s 'oloniu.s
militare sejam COOvcoLOotemente Io('alizad;~ a praça quo
o de 'ejal'em, qua.ndo forem xcusas do serviço pOl' eoncluã.o de
tempo, galhJ,Dtllluo-as na po se dos re pectivos lotes.
Art. 7, ° O e ta.llo-maior do exer 'ito terá dou registros:
um dos voluntarlO . spgunLlo o Rs.adus onde tenham verúicado
praça. para o fim de ,loduzll" e do continlJ' ote a. ser ortea.do
um ada. E tado (COUStltUlçaO, a·t. 87 e seus pal'a"r,~pno ') o
numero da.quelle volumario" e outro da in cripção dos reservis,as do exercito e mai' ob 'ervac,:õe correlata ,
Art. 8.° São revoga.da as disposlçõe em contrario.

R io de Janeiro,

l\)

ue lozembro ue 1906, 18° da. Republica..

AFFO SO AUGUSTO MOREIRA

Alea;ancl,'ino Fm'ia de Alenca,·.

LEI N. 1588 -

DE

19 DE DEZEMBRO DE 1906

PEl

A.

Hel'mes R. da Fonseca.

DECRETO N. 1:)89 -

DI::

19

DE IlEZE~Bl

o

DE

1!10,i

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
á sancção
Fi"a as forças de terra para o exercicio de 1907

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre so acional decretou e eu sancciono a eguinte lei :
Art. 1. ° As forço _ de terra para o exercicio de ID07 constarão :
§ 1', UOS officiaes das di.troreo te" cla seti do exercito;
~ i O , dus alumnos das escolas militares até 800 préloças ;
l:í ~", de 2tL 160 praças de prot distribuidas de accordo 'OUl
a organização em vigor, as quael:i poderão ser elovu.das ao dobro
ou mais em circumstancias extl'aordinarias.
Art. 2." As praças que forem precisas serão obtirlas pela
fórma expressa no al't. 87, § 4°, da Constituição, sendo o numero dellas nos contingentes de que trata o citado artiO'o da
Constituiçã.o propor ional Ú. ropresentação de CIlUa. Estatl~ e do
Districto Feueral na Camara UOS Deputados do Congresso Nacional, ficando em vigor os arts. 3° e 4° da lei n. 39 A, de 30
de janeiro de 1802.

.

'

Auloriza o GovcrDo a alJl'il' ao :lIil1i~lel'jo tia (;u l'I'a o I' dilo do
9-U 429 71,0 . upplemenlal' a v l'ha do al't. 9°, § 15 (ll'ansporlo'
de lropa'), da lei n. 1.i::;3, do 30 de dezcmbl'o de 19 5

O Pl'e'idente da R publicli do' ';stados-Unidos do Bra.zil :

Faço saber qno o Coagres o Nacional decretou e eu sanc·
ciooo a seguiote L'esolução:
Artigo unico. E' o Pre"ideota da 1 epublica. :LutorizaLlo ao
abril' ao ~linisterio da Guorra o credito de 911 :4'>!:l 740, supplementa.r á verba do t1rt. V, § 15 (tl'ansporte de tropa l, da lei
n. 1453, de 30 de dez 'mbl'o de l!)0- ; revogadas a dispo ic:ões
em con trario.
Rio de Janeiro, la de dezembro ue 1~106, 18° da Republica..
AFro. ·so

Ar ,rSTO MOREIRA PE,', ·A.

Hermes R. da FOllseca.

J);WllETu N, 1500 -

IV

lJE

JJE /JEtEMJ31W DE

27-

100U

DECRETO N,

1593 -

UE 20 liE DEZEMBRO DE

19(6

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Iniciado na. Gamara dos Deputados e pelo Senado' enviado á
sancção

.\uluriziI u 'UI'I'no ii :lbl'ir au ~Iini"lorio da C1uel'I'a o cl'('u;lo ('pc 'ial d.., ,1:9'1:2::;::)1 para paf(:lJllenlu ue "cncilllenlus a Franci~co
Forreira tla Ro,a, prure, 01' .lu Collc;;io Mililar

Releva de qua1luel' pre'cl'ipçiiu o mpl'cgado ap sentado da Esll'aua
du FOlTo Canll'al do l:!L'azil Pedro .\u"'uslo Fag-lwdes, para (lue
pos'a ruceber a diltilrcnça do seus \'eneimenlos,

o Presidente da l~epublica dos Estados Unid03 do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decl'etou e eu sancciono a. seguinte resolução:
Artigo unico, Fica o Presidente da llepublica autorizado a
a.brir ao Iinísterio da. Guerra o credito especial de 4:m2"4:)1
para paO'amento a Francisco Ferreira da Ro-a dos vencimen·
to de protes 01' do Collegio Militar, a contar de ~l de outubro
de HJ05 a 31 de dezembro de l!JG6; revogadas as di'posições
em contrario,
Rio de Janeiro, la de dezembro de IUOG, Ioda Republica,
A"'po.· o A

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziL :
l~aço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanüciono a seguinte resolução :
Artigo unico, Fica relevado de qualquer prescripção Pedro
Augusto Fagundes, empregado aposenta.do da. Estrada de Ferr'o
Central do Brazil, para que po~sa receber a diífel'ença dos seus
vencimentos, visto contar 2<! annos, quatro mezes e 24 dias
de serviço publico, podenl1.o o Poder Execu~ivo a~rir o credito
nece "ario para esse fim; revogadas as diSposlçoes em contrario,
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 190G, 180 da Republica.

'(,I;STO :'IOREIRA. PE:'\i\A.
AFFONSO AUGUSTO ~10REIRA PEi\l'iA.

Hermes R. da Fonseca.

David Campista.

DECRETO N, 15!Jl - DE 20 DE DEZEMBRO DE lUOG
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Crea o logal' ua guan!u-mú,' na .\Hal1de~:l do E-tado da Parahyha,
om os vencimenlo que u.al'ca,

DECRETO N,

15,4- DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Concede mais dua quola de !!ratifieação aos fieis dc arllluzom aos
ajudantes das capalazias~da Alran a,ga do Rio ue Janeiro,
da Republica. dos Estados Unidos do Brazil:
Faço s:tber que o Congresso Nacional decretou e eu sanco Presidente da Republica dos E'tados Unidos do Brazil :
ciono a seguinte resolução:
Faço
saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancArt. 1. 0 Fi 'a creado o Iogar de guarda·móI' na Alfandega ciono a seguinte resolução:
do EstaJo da Paraltyba, com os venl:imento de ;3:300 de 01'Artigo unico. Os fieis de armazem e os ajudantes das caJenado e 17 quotas da gratificação.
Art. 2, o Na deli 'iODcia da verba votada para a despeza da patazias da alfandega do Rio de Janeiro terão mais duas quotas
referida Alütnl1ega, o Presidente da Republica. fica autorizado de gratificação; revogadas <1.::; disposições em l:on~rario.
a abrir o preciso credito para cumprimento de ta lei.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, Ioda Republica.
Art. 3. 0 Revogam·se as di posiçõe~ em contrario.

o Presidente

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906,180 da Republica,

AFFOl'íSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

David Campista.

AFFONSO Ao ,USTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRI::TO ;.;. 15V5 DECRETO N. 1592 - DE

~O

DE DEZEMBRO DE 1IJ06

DE

20

DE

DEZEllBRO DE lVOJ

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputa.dos enviado ã.
sancção

Iniciado na. Cami\.ra dos Deputados e pelo Senado enviado Dedara CI11 etreilo o d Ln'lo de 3 ue mar,o ue L8:J2, que aposeulou
a sancção
o 1" 'ecr tario de Lceação .\rlhUl' ue Cal'l'aLhu .Ilortlira
• ulOl'iza o Pl'e-i.lonlo ria R I uI li 'a ii abril' ao Ministerio da Fazenda o rcclito de 2: (i66::;656, tlppleLlleutal' li ,el'ha - 'l'he-oul'O
Federal - Pl' oal - do Ol'çameu lo "igen te,

O Pre idente da HepubLica do Estados "Cnidos do Bl'azil:
Faço saber que o Congre-so acional decretou e eu sanccionó a l'esoluçãu eguinte:
o Presidento da Republi a dos Estados Unidos do Brazil :
.\rtigo unico, Fica o Poder Executi 'o autorizado a deFaço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sane- clara,r sem effeitu o decretu de 3 de março de 1 '!.l:t, que aposentou o lo Secretario de Legação Arthul' de Carvalho Moreit'a,
CiODO a seguinte resolução :
reallmittindo·o no quad.ro dos empregados do COI'PO Uiploma·
Arti~o unico, Fica o Presidente da Republica autorizado a tico, na ca.tegoria que lhe compete.
abrir ao ~Iinisterio d,\ Fazenda o credito de i:6G5f;G56, supple·
mental' á. verba - Tbe-ouro Federal- Pe.soal - do orçamento
1 io do Janneiro, .).) de dezembro de 1:101, 1,'0 da Republica,
vigente; revogadas as dispo içõe ,em 'ontrario.
Rio UIol

Ja~

iro, O de dezembro de 190ô, Ioda Republica.

AFFO.SO ArGl'5TO MOREIR~ PESo 'A..

Rio·B1'Ilnco
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

-

28-

DECRETO N. 1590 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

m;CRETO N, 1590 - nl:: '7

J l:l DE7.I:l~IBRO ])1':

l!J06

Iniciado na Camara dos DeputacIos e pelo Senado enviado á
sancção

Iuiciado no Senado e pela Cama a dos Deputados enviado á
sancção

uloJ'Íza o Pl'esiLlcllLo ela Repuhlica a a/1I'i,' ao ,finist"I'io tia .Jusliça
Negul'io' Tlllc"i'll"'S o el'editu de IL5:r,:::
snppl0111cn la" ;\
\·.)1'1Ia !l. :r du aL'L. '2" da lei 11. 1:53, uc O lk ,1 ZCIll1Jl'O ,Le 1005

_\lIlnisLia lodns as pe~'oas di!' chI Olt intiil'o lamenLo implicadas no' ultilllOS 1l10vimonlos re"oLucional'i 5 dos Esl.auoa
ue Sorgipe e ~hLlo Grosso,

°

'-'o

() Pro 'ülcnte dit Rp]Juhliea dos 1';sLadu' Unif[)5 tlo I>m7.il :
O Presidente d:.t Republica dos Estados 'uidos do Brazil ;
[i'iL~'O s'LiJel' lLueo onO'l'e '-;0 N,teional doel'etoll e eu "tllcciuno
Faço s,tber que o Congresso Naciollal decl'etou e eu sancciono
,t l'e 'oluç'iio s guint': c
a seguinte resolnção ;
.\l'Ligo lluicll, L?ieam amnistiad,ls toda a' P()~So;LS llil'ed,t
Artigo lInico. Fica o PresitlNlte da Republica autorizado
a ::tbru' ao Ministerio da Justiça e I egocios [nteriores o credito ou indirccL,ll111'llte il1l li 'ad,ls 110' uLt,inlOs nl rim 'nt s l'ovolude LI5;453~S77. snpplementar á vel'ba n. ,)~ do art. ')0 dn. lei CiOIliLl'io' do'! K t,Ld ';1 'Ul'criDO i\Ia,tto ll'O' 'o ' rovo"ill1" as
'"
n. 15-13. de 30 de dezembl'o de 1905, p;\l'a pag-i\mento de despeza tlis 'i~'õp m con traria.'
com aulas sllpplem ntares, ~endu 75: 028 O O pal'a o Internato e
Rio d ,Jitlll'i 1'0, -)7 uo d z muro 11 1900 18° d,\ I 11ubliea,
40: 425$797 pa.ra o Externato do GymnaslO Nacional; revogadas as disposições em contral'io,
.\.FFO:'\SO Auo V 'TO i\IOREIR.\. PE:\~(.L
Rio de Janeit'o, 20 de dezem 1'0 de 190 , 18° da Republica.
.1//!/usto Tavw'es de L!ll'a.
AFFOl\'SO AUGUSTO MOREIRA PENi\'A.
_\tt,r/tU o 1'ova ?'es cid LYl'a.
nEl'I'!~TO

DECRETO N, 159'7 -

DC 24 De DEZEMI3TW DC 1906

Iulcüvlo na Camara dos Deputados e pelo Sena10 e:lviado â
saucção
_\n\o1'iza n : li '1'ln1'a "O ~linislcl'ln LIa fntlu, trin, \'i,do • lhl'.ls
Publica" eLo c1'editl) L1l' 17;()li"::;, slll'pll'm('ntal' a "cl'ha :3" do
al'I. 1·; .la lei n. 14.5:;, til) ;J() de u{'zull1Lro do 191)5

O Presü.leute da Republica dos Esta.Ju~ Unidos do Br::l.zil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolnç1í.o ;
Artigo unicu. Fica o Presidente daRe ublica a.utorizado
a abrir ao Mioisterio da Indo ioria, Yi::l.ção e Obra.s Publica, o
credito de 117:663.", sU:1plemeotar a verba ,3a do al't. 14 da lei
n. 1453, de 30 de d9zembro de 1905, para completar a importa.ncla precisa para ajuda de custo dos empreO'ados da Administração dos Correios de Minas Geraea e ló1 Agencia de Bello
Horisonte' revogadu.s as disposiçãe em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1900, 18° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

- X.

j(i()O DE ~8 DI'; JH';/.8~IUHO 1'1.;

lOllll

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á
sancção
~lancll1

pagar pios "orl' , da linião a gratificação devida aos prolissionacs incumhidos da. fiscalização do serviÇO de as~i8Lencia fi alienados nos e ·Labelccime11Lo.' publices do' Estad)s

() J>l'o'idento da R publica do' Esütlu::l nido' lia Bl'azil:
F,L(' sabeI' q u o C ngrlJ J ~acional tie r ,tou e eu anciono:J. e;U1n e l' soluçã.o ;
Art. 1, ° ,'cril paga peLo. flofre" da Uniã.ú a. ."I\tLifi <1çào uevida a' ))I'OIi,' iorr,Les in umbitlo" tlrL w.cJ.liz:Lção do, elTi 'o ue
a.s, istenci:L a :tlienil.Jo. no
'bbeleciment,' onbli 'o tio,' I~s
talo~. de U.CCÓl'UO com o d I 'o to no :tl't, l' do rlecr to n, 11: 2,
uc ,'-!.-) ue dpzembl'o (lo HJD3, o 1'e '[)octi \':t tab Il:t de ,'pncimento" tlcantlo o Presidonte da H pnbli a alltorizauo a. a.bril'
pam 'Se' fim o~ C1'odiws neco ,'wio ,
Al't, ~," l eyo"'am-' a (lisposiçõe' cm 'ou I'ario,
Rio de ,Jaoeil'o 28 de d zemhro do 1000, 18° tia I epublici\.
AFFON o A (;CIU

'TO

i\101mIRA

PJ':~:\'.\"

AU!JV to Tavm'Js dI: Lyra.

MglCel Calmon dou Pin. e Almeida.

DECRETO. K. 1001- DE
DECRETO N. 1598 -

DE 24 DE DEZEMBRO DE í906

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
.\.ulol'iza o Oovamo a conceder a LarJ yall o oal'es, Lcll)''1'a phisLa tia
E. trada ele Fel'l'o Central do B1'aziJ, seis rucze" tie 'licença com
ordenado

DE DEZEMBRO DE 1900

Iniciado na Camara dos Deputados e' pelo Senado enviado á
sancção
.\.utoriza o Presiden le da Republica 11 'onceder ao desembargador
Cassiano Cl1ndido 'l'aval'es Baslos, ,lu.iz da Côrte ,le Appellacão
da CapItal Li'ederal, tros mezes de licença, com todos os vencimentos, para lraLar de sua sau e onde lhe convier

o PI'C idoute da Republica do,' Estado. Unido.' do Brazil: I
O Presidente da Republica dosE taJos Unidos do Brazil:
Faço :aber Iue
Congresso Ni\ciollal decretou e eu sancFaço s .ber que o Congresso Nacional decl'etou e eu sa.nccíono <L resolução "cguint ;
ciono a resolução seguinte:
ArLigo uoic , Fica o PI' sideute da Republica autorizado
Artigo unico, Fica o Pl'esidente da. Pepublica autorizado
a conceder a LaCayette Soares, telegraphisLa da Estrada de a eonced l' ao lesemb:trgarlor Cas 'ian 'anuiclo Tavares Basto.,
Ferro Central do BraziJ. seis mezes de liccnça, com ordenado, ,juiz da Côrte ele Appellação da Capital Federal, tres mezes clH
para: tratar de sua saude; revogadas as disposições em eon· licença, com todo, os vencimcuto~, para tratar d' 'ua ,audo
ondo lho convier; revogad::l.s iL':i çli.'p .'i 'õe om cont!'ario.
trarlO.
lUa do Ja.uei1'o, 28 ue uewmbl'O do 1000, 18° da. Republica.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1900, 1.80 da Republica,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

ÂFFONSO AUGtis1'o MORI':IRA PENNA.

Attgusto Tava?'cs ele Ly/·a.

29 DI~ RET

~.

1002 DE ~' DE mm:.\IRRO DE 190(;

InIciado nó Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção
Auloriza o Pl'~si I nle da Repuhlicll a abril' . pelo )Iinislerio da Justi a e l\~gocios lnlel'iores, o Cl'edito de 953 :33 , para p3.gamenf,o
de vencimentos ao continuo da . crelaria do Senado, dlsp~nsado
do servi o, Delpblm de . \zevedo ;\hi'

I

os doente, c01chiic;l. C:1,m<l;', etc. e 1:1,va~~m de roup. » : I' de
I !Jf{'7:~IiSDJ[j;i YCJ.'/J'I, 9 2[j do ("i/.ado i1l·tigo «I) lilrül'nnC:i1 de .'oldl).',
entc1'l'us. 1..0 ' LtJliC'açiíes. eLe. »
Ar/,. 2. o Hemg"n.m-·p i1S di. poso ç-je~ em contrario.
Rio de,Jauri!'o, ')9 de dezembro Ile IUOj, I, o da Relmblica.
lU'ro.. ~()

.\.rGCSTO ~IOREJP. \ PE'\ . ..,,\.

Ale,ra7lfll'i.lO Faria de Alencar.

Pro. idrníC' ela, Rrpu bl iC:L doi': Esíauo. 'nido do Brazi I :
• a1Jo1' fine o ongl'r-so "a,CiOIlItI (]C'crC'iou o eu .. nu '.
dono a r oluc;>ão segtliute :
DECRETO K. 1(;05 - DE 2'1 De DEZE~lBr..o me 10.1(i
ArLigo llnico. Ftca. o Pr sidPnte da, R ublic alltOl'izado
a. abrir, pol ~linj torio d:L .Iu, Li~tL (1 . ' ·gOClO Interior', o Iniciado na Cam[~ra dos Deputados e pelo Senado enviado
para ser promulgado
credito <l 9:-3s3:{, 1 i\m ]1:lgameoto de v ·ocimenio· do CODtinuo da 'ecretaria do ,"nado, di. pl'n ado doeniço, ror t ,mpo Autoriza o Pre. ic!ente ela Republica a applicar ao preparaindetol'mioauo. Dplpbilll e Az ndo ~laia. relaUvos ,Lu pe1101' de llistori
natural medica ,la Faculdade de )ledicin<l
riodo dp. 17 uC'
Lembr ;1:l1 de d z mbl'o de l!JOG: re,·odo Rio ,le .laneiro Dr. Antonio. attal11ini a dispo.ição
gMhLS ii .. di po.'içü· om contmri .
da IL'i n. 138. ri" 21 dL' jtlnlto Ile 1LD3. con. idera1J.rlo-o
lenle suh.tituto da me 'ma faculdade·
R.io d .Taneil'o, ", d dezembt' de 10Du, I, o diL Repuhlica.
Fil.

o Prp'illente eh Rrpublir:l, do;; Es1ados Cnidoi': do Bmzil :
Faço
saber qll' o on~re;; . -acioual docretou
eu. na
AIIUIIS/O Taw1'es rl~ LYl'a.
fórm,L do ;j ::lo UO i, rt. i) 7 tia Con~titui<'ão da. Republica.. pramuUo a "egulnte 'e-olu ão :
"\rL 1. 0 O Prr Sluentc tia, J epublica. (} autorizado:L applinr ao prepar .uar J historia natural medica. dJ. Facu11h Ie du
DECRETOK. lG03 DE ') DE DEZB)IBltODB19üU
~ledicilla 110 Rio dI' 'au 'Jl'O UI'. Antonio Satt:J.mini a eli. po~ição
da lei n. 131), tIe ·n ele junho le 1,93, oon itleranl - lente
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á 'ubstitutu da mesnJ I, liLCu/(1;tde, de'ig;]~1Jldo-lhe a "Jcçio quo
sancção
lhe compete p las rO':'.ls dadas em concur'o e .'egunclo a
CO])Y(!nlellCÜ1'
lo euino .
..\uLoril.a o Presidente da Republica a abrir ao Mini lerio da Tu-liça
Art. ~.O H ,0.lm.. ~ea (lieposiç'õe. emcontra.rio . .
e • egocio Inleriore. o credito extt'aordinario de 65:000s para
Occorre,· à tlespez:.ts com a lnslallação do .\t'cbivo Publico • 'aPio d. J:1D iro ~g de dezembro de lU06, 1 o da Republica.
AFFO. '"o

cional no edificio

a praÇ<1.

.\u ,]' 'TO

10lWIRA PE1\X.\.

da RepublIca

..U'Fü:'\SO AúGl: TO ;-'1 REIRA PE"-XA.

aPre 'ident da H.epu1Jli a dos E tado Cuidas do Brazil :
Augusto Ta"ares de Ly,·a.
F,L o [Lber que o ~ongre_ o .Ta.cionaI elecretou e eu ancciono are. 01 nçãu elfutnte :
.\rtigo unita. Fica o Pr' iucnte da Republica autorizado
DECRETO! . 1503 - DE '» DE DEZE~rnRo DE !DOG
a n.bru' .. o '.linl ,t rio da .Ju:tiça e. -egocio' tnteri ras ocre·
dit ;\"traorulO trIO d (j; 00 ~. para. occorr i.' á' de pez com
a n.. t !l" ão do A ·C.lIVO Publico .'~cionaI no edilclo ii 11ra. a Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado envi:ldo á
sancção
da. Rppubl a. inclu ive a acqlllslção de mobllia , Tlletla1harw$,
J826 caíXl' par L gu rJa de docum 'nto.', e t· Jte
pal'a,~
Cl'êa UIll. ecretlll'ia de Estado com a denominação de "Iibiblioth ·a l' post U'O • tapetes, cort.iua. otc., \'el1tila.dore
nisterio do ," gocio da Agricultura, Indus,ria e COlllolectrlc . (~iL upiuuha', eleyauo1"" t h·phJue, dou' 1mstos,
lllercio
gratiticaçõe o d 11 Zlll'l d conducção; revog..:.clit' a.' dj 'posiç-õe' m c lltl'arhJ.
o Presid nte d:l Rep blil.:a. dos Esta o Cnido' do Brazil :
1 io de Janeiro. ') li dez mbro de 1006. I ° ela R publicJ..
F.to a,her qu () Con!.,1'c";o :\'acionaI decre .on e eu 'ancciono a rc'olu 'ão . .,uime :
..\I·'FO:'\. O ArGc TO 1IoREIRA PEX....\.
,\rt. I. o E' cre.lla. unn . ecr tal'iL de Estad om a duo·
.lllgIIS/O Taval'es de Lyra.
miuaçio ,lo Mini·t '1'iu dv~ . pgocio' dn. . \gl'icultlll'a, In.UI tria
~ ororoer·io.
1\1'[,.2. 0 E,Lo m,ul~terio jpl';i a scn c.J.rgo e't'ldo de'p,w u do rolu o' a sump
relati\'o;' :
mo I - DE '2 DE nEZE~rBRO DE HJ)6
DE 'P. ':T
1. o ,\' a,;,'i 'Ultlll'iL e ii iUllu:tria animaI:
a) en'luo !!ri ola. e,taç'j
,Lgrún mic..t , ro canica ","'riIniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
cola, e,tropo' de experimellla la e in ·tltutO de biollwia agriola;
Autoriza Q PI'~sjdenlo la Republica a abril' ao ::IIiui lerio da
b) immigração e colonização,
a1. he e e civilização do
Marinha o t'el!ilo de 17i: 17 .669. supplelllenlar as in lio. ;
c) inchdria anima.!, e cola ,"oterlnaria", po to' zooteehverbas do
,15 e 2G do art. 60 da lei n. i4:-i3, de 30 de
nico, lU'otecçlO ontra a' epizootia,', .importaç1,o e elp a,o
dezembro de 190ri
da. raça aperfeiçoada e ma.l adeqltaúa ao palz. eludas de
Pre id nte d.\ Republi ,1 d s E:ta.clo Cnido' elo BlaziI: pJ. ·tos, a"'ro ·tol,}_i:1 ou cL.L ificaç'to e anal.1' u ua g!'aDl nea .
d) r ~i'tro do' animae' importadu ou na. "Ido' Du pil.iz
Fac;>o. ,b r qu o 'On;tl'<) ·so . 'a,cional decretou e ou -ancciano de conformidado com o decretu n. l-U~, de 91 de te,eren'o de
a ei' nin te 1'001 uçi1o:
.
I 91, com
a.lterar;ües que tOl'em conveniente. regul mentos
Art. 1. o K o ll'esid nto da, Republica. autorizad a. abrir anitario para importação e''Portação ue aoima
semente
.\0 :\lini t rio (la Jlal'IIl1Ht o~ r 'dito ,upplementare segu.nte : e plant<LS :
lll" 72:4<11. '73;) (L v~rba (lo , 15 elo éLl't. li o ela, lei n. 1453. d
e) e'tati tiC[L e informaçõ
obre producção, con umo,
l!J05, « ::1'1 ~ic< ment " appo itos, ViL ilhamc, etc., ronpas pam mercados internos c externo" xportaç5.o e importa, ;W previ-

- 30
õrs do colheitas, movimento uas snJrn '. ,.~luos ( stoch.~, wna o
;i,re.. do prodllcçlio, cooOlcient para. hectare, cio terr no on
pro r .0 de cul&nrn. e inuu",tl'ilt mincl'n.l ;
j,Lrdin:-: bot:l.I1ico . horto. mil eu.o, la.bor!l.torio , acqni içür o dist.ribuições rle planta
ementes;
q) legislação rum] e agl'icola. stnLios cientifl os
mo
intuiLo de prOmOyrl' o pl'otrre' o da a.~l'icnlLum c da indu 't.eia
animal, congresso', conrOl·eneia., sociedades rio itgl'icnltlll'it,
:;YJ1Llic!l.t,os, 'oop l'aLiva.~. banco, caixas do l' dito iLgrico[;t. e
mpa.ohi<:l8 pal'a, cxplort~çõ agrÜ'oln.s no l)'l.iz ;
!L) ob cl'vatorio' n,.tl'ooomico-.
,t :w- s md,r l'ologica'
cartiL geog-rttphica (organiz,tç:t e puhlical,'ã.o) ;
i) h~'dr;),ulica a!..ril'ola. irriga iio
dr niLg m ;
.i) tel'l'il.' publiea ,re~istr de terra po Ilidas e I !ti Li ma·
ção ou reyalidal,'ão da~ po"o o cone sõe.~ Ceita. ma.liçii: . d marca('ão. de 'cripção, di T,l'ihlli 5.0 c "eoela llit' tCl'l'a' p rtcnconte' ,1 União e 'ntt ',p:tra(':to :liLs q u pJrt nCJOl ,LO dominio
piwticular .
h) int'ormaçõr., propa!<anlltt, pnhlicida Ir e divnl!!aç:l. do
tllrlO qllanto interc' "U' ti, aoricnltlll'<t, in,lu Lria (I comm rcio
no intol'iol' o no extrrior.
'). ° A' indu 'tria :
fl) mineraçIí.o e lr.dsla('ão respr t.i,a, cxplom.çiie, r . e'1'viço goolegi o, esta.bele imento. mrtal.llll'1.\"ico, r r. olas d
minas;
b) índu~tria em geral, indn tria' novas, do cn,olvimroto
do~ di'mr os ramo cl.. indu tria, rn ino pl'ofl iorral, comprcbondendo o~ e tahelecimonío indu triaes .
c) patente de invelll,'ão. de unho e modolo
marca de l~tbrica e de commercio :
d) conserva ão e recons:itni ão da~ flo.'estas e nntta.'.
compl'o\1ondida' as di, inuu tl'Í:\ extractiva, exr. nç'[ tio' rcguIamento' on ernente <í, p 9 a no mares i rritoriae' rio
do dominio fe loral ;
e) musou e bibliof,heCk'j>.
3.° Ao commercio:
a) preparo de tratados de commercio e nav gfl('ão;
b) camara de commel'cio, i\, ociaçõe.. junta
ommorciaes o boI a. d c rretores ;
c) exposiçõe agricola, indusLriaes e crnumerciacs nacionae c internacion:tp. :
d) cn wo profi.' 'ional, academias de commorcio e m u, ou
commercial ;
e) regimen dos pc' . e medidas;
f) e 'tUlIo economico da "ia' lerrca, e111 uas relaçii
com a agricultura, m todos os ~i'j,ado', ostr ada" de roJagom,
cu.'to dos transportcs, acondicionam nto, emball1g m, , eguro',
fr te' e tarit'a ,
Art. 3. ° O no'\"o ~Iini 't.ro on . ecretario do Estado ter{L as
me mas honra;, prerogat.ivas o vencimento do outro ministro.'.
Art. 4.° Serão reor!tanizadas a secretarÍit ele E. tado o
repartiçõe' . llbordinadas, clesccntralizaudo o. serviços. podendo
tmnsCorir de un.' para outro mini terio .crviço
estabelecim nt 'de qualquer natureza.; dividindo-os em directoria,
diyjsões on secções, ouf'orme ror convenionte em cada a'o:t
1'0. pecti\'o Cunccionamonto, o IInil'ormizae,i" quanto lJos iv I,
as cla' rs de funccionarios, seu. dirritos c v<1,ot:Lgrns m categoria,; ig-uae', endo Lilllo ,.u;eito (L tLpprov,Lção elo ongrr,;so
Nacional, observadit:; as .. eguinto.; lmsc :
ln., ficarão pertencendo ,i, .il.lri. dicção ;.l.llmini.'tlatiya elo
novo mioisterlo os ~t:tbclecimento', in titlliçã . r r J?f~rtiçõe.
publica (lur se proponla' 111 á. l'e:tlização do asl,nelos, f~rrviço.
Oll trahalho e.'pecifil'ailo~ no itrt. <;>0. como, ão ontr, oui ros o
Observatorio A tronomico do Hio de Janeir , iL Rcpal'tiçã tI,
J~ tati tica, a E tatisticH. Gommercial, o ,Tarrlim Botanico, a
]i; cola de .\fillas. o Musell Jacional, Ho pellaria da Ilha úa
Flore e Fabrica de Ferro do Ipanema;
2", erão reorganiza.das ou remodeladas as repa.rtiç-es a
que .'e refere a pl'[meira base, de moclo a '.y 'tematizar os
diversos servi<::os o tornal-os adequo d s aos fins a que se propõe
o mini terio ;
3", para dirigir serviços c exercer Cuucçüo te hnic:1s, poderá, em qualquer tempo, .'er eonLraetada no paiz ou 110 e .
traogeiro pe.soa de provada competencia .;

n

.jn., eril aprovoitado o pcr' oal d reconll chIa competcncia
rlifTeronl.O.' ]'cpal'tiç"je qnr pts.arcm piLra o novo miui 'teri , flc<tndo os fllnCcional'io que não o forem alluldo.' ti.
rotarias dr l';'taelo a.ctuae, 'i c nbroOl mal.' de 10 anno'
do serviço ;
•
Fi", s'er,í roorganizado o Mini. tCl'io d:t Tndu trin., Via ão o
Ohms Puhlicas, m,tntondo
pn o.LI da. div r a repartições
(li visiir IUO l:ontinua.rcm S b . UiL j I ll'isllicç1io , faz ndo nova
disi,l'ilmiçilQ do m:tl, ria, r com:t denuOlin:t(''iiJ do Minist rio
lia Via('ão c Obea' Pllblic:ts ;
G\ o p s,; al stl':who aos qll:ulros aetn:l.e.'. qu for noCongl' ,'o não
meado. S 'l'l"ir:i, om commi. siio cmqu~IILll
tomar coo!trcimonto dit nOytL ol'gaoiza('ão os sru ,cn im otos
e reglllar:ío p lo lli po't) no a.rt, 4", xcrpto o do pes oal
tcchni' tlnLritetarlo. qu trl'ti, a remun 1'<1..'io ajn tada.
Art. :;.
P1'e, [dent() ela. Rrpublic<t 11 antorizar.lo a abrir o.
creel itos n eos'ari .' ])wa as ele p za d noy mini t rio e
lot:ll;ão do.; sorviç s CJu j ulgitl' 'olll'enirnl ampliar on CI'riW
dr de j:L.
et. G,o Rrvog:tm-s.' as llisposiçõe4 om ontrario.
Río dr ,Janaír'u, 9) cl dez mbl'o do 100G, 18" da Hf'pllhlica..
il~s

o

AFFON

AL'(H'STO MORF.JRA PE:-'::'oIA,

lUfll'sto 'I'auaras de Ly,'o.

DECRETO

~.

1607 -

DE

29

DE DEZEMRRO nE

1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Deroga o al·t.lodo d~creto n. 11:>0, de:> do janeiro de 1904, na parle
final, em que reslringe o privilegio dos trai IllhadoL'es agricolas

O Presidente da Republica. dos Estados Unido do Brazil :
Faço saber que o Congre o Nacional decretou e eu sane"
oiono a seguinte resolução:
J\rt, l.0 Fica. derogado o art. l° do decreto n. 1150, de 5
de janeiro de 1904, na parto final. em que restringe o privilegio dos traIJalhadore agricolas, afim de serem pagos os
eus salarios pelo producto da colheita para a qual houvel'em
concorrido com o seu tra.balho, precipuamente a quae quer
outros credore, .
rt. 2.° A presente lei, respeit~do os privilegios con·
tantes dos contracto de hypotheca e penhor agrícola em vigor,
só comprehende a divida contrahida posteriormento ii. sua.
data.
Art. 3. ° E' applicavel ás cadernetas de que trata o art. 00
do decreto n. 1150, d.e 5 de janeiro de 1904. o disposto no
art. 3° do decreto n. 79, de 23 de ago to de 1903.
Art. 4.° Revogam-se a disposiçõe em contrario,
Pio de Janeiro, ::l9 de dezembro ele 190G, 19° ela Republica.
AFF NSO AUGU TO MOREIRA PENNA.

Jlligttel Calmon riu Pin e Almeida.

DECI1ETO N. 1008 -

nE ')

Dr. J)EI.l':~IBH() llF. 1 flOr,

Iniciado na Gamara dos Deputac10s c pelo Senado enviado á
sancção
Declara que os empre"'ados civis dn Inlanr1cncia Geral da
Guerra e da Direcção Gel'al de Saude perc barão seu!
vencimentos de accordo C0:11 a~ labellas annexas

O Pre idrnte da Republica do Estarlo
nido. do 8l'azil:
Faço abel' que o Congresso I Ja.cionalll rotou e eu anceiono
a soguinte re olução :
.
Art. 1.° O empregado.. ivis ela InírJl'lcocia Geral tia
Guerra o da Dir cção Geral do Sande dI) Exercito p r barão
(lesrle a data desta lei os sen' veu iment.o de accordo com 11S
tabeUas aunexas.

o

AI't. 2.° E' o Preü lenLl' da llepli1JUC;t n.ldorizado a abril'
l'cdito' I a.l'a. exocne1io rir. ta I i.
Art. 3. 0 Revogam- e a.' di:p ,ieões em contrario.

00(:[' ·~<l.l'ios

Hio ti .1an iro, '>9 do dezembl'o

(]e

1010 -

DEcrU:TO N.

DE 29 DE DEzE~mRo DE

1900

Iniciado na. Gamara dos Deputados e pelo Senado envia.do á
sancção

1!10(\, Ioda Republica.

AFFO. 'so AUG1'STO ~[Oll.Em.\

PE, ·X.\.

l/rl'lIles R. ÚO FOllsrca.
TABELLA DOS YE~CIME~TO DOS E~rPREG,\nO • Cl"n
GERAl, DA GnmRA

Mensal

4 primoiro omciaes .
,I ogundos omciaes
9 amn.nll n e . .
:., agente' compratlol'e
.vJr1 ospa.chan Le.
.
1 P01't ir
:i cominno. . . . . .
3 ervenLe (dinl'ia dr 3.')

31

~50S

DA TXTE, 'DENOTA

Annual

2:iOS
200s
300 .

4:')00S
3:IJOO..
2:400..
3:600.;

: ElOs
ZOOS

3:noOs
2: 400.-;

120s

I: 140S

AuloJ'Íza o Presidente da Republica a concl'der ao Dr. Abdias
~e\'es, sub tituto dojuiz rcrleral na secção i1oPiauhy. eis
mezes de Jicen<:a. com ordenado, para concluir o lrata·
mpnto de sua saude onde jhc conder

o Pre

iJentr da Repuhli a do.' E i.ado
nido do Brazil :
!'aber qne o Congre' o Nacional decrrtOll e eu
sancciouo a re oIução . egnillte :
Artigo unico. 1:'ica o PL'esi{1rnte da Fe uhlica autorizu.do
a conceder ao Dr. Abdia$ ~eve', juiz substituto federal na
:ec 5.0 do Estado do Pianhr, sei' meze, de licença, com ordena.Jo. para concluir
Íl'l),tn.mento dr ua :ande, onde ihc
convirl'; r íogi.Lda. a di 'J)o.~içles m onua.rio.
Rio de Janeiro, 9 de dez mbro (ln HJOG, 180 da RepulJlica.

Faç

}\PFO:'<SO

1:Ofl5,'

A

eu TO _ IORElIu P8:--':'o:A.

ri !'gusto lÍ1rares de J:y;·,r,

74:R'1:is

R.io d .1anriro, '>!1 ele dezomhro rle 1DO).
AFFOX o .\U,l' TO ~IOnEJRA PEX);A,

TAllELLA

no.

n:'iCl\lEXTO no' E~rPREGADO. CIYl
GERAL DE .'ALOE

)Iensal

3 primeiro. 0'" riptnrarios
3 .- gllndo escriptm':11·io..
:~ tel'ceiro' r criptul'i\l'ios.
1 portl'iro. . . , . .
2 continllo~ . . . , .
:~ .. l'Vent
(di:'l.l'ia de :1").

D.\ D1RECÇ'ÃO

-l: 200.'

-'>.)0:-;

"':400.'
::!:400..

950..
')0 .'
I~Os

3:000"
1:440'
1 :0\15.'

Rio r]r.T:tu iro, -O de dezembro cl WOO.
AFFO~

IOII -

20 DE DEZE)lJ3RO DE lUOl)

DE

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Pre identc da Republica a conceder a Oa tão
.Teolas. sub·-ecretario do Instituto :-;;acional de Musica,
um anno de licen<:a, com ordp-nado

Annual

:i50s

DECRETO~.

AutJll TO MOREIRA PE:\':'\.\.

O Prr idcntc lIa Republica uo_ E 'Lado' L'niuo. do Brazil:
Fa.ço l'itber que o Congre 'o Nacion:l.1 decr ton e eu . ancciono a 1'e oIu 'ão rgllinte:
Artig-o lluico. Fica o Pre,ideute da RC'puhli a autorizado a
coocr ler 11m anno de licrnça. com ol'.Ienado. ao snl)-~ecretal'io
do Instituto . aciooal de ~[u 'icu. Gastã .]eol;i. para tratm' de
",na "ande ond lhe condrl'; reyogando-sc a' dispo~i ·Õr.s em
c ntrnrio.
Hio Ir .Tanrir ,20 rle tlezr.mhro dr 100G, 1. o ua Repub1il·a.
AFPO~ o Aue

DF: RETa •.
~niciado

lGon -

Augllsto Tot'aI'cs de L!ll'lC.

DE 20 DE DEZE1fBRO DE 1900

no Senado e por eUe enviado á

sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir o credito rle
90:4 0$300, para OCC01'I'er <i dl'spezas 0111 a sub titllição
dp tappe31'laS, movei e COIII diver a- obra nos cdiftcios
do ~l'nado e da Camara do Deputado

do' E. bdo' L'nido. /10 BI'azil:

e

Ri d Janeiro, 29 de drzomuro de 1906, ], o da 1 epublica.
}\ FFO~SO

A

81' TO MOREm

PEX, A,

Augusto Tr(1)ll1','s rle Lyl'U.

'l'O MOREITl.A PEi'i~A.

DECRETO :-l'. 101') -

DE

29

DE DEZE~mRO DE

190

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
.\uLoriza o Governo a conceder a ;\fauoel dos autos Mach3tlo,
condllctor cip trem de 4" classe da F:,;trada ue Fprr
Central do Bl'azil, um auno ele licellça, elll proroga~ão,
com o respecLivo ordeuado

O Pr 'iíleute da. Rc}mblic;t do E,tau s L'nillo' do Brazil:
Faço .ahrr qn () Cong'l'e~
Xacional d 'rrtoll e eu '10 ciono a. re,olul,'ão .egnintr:
.\rt. l. o Fica. Pl'n'idenL da Repnblicn. autorizado a. conced ,r ,), ~I;'tnoel do ,a.nt03 ~Jachatlo. conflu ior de tI' 1ll de
4" cla~,(} da Estra.da. de FCl'l" ContraI do Bra.zil. um anno d .
licrnça.. 111 PI'ol'oO';\(;ãu (h1 {[ne lhe foi anteriormente 'ollceelida, com o r sp... ti íO ord nado.
lHo de c1a.llril'O, ;ln de dez muro de 190G, 18° da RCpllbli 11..
AFFO:'\,

A

,li TO MORl~lR,A PE~.·A.

Migucl Cal mOIl du Pill c AI meida,

DECRETO N. 1613 -

DE

99

DE UEZK\IBRO DE

1006

Iniciado na Gamara elos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente ela Republica :I conecder 11m <lnllO de
licença.eom ordenado,ao amanuense d" Administra '30 dos
Correios do Di trictoFecleral 8ízenal140 Gomes de OLiveira

o Pre idente

rIa Republica. d s Estados Unidos do Brazil:
Fn,Qü saber qne o Concrrp, o Jacionn,l II cretoll e eu
sancciono a eguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da R publia autorizado
a conceder um allno de licença, com or,len3.do, ,~~ izenando
Gome de Oli,eira, amanuense llus CJrrel",; rIo Di 'lricto
Federal, para tl'ateLr de SUJ, saude 011(10 llie Jn,ier; l'o\rogarlas
as di, posiçãe om coutHl.rio.
Rio de Janeu'o, 29 de dezemlJro de 1906, 1 ° da. Republica.
AFFOXSO A

DECRETO N. 1614-DE 2

DE

dll

Pill e Almeida.

DEZEMBRO

DE

190G

Iniciado na Gamara dos Deputados e por ella enviado á sancção
Ele"a ü catagoria de alfanclega de ·ln orelem 3 )les3 de Randas
da cidade de Pelotas.
I) Presidente <la. R publica du::! E tn.llo Unido,' dü.Bl'iLzi1:
Faço aber que o C ngre 's::> XaCiOJlitl decretou e eu sancciono a egumte resolução:
Art. 1.0 E' eJevada á categoria de alfandega de 4"' ordem
a l.k a de Rendas déL citlade de Pelota::;,
,Ar&. 2,0 Es a alfandega será. organizada e 'curteada de
conrOl'midade com a t,abel1a annexu..
Art. 3.° O Presidente da l'epublica abrirú, o crl'cUto que
for necessario ara a ua lO téLllação e funcClOnamento.
Art. 4,° Revogam- e a' disl1osl<;ões CIO cuntl' Irio.
Rio de Janeu'0,2v de llezembro de 1906, 18° da Rrpublic[;.
SO At:G

TO

lOREIRA PE~NA.

Davicl Campista.
Tabella

~

Or.llenado

Quotas

Totaes

Df), adminisl:raçüo

ptl.lI',U'IUS. , •.•

6 segundos ..... , "
1 the"ourl'lro (quebras 500,~) .......
1 fieL ............
L porteiro carlOl'al'lO .........
1 coutinuo ....... ,
1 aclminist r a d o r
da capatazias
fie! de armazem

..........

20

:2: 100."000
1:600 000

II
1)

10::-1)' SOIlO
ü: 'vO,jUOO

2:4: 10$000
1 :400,~000

14
8

2:(100 000
1:4JOsOOO

1:600.000

fJ

-60~"00

3

1:600.'000
5(jOSJOO

1: 00:000
1:ôOO. '000

10

8

175 quotas na razão de 1 % sobr a
lotu.ção de' 1.800: 000 '000., .. , , .

-----

1:000,.000

I' :000,'00

Das cflJlrtla"ias
14:400,; O

16 tmbalhn.dores a 2. 500 em 3GO clia

Das embm'caçõcs
I pat"ão a 90~ meo ae .. ,
.
ô rem,tdOl'es ,L 75" OJ, .....•... , ..

1:0 0,'000
5:--1.00..000

6:4 O. '000
4()~0

81:

O

Mltterial :
Totac

Qnantias
Expedie.lte - J1 CIUÍ,'iç'i1o o en a lernação de livros, papel, penna e
outro' artigos
,
Moveis-Com ra e concertos
, .. , .

:3:000 '000
'JOO.OOO

Despe::.as diversas
Jllnminação. as"igmttul'u do Dim'io
Olficirt ' • er "JÇO tel gl'apbico,
agua, a",,'eio, etc
_
Acqui 'ição, l' paro o r,on rya a.o do
llHLt rial .. "
" .. " .. ·
,
Aluguel le ca;a
.
,
,.
ld m Ile t1l'J11uzen"
Despezu de iustalluQã

J :OOO,-;OUO

1: 9 00,' 00
(j:U OsOUO
9:400.'1)00

13: OO..UOO

5:000sJO

.

100:6~0.'000

Rio de Jallei:o, 29 do dez mbro d 100' .-Darid Campista.

DECRETO N. lG15 -

DE

99

DE J)ElE~roRO DE

190)

Eleva os vencJmentos de divcrsos runccionarios da
Amortização

aixa elo

Art. 2." Fica o GoverJlo a ltoriza.tlo a abrir os cl'cdlto~
necessariolJ para execução de.;ta lei; revuga(la atl di po~ições
f i contrario.

1: 00, '000
1:6,0. 'UOO
----2::1 : gtiO,~bOO
18: 000.;'000

12: 000. '000

o Pre, jdente ria Rep'Jblicn, do ES&(Lllo' 'llÍllo'l r1 Rl'n.7.il :
Clt·. <tJWFaço saber que o Cungr s!"o Naciunal decl'ciou
ciono ó1 :ie,;ulllte res"lllção :
Art. 1. ° Ficam elev' ,d ~ o' ven imrnto rio seguintes
I'llncci naI' os dJ. Caixa de AnlOl'LizaC·.to, ue acc01'd,) cvlUe'tl
tabella:
Total
Ordenado al'alínea iio
lO
: < 00:' 00
~:
OlO,
"100
Thesonreiro' (dou),
. 7 :~:!OOSOOlJ
O:cO S O
Fieis conf'erento!C' (LG) . 4:400. '(100 :...:.':'00. 000
5:4vOSOOO
1 :800~UOO
Cal'imbMLorc (cil1l:u)
. 3:6JO~000

Pe soaI:
I inspector., ......
5 primeir"s escri-

10 guardas a. ,00. de sold e 400 ' de
gl' .tlllcaQão a diciuual.
.
GI"LtUcaçii.u de 100,' aIllHuo:' rl1r,t
!~Lrdamento, a caJ,t gual·da. , ..

Iniciado no Senado e p9la Gamara dos Deputados enviado ii.
sancção

que se refere o art. 2" desta lei.

lTIspeciücação

Da força elos gu,a1'llas

GU TO MOREIR.\. PE:'\N.\.

llIigl'el Calmo??

AFFD

32-

Rio de J Q,ooÍl'o, 20 (Le d zerob1' do 1906, 18° da RopublicfI.
/\'Fli'O:-/SO AUGI1STO MORElIRA PENNA.

47:0GO$000

David Carnpisla.

3~-

L [0;1 N. IGIG -

DE

30 DE DI;ZEMBRO DI; 1906

Ouro

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Orça a rec, ii a :rf'ral ela I1epl1blica fio' Ih'latlos Cnirlo< (lo Brazil para
o xl'rciciu J~ 1'3 7, c dá outra pl'o\'idelícias

o Pre'ideote da.

Republica. dos Esta.dos Unidos do Brazil :
Fa.ço saber que o Coozres o Nacional decreta e eu sancciono a lei
seguinte:
Art. 1." A Receita Geral da Republica dos E tados Unidos do
llrazil é orçada e 111 , ouro, 00.575:280.$ l:j9, papel, 228.:::55:086 956, e a
destinada á ~pplicação e pecial, em ouro, 13 921: 000$ e, papel,
1'.991 : Dl:{$04:J, que cl'ào realizadas com 0l'ro lucto do que fôr ar.
recadado dentro do exerci cio da presente lei, ob os seguintes tilula :
ORDINARIA

. . Importaçao
Ollro

I. Direito ue importação para.
coo umo. d acciJrdo com
a tarifa exp"dlda pelo de·
creto 'n. 3617, de 19 de
mal'ço do 1900, com a.s
modiflcat;'ões introduzirlas
peL1. leis /l•• 1144. do :-W
d dezembro de 1903, 1:{13,
rIe ~O de dezembro de 190-!
o 1-!5'>,de 30 de dezembro
de 1905, I'xcepto no que
e retere aos uso 704,705,
707 e 740. ( ómente quanto
ao arame farpado e grampo p 1'30 cerca) da citada
tarifa., cujas taxas continu' m em vigor; e mai
as e"'uintes alterações:
cobl'ado por kilogramma
bruto o imp-, to sobre
ueco de uva , creado pela
cito I i 14:-2. EI vado :
a 60~. o im po to por cabeçadegadoasinioo, muar
e cav.\llaor. menos os re·
productol'es e al1imaes de
cI'ia que já teem entrada
livre; a 200 réi por ki.lo.
gramma de caroeiro fri~oriflco' ao 200 l'éis por
kilogramma o imposto o·
bre a palha de ceoteio.
de tri"'o, de aveia e de
outras plantas. para capas
ou envoltorios de ga.rrafas
ou garrafõe e embalagen
di versa , e a. 200 l'éi' por
kilogramma o imposto soo
1re o xarq ue. ujeitos á
taxas: de 10 reis por
kilogramma o pa.pel de
deElcaJ'ga em bobina , para
pror.eger a impr ssão de
jornaes em machinas rotativas; de 40 réi por
kilogramma o fio vegetal
(sizal), proprio para ccifadeira - ato.deira; de
5 % ad valorem os automoveis (carros ou embar- .
cações) tlesUnados a er-'
viQos industl'iaes, condu- '.
eção do TlJateriaes trans-,
porte de mercadorias.lo·
cluidos: o ohinosol na

Papel

2.

3.

4.
5.
6.

clas e II", no grupo do
Iy 01, etc., com a taxa de
600 réi . razão de 2.') %,
dp e Que pela anal)"e
utf!cial se verifique ser
unicamente dCSlOfectante;
00 11. :3:~0 o tÓI'O de cuou
po, 7IS~, alamo e outras
mu.deira: br<J.ncas pI'oprias
para. o fabrico de palitos
para. puusplJoros, pagando
20' carla metro cubico ;
no n. 059 - as fitas me·
tallicas e coberta vitriti·
cav.·is, brancas ou coloridas para ceram ica ou ferro
- kilog-. - 60 réis, razão
:20 %; no n. 72~ - o «( 1'11bel'oid », equiparado ás
chapas galvanizadas para
cobrir' casas, pagando
100 I'éis por kilograrnrna ;
no n. 1009, entre as ma..
cuinas para escrever, a
linotypos e as destina las
ao registro de pagamen.
tos .....•...............
9 %. ouro, sobre os ns. t:l3
e 95 Icevada em grão),
96, 97, 98, 100 e 101 da
classe 7" da tari fa (cereaes)
nos termos do ar.. Ioda
lei O. 1452. de 30 de dez·
embro de 1905
.
Expcdiente de generos livres
de direitos de consumo ...
Dito de capata.zias ...•....
Armazenagens
.
Taxa de estati tica ...••...

66.000:000$000

Papol

105.000:000·'000

900:000 000

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

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

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

2.000:000"000
1. 400: 000 000
3.200:000 000
350:000 000

Entrada, sahida e estadia
de navios
7. Imposto de pharó6s

.
.

1l0;000 000

00 10 % sobre o expedieote dos
generos livres de direitos
.

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

Dito de docas

290:000 000
10:000'000

Addicionae~

~OO:OOO

000

Ea;p01·tação

10. 5

dos direitos de exportação do territorio do Acre
(destacados dos 23
co°
brados sobre a borracha
ad valo1·em) . . o • • • • • • • • • o
%

%

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

1. 26:086$956

Interior
11. Renda rla Estrada. de Ferro

Central du Brazil.
.
12. Dita da E'tralja de Ferro
Oeste de Mioas .. o... '" .
13. Dita da E traua de Ferro
Do Thel'eza Christina ...•
14. Dita da Es~rada de Ferro do
Rio do Ouro
o •••••
15. Dita do Correio GemI, equi.
parad \s ás fixadal para.
,~ correspondencia interior do Bl'azil as taxas
para a destinada a qualquer paiz da America do
Sul, sendo creados para.
es e fim typo de eJlos
e~peciaes. o.. o•...... o. oo

,

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

•... ! ••.........

28.000:000 000
2.000: 000$000
100:000'000

20 :000 000

6. 00:000$000

011,'

I [Ipe]

16. Dita dos Telegraphos, fixadas

as seguintes ta.xa~, que
tamuem vigorarão para
a imprensa. e os Governos
estadoaes com a reducção
de 75 % , e supprimidos
os telegrammas preteridos: 100 réü, por palaVI'a
dentro de um Esta.do;
200 réis por pa,lavra dentro dos dous Estados; 300
réis pOl' palavra dentl'o
de tres Estados; 400 réi
por palavra dentro de
quatro Estados, e ·00
réis por pala.vra deutro
de cinco ou maIS Estados
17. Dita da Fazenda de Santa
Cruz e outras. "
.
18. Dita da Casa de Correcção.
19. Dita da Imprensa. Xacioual
e Dia"io O(ficiaL .. , ....•
20. Dita do Laboratorio Nacional de Analyses .... , .,
21. Dita dos Arsenae ' .•.......
22. Dita da Casa da Moeda ....
23. Dita do Gymnasio Nacional
24. Dita do Instituto dos Surdos·
Mudos e do Meninos
Cegos
.
25. Dita do Instituto Nacioual
de Musica
.
26. Dita das matriculas nos es·
belecimentos· de instrucção superior
"
.
27. Dita da Assistencia a .\lienados
'."
.
28. Dita arrecadada uos Gon·
sulados .....••..........
29. Dita de proprio nacionues.
30. lmposto de salIo
.
31. Imposto de transporte .. , , .
32. Dito de 3 1/2 % sobre oca·
pital das loterias fe1eraes
e 5 "/0 sobre as estadoaes
33. Dito sobre subsidias e veucimentos
.
34. Dito sobre o consumo de
agua ........•....•..•..•
B5. Dito de 2 1/2 0;'0' sobre os
dividendos dos titulas de
companhias ou sociedades
anonymas ..•.......... ,.
36. Dito sobre ca.sas rie sporl
de qualquer especie, na
CapiGCLI Federal .........•
37. Con tribuição das ompa.panhias ou einprezas de
estradas de ferro e outras
38. Fóros de terrenos de marinhas ... , •...............
39. Laudemios .........•..•..
40. Premias de depositas publicas ...••...•..••.••••
41. Taxa judiciaria••.......•.
4.2. Dita de aferição de hydrometros .......•••........

Papel

OUl'O

50. Dita sobl'e
51.
~-).

5:3.
54.
55.
56.
57.

c pccialidades
pharJllucouticas uacionaes
. ostl'iwgeiras
.
Dita sobre vinagre
.
llitit ~uure conservas
.
Dita ~Obl' cartas de jogi.lr ..
Dita sobro chupúos
..
Dita. obre bengala .. ,
.
Dita soure tecido
.
Dita sobro vinl10 estrangeiro .....•............•

600 :000. 000
160: 000$000
1. 100: 000 000
150:000.000
I . 100 : OOO~OOO
30:000'UOO
9 .300 :000.,000
•••••

o

••••••••••

800:000' 00

EXTRAORDINARlA

400: 000:'000

58. Moníepio da Marinha
.
59. Dito milItal'
.
5.300:000'000 GO. Dito dos empregados pu-

blicas

"

800 000
200$000

150: 000.'000
250: 000 '000

.

:000$000
4:000 '000
700:000$000

700:000$000
I .000: 000.000
600: 000:')000

.

I :614 .. ~.)

70:00 "000 61. Indemuisações
_
..
10:000 000 52. Juros de capitaeB naciooae
63. Ditos do::> titulas da Estrada
600:000 '000
de Ferro da Bahja a 1 el'-

nambuco

1'70:000$000 64. Remana cente dos pr mias
10:000. '000
de bilhetes de loterias ...
JO:OOO 000 65. lmpoJGO de tran 'mis~ão de
70:00 ::;000
pl'opriedade, no Di Gricto

')6: 000$000

Federa.! ..•..............

,) . 200 :000:>000

56. Impo to de industrias e pro-

fj ões, no Di tricto Federal
.
I' :000 '000 57. Producto do :Ll'rendamento
das areias monaziticas ...

5:000$000

1.000:000$000
4:000$000

-0:000 '000

350:000$000

RENDA COM APPLICAÇ'ÃO ESPECIAL

100:000 000

Fundo de "esgale do papel·
moeda

$
170:000.000
13.000:000. 000
3. 00:000 000

106:666 667

. . . . . . . . . 'O

.

200:00QSIXXI

I. o Renda em papel prove-

450 :000$00)
900 :000$000
1.500: OOO$OOl

$
to • •

1•350 :000$000

Fundo de gal'anlia do papel.
moeda
11. 0 Quota de !í "/0' ouro,

sobre todos os direitos
de importação para
consUlllO
" ., •
20:000 000
0
2. Cobrança da divida acti·
4U:UOO$000
va, ouro .........•..•
3.· Producto integral do ar·
~iO : 000 "000
rendamento das es130:000 '000
2.
tradas de ferro da
\
Uoião, que tiver sido
IU:OOO$OOO
ou fêr estipulado em
ouro ....•...•.....•.
4. 0 Todas a quaesquer reo5.600:000$000
das eventuaes em ou1.500 :000 '000

5.000:000$000
6.600:000 '000
3.300:000$000
I . ~OO :000 '000
330:000:(000
• . . . . . • • • , •• t . ' I "

. .700: OOO~OOO

nieote do arrendamento das estradas de
ferro da. União
.
'). o Product da cobrança. da
divida activada Uoião
1,350:000$000
em pajJel.
.
1. 3. 0 Toda e quaesquer reo3.400:000 '000
das eventuaes perce·
bidas em papeL •....
2.000:000 000
4. 0 Os saldos que forem apurado no orçamento
5.· Dividendo das acções do
Banco do Brazil per·
1.400 :000 000
tencentes ao Thesouro .0
6:000 000

Oonsumo

43. Taxa sobre fumo
..
44. Dita sobre bebidas
.
45. Dita sobre phosphoros
.
46. Ditasobre o sal de qualquer
procedencia
.
47. Dita sobre calçado
.
48. Dita sobra velas
.
49. pita :sobre perfumarias ..

3~-

400~000:jl000

9.000:000 000
1:000$000

110:000 '000
200:000'000

1'0 .••••••••••••..••••

5. 0 Dit'eitoB do exportação
do territorio do Acre
(18 %
do total de
23 %
(ld valorem cobrados sobra a borracha) ... ,.
t, t •.•••

t

•••

••••

00

., ••••••••

6.573:913$043

35 1'Imclo pal'a a caiJ'a do )'esgale das
llpolices das estradas de fe?'ro
ellcamlJwlas
Ouro

3. Arrend:1mon to das mesmas
e tradas de [01'1'0 .••• , • , •

160:000 '000

rações: l°, quanto ás mercadorias do n. 124 da Ta.rifa, observar-se-ha.
o que dispõe a lei n. 1499, de I de setembro de 1906 (2); 2°, quanto á
quotJ. de 50 %, ouro, sera cobrada emquanto o cambio se mantiver
Papel
acima de 14 d. por I' por 30 dias consecutivos, ó deL'l:ando de o ser
depois que. pelo me mo prazo, elle se mantiver abaixo de 14 d.•
1.658:000$000 tomada para. es e fim }L média da taxa durante 30 dias e passando a
cobrar-se 35 'ó, ouro, de de que o cambio baixe a 14 d. ou menos.

Fw!do d,' amorti;;aç(Ío dos emlJresti"ws ii!ternos

'1.

Art. 3.° E' o Prosidente da Republica autorizado:
1. A emittir, como antecipação de receita, no exercicio desta lei,

Receita proveniente da vendo. tio geoel'Oi:l o de
pr prio.' nJocionaes, ..
Depo-Uos
) Saldo ou exce- :o outt'e o recebimento e li' restituições. . . . ... . .... ,

30:000$000

3.000:000$000

FUildo destinado ds ouras de melhoramellto dos portos, eJ'ccutadas pela União

Rio d ,Janeiro .. ,., .....•..
~.Ial·al1hão
.
, .
1 alai
, ....•..........
5. Pa~tbyba ..•..... ,
,.
Parilonl\g'uá
,
.
R cife
,
, .
Maceió (,laraguá) ,
.
I"loriaoopoli
,
.
Rio Grande do SuL
, ..

I I'ortaleza .. ,

4.000:000~000

1. O O: 000.-000

150:000$000
. 0:000.'000
130:000 000
100:000~000

100:000$000

SOO:OOOsDOO

450:000'000

100:000>i000
150:000$000
800:000 '000

Art. 2, ° Em relação ao modo da cobrança do imposto de importação p:1l'a con uma, vigorará o di posto no n. III do art. 20 da lei
n. 1.452, de 30 de dezombro de 1905 (1), apenas com a~ seguintes alte-

(') O al·l. 2 0 da 1 i n. 11~2, lie 30 de dezemhro do
as illl : l~' o Pl'esÍllenlo tia Rcpuolica auLol'Ízado :

1905,

dispunha

nL .\ eollJ'ar o illlp ~lo ,Ie illJporla~ão para consumo, de accordo com
ati 1 ·i· vic:enlc', da cg-uinle lurma :
a 50 % Clll papcl c ~O %
ll1 "'U'O, :ohr' a
lllercatloria~ con l:lntes
,lo u '. 1. !', 21, :!í ("xc,'plo al'miuito ca lo!', lonh'a e 'emelhanLe', marl""luiu', cumurça- e p 'lIicu). :30. ·il, ~12, 5:3 (exceplo pl·e. unto', paio "
'h"lIl'i,'o, sulum - c morladelJas). 60,63 69.91, 9;3,9 ,99,100,102.104,100,
109, 115, 123 (l'x"l'plo azoito ou 01, o de oliv ira ou doce), 12,í (quo pagar:1 a ta. as du I aJ'i f<l) , 1;,7 15!1 172, 1; (com relação <lOS a i,los
murialico, nilrico c lllfurico impuros). i () (excepto as ugua' ualuraes
tio 11:0 Ihl1';lpculir.), I 6. 204. 213 (somenle quanlo ao chi rurolo de
.o,lio), 227, 2t', 259, 219 2 O, 321;. :33') .\10 (excepto palha do hilo, da
llalill e sem IhanLes. propl'ia para l'IlapL;o' c tocido' s0mclhanLe') 43;,
·íli:l, 46:-:, ·\6!) (ecrou ];IS, eami 'U
ollat'inhos e punhos de alJl;odão) 470,
·lii, ·li:l. 4;4 (exceplo h()lhut " hrlhutin:ls, bomhazinas e \"elludos), ·i '
(t'x,·.'plo alpuca . oIalllus,:ns, lUel'inoti cuehomit'a. gorgorõe, ri 'c<ldos
royal, . elilll ,Ia Chinu, tonquilll, ris'o ou \'elllllo dc lã o tecidos 'cmclh:IllL,·.~ nft
'las5ilit-aolns), 51;. 51·\,!i3 ('ólIl('nk quanlo ao bnm o U
l'I'ogorlla), ;,.17, 'Iii:. (c ['(lUla:, eamisas, collarinhos o pnultos dc linho),
,.1) , 6l~ (ox,' plo papel para (scre\'('l' ou Jlal'~l dosen~,u de 'Iualflller ([l~a
lidado, lu'anel! ou do "UI'OS' papol p:1I'a lInpre'sao ou typog-raplna:
pap [ ,lo .oda, hranco Oll ,1e corcs, para copiar carlas o eUI c lla, (\ o
olcallo carh, ui 'ado, ol'lonlal de al'1'UZ, tia China, yegelal e SClllclhanL ;
pap 1 ~ UI lhall':l do OILro ou prala fal'u para llore'; lUa su de ilUal'1uer
Iluulioladc l':1I'a a fal11'j"açau I,e pap,'I), 1"13, 20, ü25, (ia. 6.\2,103: j;32.
'.i!I, ;;;1, ':iI. o~, (cal'ru~ dc ,·~lr.lda' ,lc lorro () p"rl nce') . IODO da'
'ral·iras das .\II"UUllc"u·, a 'IUI' 'C ro["el" u dcereLo n. 361i, de 10 dc
marçu ti HIOII:
b) li;; o i o papol . :j:\ O/li ouro, uhre as domai: III rcallol'ias não men'iollatlu' ltU l.-lll',l :IIlLcc ',leulo,
.\ 11110la d., 5 "/0' ouhr:lda pJI1 o~n'o, da l~lalidaeic do. dir itos de
in.purla .ão para 'oUSUII10 ser;\ II sllllada ao. Illllllo d. gar:lllllu: u do
20 o I li as tlc5pPY.Ul> onl IIlU'u e u oxceLlcnlo :Ol'a con \" rlldo em papel par<l
ali 'neie)' a~ ti' peza: .1<-s·a ,[Hlei.·.
. ,
5 50 "/0' lIuro, :""ao c"Iol'a<105 eUl(lllanto o 'UI1lIJIU S' mantl\e~'
Ul'illl:l de 1;. ,L. por J '. pur 30 dia' "oIlSel'lllhus, e. uo UllSllIO modu, 50
II i.·ardo d..: 'er ,·uI.1',,,los .h'p.. i· 'lu", pejo UlC'1ll0 prazo, eLle 60 Ill.a~
li"'r aiJaixo d" 15 d. Pura" Lltl'"ilo lle 'lu di,po i~ão lowal·· ·ha a m d1a
da laxa cambial dUl'anlc :30 dius.
:-.i o (';ultbio 1,ai.·:I'· a 1. ,L., Oll 11, nos, c bral" c-hão do imposto de
iLllpol'Laçao sobro as 1ll01'callorias de 'lue trula a leLl1'll U ü5 oI li cm papel,
u 35 0/ o CID Oll1'O (Avulso, l)ug-. 11).

bilhetes do Thesouro até ,~somma de 25.000:000 , que serão resgatados até o fim do mosmo exercicio.
U. A receber e restituir, de conformidade com odisposto noart. 41
du. lei n. 62S, de 17 de setembro de 1851 e), os dinheiros provenientes
d03 cofre de orplJãos, de ben de defuntos e ausentes e do evento, de
premias de loterias, de depositas das caixas economicas e montes de
soccorro e dos depositas de outras origens; os saldos que re ultarem do encontro das entradas com as sahidas poderão ser applicados ás amortizações dos emprestimos internos ou os excessos das
restituições serão levados ao balanço do exercicio.
m. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos
dos portos, executados á custa da União:
l°, a taxa, até 2 % , ouro, sobre o valor official da importação do
porto do Rio de Ja.neiro e das Alfa.ndegas do Rio Grande do Sul, exceptuada.s as mercadoria' de que trata o n. 2 do art. l°, podendo
estender a cobrança da mesma taxa nas mesmas condiçges aos demais
porws e ás lronteiras da Republica, desde que se resolva a emprehender systematicamente u.s obras de melhoramento dos mesmos
portos em geral e dos rios navegaveis;
2°, a taxa de um a cinco réis por kilogl'amma. de mercadorias,
quó forem carregada' ou descarregadas, segundo o seu valor, destino
ou procedencia dos oun'os portos.
Paragrapho unico. Para accelerar a execução das obras referidas,
poderá o Presidente da Republica acceitar donati,o ou mesmo auxilio
a titulo oneroso, ofl'erecidos pelo' Estados, municipios ou a ociações
intere' adas no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes
de taes auxilias não excedam ao producto da taxa indicada.
I V. A alterar as taxas actuaes para pennas de agua do abastecimento aos particulare da Capital Federal, até o limite estabelecido na lei n. 2639 de 2.2 de setembro de 1875 (4), podendo augmentar
o numel'O de cla~ses ou categorias da' mesmas pennas, mantido
sempre o supprimento diario de 1200 litros para cada uma.
V. A al.erar o regimen e o valor das taxas para o serviço de
esgotos ne. tlL Capita.l, de modo a estabelecer, quanto po ivel, o
equillhrio entre o producto das taxas cobradas aos particulares e as
quantias por esse serviço pagas á Companhia City Improuements.
VI. A rever o regulamento expedido pela decreto n. 5 74, de
27 de ja.neiro de 1906, no sentido de fazer recahir o imposto de
tra.n'ito de 20 % sobre todo os billlece8 de passagens, qualquer
que eja o eu preço, excluindo os de tren de suburbios da Capi.al
[<'eueral e das capltae dos Estu.do', os que servirem para os tramways ou .ca1'1'i· urbauo' de tracção animada, a vapoL' ou electrica, e

(') Decrelu u. ]40;), lia 1 de sotclllDro de J9()' :
Art. 1.0 A cl'\"ojati a que s· refere ou. 124 lia 'l'al'il"a ucam -ajeita-o
pOl' IOI'ça tia pre enl ' lei, às di~po icür" do arl. lu. LI. 1 e lia lcllr<l a,
III, uo arl. ')0 .la I. i n. !4~2. ,le âO tlc dez IIlbro de i!)O". à ex cp~ão da
c<Jl"\'I'ja pn~t a mar'a «Guines '.. do faDricação iDgleza, a qual pan-al'á a
t:,xa da Ta I"Íru, CUlto :)0 O/ o 'LU Oili'O nos lermos da lcllra a, do n. 3
do ad. 2 0 da l·l'leritl.1 lei.
.\rl. 2. o R<J\'O:;:'uul-'e a' disp siçue: CIll contrari.o. (Puhlicallo u
Dial'io Oflicial n. 20::;, de ·1 do 1110.1110 lllez e unno).
(3) 'l'ransel'i pttl em nola SOD n. 5 à lei n. J.l.52.

(') O deerel lu:.:isla~i\'o n. 2li'39, de nele ctemDl'O de 1 75, autoriza
o Go\'crno a .1esponel L' ale a quantia do 19.0UO:0 O 'om a de apr priaçõ<Js e obra' u"~"';:u'ia' ao ah<l't,,'iJll nto d'agua a capital do lmp l'io.
O limito alludido na llispo ição é o que -onsla do § .\.0 do art, 10,
a :;abe1' :
S 4.° .\' ref·rida taxas terúo p r ba'o o "alor 10cali\'o dos predios,
erão addi 'ionada' à decima urhana e g-l'adlladas ate o maxilUo de 120~
annuaes d ,,"oudo uecrescer logo LIue proulLzalll juro superior a 6 oI o e
roais elo I o/ o sobre o capital ainda não amortizado (Col, elas leis, "01. I,
po.g-. 7 t).
5

-
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os a que se referem a condições c, d, c. (e g do art. 4° do citado
decreto (5); mantida, por 'lU, as disposições do arG. 2° sobre o maximo
do imposto a cobrar (ii), e bem II im obr'e u. porcentagem estabtll<:lcida para erles de bilhetes ou assiguu.turas.
II. A lllodHicar o sel'viço de fiscali ação do:; impostos de consumo - revendo os respectivos regula.l1lJntos e exp dindo novos ;sem a.ugmento da. de peza.,
YIlI. A rever o reg-u!<Lmeuto n. 5072, de 12 de dezombro de
1\:J03 e), ob as seguintes bllses :
a) Consolidar em um só l\}~ulal11ento a disposições do decreto
n. 4270, de 10 de dezembro de 1901 ('l, segunllo as a.ltel'ações feitas
polo decr to n. 507.2, de 12 de Jezembro do 1~03 (t'), em yirtmle da
lei n. 053, de 2\J de dezembro do HJ02,art. 2°, n. 12, quea.utorizou
a. ·ua. revisão (lO) e as da. lei n. 1L44, elo:::O de dozemlll'o do I YO;~,
art. 25, s§ Lo e 2° (11), e lei n. 1316, de 31 do dezembro de 1904,
al't. 20, n. 14 (l~). reguLampntad<L pelo decreto n. 540 , de "5 de feyereiro de 1005 e') obser,and na mesma a soguimes di 'posições :
(ro) .\rl. 4°
d) impo'lo:

II

decrelo n,

~l

7i, de 27 llo junoil'o de H/OG:

"10

isenlos

c) A pas ag-ens infl'riores a i ' nas harca: a vap r da' companbias
subvencionada pela nião e l,elo~ E,ta os;
cl) ,\ '111 e , para o exleriol', lomarem os IlICmbr,1s do Corpo Dip!omatico e suas ramilia' :
c) A dos indi~enlcs que ti Yrr.'m lo. 501' repatriados:
1) s f!ratuitas, concedidas a creanças mcnor"< de doi' ;:umos :
fi) A: pa' agens e passe: oneediclos por conl u da União e do Eslallo.,
a sim eOl1,n as do sel'viço da c I11panhill' ou omprozu, (Dia"io Oflieial
n. 47, do 27 da I'e\'el'eil'o de H) 6).

(C) .\rl. 20 do me mo decrelo n. :i,7i: O imposlo, oL,'e os hilhetes
eOTIlprehcn lido na lollra '" do al'Ligo a,ltece,lenle . el'a eobl'ado na razá
dl' 20
do cnsto das pas-ag:en..; sing las Oll de ida e volt a, não e podendo cobrar ruais de 2$ .pUI' bilbete <le 'lualqn r 'Ia:o OU denuminação.
PuragI'apho unico, Os bilheto' llo seri's 011 a ':;ig-nalw'a: mensal':
trimestl'aes Olt annuaes licarão sujeitos ao imposto na I'azãu de J2 o I
do Eeu euslo (Mesmo Diario n. -17).

°/°

°

(") Esle decr to regula o funceionament das companhias .10 segnros
maritimos e teI'resll'ls, nacionaes e estrangeÍl'as (Ann. ao ReI. da Faz.
do anno de 1904, '>01. 2°, pag. 16).
(8) Tem o mesmo oJJjecto do decreto
vol. 20, pag. 2li4).

pr~cetlcule

(Col.das leis, de iDOI,

L" As desJ20zas com a l'opal'tição C!<L. ,ecretrll'ia da [osp ctoria
de Se~uros serao custen.da.s com a conLl'ibuir;:õe' qno. considol'ado.~
CO~10 Imposto, pagarão as c lUp:LIJhias ~l' segU1'0', em gel'al, lJUO
e tI vorem CuncclOnando s li q uaLq uel' reCTunon, ou viol'cm ,t Cunc?iOnal', quer sujam nacionae quel' c:tl'i1ngei!'u , e serão fixado.s por
Igual pal:a toda as companbia~, inr! pendente da eOI)l,I'ibUlÇli.o ql~ a.
estas ultima' cab por l'ol'ça do art. 5·1 do l'egulumentJ 11. 5072
d 12 de dezembro de 190;
I).
'
2 .." A.s. comp<tplJias que pretenuel'om reenc tal' opol'açO s, roabril'
agencias ,lu' autorlZ<~das uu e tab lecel' novas agllfl('iu , d 1 uo que pariJ.
e te u.!tlmo caso dependum de autoI'izlLÇão speciu.1 tio Governo 'ó o
podemo fazer desli que pl'úviamente se sujeitem <LO l'errim n ael'al
da' leis em vigor,
b
3. a AS compa.nltia' q le. fuuccionando sob o r gimen dos art , Ro
e 9° do l'caul' mon to n, 507.2, do L') .:le dezombl'o do I!IO" (Iro), r !l0varem. 9u proroga~'em os prazo do cootl'acto' do s guro terrestre
m_al'IClInOS emlttldo:l até a data om que for expedida a cou oli.
daçao ou que de sa data em d'i1llte eife marem novo:) contracto de
~eguros, sel'ão obrigadas!1 on"titnit' no Br;Lzil uma reserva, de20 0/
dos lucro liquido verificados annuftllllonte no' tel'mo do art, 20:
n .... do regu.lu.lH~nto n. 507:2, de 1 03 (iG), sob pena. de lhes el' caso
suda (\ autorlzaçao para funccional'.
.
4, a E'. nuUo todo O contrwto de
glll'o que fô!' parte de maior
lmporta?cra spguI'ada e não contiver decla.ração espe l!ica.d;t da importl\nClo.~ segul'ada , prazos e nomes dos demais egul'udor e".
?a !nc?I'rerá n~ mu~t~ d 10 % sobre valaI' do coótl'o.ctO.,
que LUCI'Inglrem a dI po lçao do paragro.pho supru, cad;~ um do coo.
~ra(;tall.te que con'tarem dos COI1 tractos ou de q uaesquel' ducumentos
lOdICatlvos, que fU1'8m apprchendido·.
O,a erão eUado:; e rubricados, nos termo do COtli"'o Cu;;'.
mercial, o livros do regi tro das apol ice' emittidas ou re~val1l\s
que tod~ a co~panhias d s guro , de que tra.tam o parag-raphos
.upra. tica~ obrigadas a manter em dia. endo facnltado o 'ou exame
a ln pectorla de eCTuros, crnpl'e que o exigir.
lJ) Todos os g~~eros d~ export~ç~o só poderão ter despacho pelas
alfandegas d<t illao depor' de exhilnlo o documento do elTUI'O foito
em qualqucl' companhia nacional ou estranCTeira. autorizada. a func.
cionar no paiz.
l"O
,

e

c) Podercl. ar dispensada a exhibiç-.ão do do umento do caurO de
que tr~\ta a lettra anterior, sub tituida por decla.ração do pl'op~ietlll'io
do /?enero de que a exportação ú C ita, correndo o risco p r conta
da ützenda.

IX, A, para melhor attender aos intoress
cional :

(9) Vide nota snpr.1 sob n. 7.

da. producção na-

:I

fO, rovêr <lo tarifas das estrada.s de ferro federaes ob a sua immedlata administração;
,
,~o, ent~'a.! em accordo c.om o anendatarios rlas já. arrend,tda
p~ra. a revIsao das uas tarIfas, podendo reduzir do 30 0/0' no ma·
Art. 25da lein. H4·í, de 30 de dezembro de i9 3: Ficam apprv- xlmo, <lo quota de arrendamellto ;
o

(' 0)... fat.enclo nelle as allel'ações acon elhad., peja expel'iencia, o
sulJllletlendo a apreciação do Conn-resso a parte que dopond r de sua
appL'ovação (Disposição reteria",).
"
(11)

va(las asdi posições conslantes do paragrapbo unico do art. 30, § i do
'l1't. 39, al'l. H9 e § 4.0 do art, 70 do r 'gulamonto que baixou eom o
decreto n. 5072, de 12 de sotembL' do 1903.
Lo li garantia inicia:, a ([ue, peio arL 2° do rererido regulamento,
são obrigadas as companhias de S<l!ruros maritimos e terl'estres, em dinheiro ou em apoliees da divicla publica. será ,Je 50:01)0. pa"a a eompallhias que tiver ,m o capital de responsab;lidade não) sllpel'i r II :lOO:OOJ$;
de ivO:OOO$ para as rJuo I tive""ITI de mais de 300:000::\ a 000:000$: do
150:000$ para as que o tiverem de (j00:000$ II 1.000:000$, e de 200:000$
para as que li,'el'elll capital superior a 1.00'):000$1100.
§ 2.° As companhias. que operarem em seguro mO.l'itimos o t01'l'e b'es,
não pOllerão assumll' r scos em cada seguro i~l)iado suporiores a 40 0/" do
capital.
A es.a..; c mpanhias, POI'em, sera licito excclerem ess,s lil11'tes, desde
que o excesso s~Ja n') me'm dia da emissã da apolice reas eguralo cm
outra eOlOpnnbia. que esteja aulorizada a runeeionar o islo c n 'te da
apolice cmiltl<la Vl1'ulso, l'ag. i!J).
(12). Al't. 20 da lei n. 1.3lô, de 3l de lklOmbr
dente da Repu] lica autorizado:

.

.

de 190'1:

E' u Presi-

.

1.4. _1 equiparaI' a gratiticação ,los dou auxilial'os da Inspectoria de
,'cguros á que wnf'Íalll os mesmos 'mp" gadu; <la ,uper ntendrneia de
Seguros Marítimos" Tel'l'zslres. não llxcedculo a. verba pal'a I'ssa despeza
á quantia recol1,i,la ao Thes()UL'o polas companhias fiscalisadas (ll1Julso,
[.Iog.47).
.

(13) Dcel'eLo n. ::;411;, de 2) r[e fevorciro rle iP ).-Altel'a a tabella de
retL'ibuição do pessoal da Inspectol'ia de Seguros (,lnnexo ao ReI. da Faz.
de i905, \'01. 20 , pag, 8 ).

(I~) J\rt. :iI do regulamento l['le baixou culll o doe. n. !í072 , de 12 de
dezembro ele 190:~: As companlLias estrang-oi"a 1'0 lillldem, )(c[u i\'alllenlo,
pelo pagumenlo.da grll;tilicaçiio allllual deslinada ao Iiscal (JI.e r'LDceionar
Junlo a 'alia companhIa (Anne.'110 ao Reg, da Fnz. ti 1904, vld. 2 , pa", 21).

('C) Arl:, 1'0. [) du regulamento n. :iUi2, de 12 .le dezembro rle In03:
8,". }~s <:~~p"nllia , que fUIlCl'iollrLl'elu na .lala tlestr decrelo. 'outinlWIIl
SllJrllas as leiS vi~enl '5 "O tempo em ((lle 50 in:litluram, ou ás clausulns dos
tll'cl'e~o ~IUlJ nutor,zaram a ol'n-anizal'ol1l-S<l a'luel/as I[ue d pendiaDl da
autol'lzaçuo do GO\' rno.
!l.o Com~ me [ida de ord Dl publica ficam, ('nll'elnnlo, as c'Jmpauhins
acluaes sUleltas á' dis, o:;içõe" do al'L. 20 ns. [fI, I V e V b as disposl 'ões do
caps. VII' VIL
Bl11 ge':'ll. no regimen eslntui,lo nesle deere(o licam sujeitas as quo
se reorii~nlZn,.ell1 Olt aSSUlll irou" novas l'esponsabil i ([ad .. nos caso' lH'C\' is Los
no ad.
(,lnnvxo no Rol. da [< azo <le HlO'i, 2 u vuI., pago i 7),
.(10) .\.rt. 2" do regulamenlo
obl'lgarlas :
II. A o

ta.hel~eer,

D.

::072:

quan.r1o fo.rom de

,\. companllias

11<J

seguros são

'r!\'ur~s ~Ol'~ :;,'e~ o ~nn'r't"m~s ~~~

1·e.e~\'a,csLatut3rt:l nlluca ~nfel'lOr a 20 o/udos lueros liquielos, a l[uai

r:i
empl.cgada em valores. naCllJnaes, tlL()' como: ap li'
relleraos da divida
p.u hhca , tli ,tios garantidos pelu LJnião, inllJlOVelS situados no tOl'rilodo lia·
(;lonal, hypolbe<:as a urto lll'azo e acções '[0 eslrudns <le terro (,bmoxO
aO Rol, da l"az. de 100 J, vtll. ~,l, pa"'. iLi).

r

•
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3°, entrar em accordo com as emprezas e companhias parti·
a) si os estabelecimentos forem fundados por synrlicatos agt'icolas,
1'1I1are, , qpn explorem conce, sões federae' ou estac10aes de viação organizados do accordo com a le~ n. ()7(), de 6 de janeiro de 1003 (17), os
fanea e fluvial, para a r'Jvi ào de sua tarif,ls, podendo conceder-lhes materiaes pagarão 5 0/Oad valorem, independentemente de despacho
i enção de impostos aduaneiros (excluÍllas as taxas cspeciaes para do Ministro da Fn.zenda, na fórma das leis alfandegarias;
cons.trucção dos porto!) e a de expodieo te), sóment para o material
b) I:Ó gozarão das vantagens estatuida no prMente artigo as
destmado á construcção e ao trafego de suas linhas, inclusi ve os ra.-.
InstaUações centraes e os productos nellas beneficiados, quando os
mue destini1dos a complet<1r r ,.es de 'iação.
governos locaes dos Estados ou do Distt'icto Federal, onde forem estaX. A ontrar cm ac ardo:
belecidas, lhes concederem tamlJem favores.
a) com os governos das Republicas do Urugnay e do Paraguay,
10. A quaesquer machinismos e insteumentos importados pelos
no sentido de liquidêlr os respectivos debitos para com o do Bl'azil ;
Estado~, municipios e particulares, que se de~tinem ás sua fabricas
b) com os g-overnos dos E tados productores de areias mona. de sericultura, desde que empreguem na 1bção e tecelagem unicaziticas, afim de regularizal' a sua exploração e o seu commercio.
men to casulos de producção nacional.
Xl. A modificar a. taxa <los direitos de importação, até mesmo
11. Aos objectos destimdos ao Museu Greldi, no Estado do Pará,
dar entl'ada livre de direi GOS, dtuante o prazo que julgar nece sario, e aos importadLls pelos governos dos Estados parn. as colonias indipal'a o 'lrtigos de procedencia estrangeira que pu sam competir com genase civiliz~ção dos indioE.
us similare~ produzidos no paiz pelos lI-usts.
12. A' requisição dos gQvernos dos Estados, dos municipios e do
XII. A conceder franquia. postal:
Di tricto Federal, pagando 5 % de expediente, ao material imporGado
a) Ao' jornaos, revista e publicações de caracter agricola, indus, paru. er applicado pelos mesmos em suas obras, feitas por adminis·
t . I
b
tração ou con~raeto, e que tenham por fim o saneamento, embeIlezal'la e comm03rcial e oletin offlciaes publicado:; pelos governos dos mento, abastecimento de 8 oO'ua ; ao material metallico par:t rede de
E tados e do Districto Federal, desde que tenham distrlbuição gra·
tUlta, as im como á. correspondencia. e remes a de sementes distri- esgotos; ao material para calçamento inclusive britadores, motores
buidas ge üu.ita.mente pela SocieJade Nacional de Agl'Ícultut'a e pelas respectivos e rolos ou compressores para macadamização, melliora·
sociedauo. congeneres dos E~tados.
mentos e conservação de barras e pOl'tO~, consr.rucção de fornos para
b) Aos livro' impre~sos, de qualqur natureza, rem ttidos para incineração do lixo, pontes, illuminação, estrada de ferro e viação
a biblf'Othe a publicas da União, do' Estados e dos Municipios; á electrica, inclusive o que se destinar ao desenvolvimento de força
R
d
.
to
para estes fin ; ao destinado a laboratorios de analy es ; á mobilia e
evista o InstItuto Ri rico e Geographico do Rio Grande do Norte, aO material escola.r importados pelos me mos ~overnos; ao material
ao. Bo.etim do ~Iu~eu Par:n.naeose e ás p,ublicações de distt'ibuição gra· para colonias correccionaes e casas de prisão com trabalho' aos
tt~\t da ~ ,o~ta?ao Pau~sta ~e ~an1.l.tor~o' e das LIga contra a Tul.Jer· . animaea e material destinados aos corpos de policia e de bombeiros;
Cl use, da. <..;al ttal Fedeml, Bi1hI<l e PeU;lambuco.
ao material necessario á praticaU"em de portos e á desobstrucção de
XIll. A conceder i'lenção de direitos aduaneiros:
baixiOS e canae:; e, finalmente, ~ todo aquelle que fôr de lmmediata
Lo Aos 10 trumllntu de lavoura e machinismos de3tinados ao necessidade ou utilidade dus governos dos Estados, dosmuuicipios e do
fa.brico e beneficio de productos agricolas, assim cLlmo aos apparelho Districto Fedet:al o~ das respectivas repartições.
.
para o fabrico de lacticínio, directamente importados pelos agrlCllI,
A mesma I~~nçao e para. ?s mesmos fins poder~ ser concedida pelo
tore ou re pectivas emprezas, e machinismos e apparelhos para mon- Governo da Umao para serVIços de sua competencIa.
taO'em de xarqueadas e para o fabrico de adubos e de celLulose de
13. Aos canos e a todo o material ceramico necessario para
bagaço de canna de as ucar, pagando 5 % de expediente.
serviços de e gotos nos Estados da Bania, Ceará, Maranhão, Pernam·
2.0 Ns drogas e uten ilios que forem importados para u o das b.uco, Santa. CaLharina, Amazonas, .Rio Grand.e do Sul e Parana ~ na
a~sociaçõesou ligas contr.~ a tubel'culo e.
Cldade de Nltberoy, no Estado do RIO de JaneIro (nos termos do CItado
~
, d e c r e t o n. 947 A de 1890). (iS)
v. o A s sementes e ao exemplares de planta VIvas, aos reprodu"
.
_
ctores fino do gatlo vaccum, cl~vallar, mUi1r, lanigero e suino.
14. ~ s machmas ~e elevaçao de agua, de qualquer systema, com.
prehendIdo o respectIVO motor; aos catavenw, poços tubulares,
4.° Aos o\ulo' do btcho de eda.
bombas, encanamentos e mais acces orios de tinados ao abastecimento
5.° Ao material imp rtado pela Companhia. da Estrada de Ferro de agua no diverso~ municipios do Estado do Ceará e no;; que forem
LeopoLtliua para o' prolongameu tos, custeio e melhol'amentos da fiagelladu' pela secc:J., e que forem importados pelas l'espectivas
UIlS linlJa Cal'l'ea. õmente para objecto que não tiverem similares camaras com o fim de entregaI-os :i. servidão publica. Igual Cavor
na PI'orlucção nt\ciOOltL Gozal'iiü do me-mo 1'i1vo1' todas as es~rad,~s de 'erá concedido á pessoa que os importar por sua conta e para eu uso,
fenu qUll LeOnll.IU 1\~ltO ou fizer m, no' f('ete d generos de protlucção nos referidos Estados.
A dispen a dos direitos. nesses casos, incluido o do expediente,
na.cional, reducl"ões equivalentes ~' reitas por aquella. cumpanbia,
pll.g mdo, corno Irta, lU o ° da e'pedienLe e as taxas e; peclae pcl.ra será soliCitada ao Miui tI'O da Fazenda pelos intendentes munici.
coustt'Ucçà.o do pot'tos. E'ta medida vigorará até que o Governo paes.
_
.
promova o dispo lo no n. IX - 3".
,_
. .
15. Aos motores, carburadores, fogoss, foaareIros, lampadas e
6.° A ~ ombarcaçoes d remo.e vela destmadas e~cluslvamente ao quaesquer utensílios que utilizem corno combu tivelo a[cool puro, carSP0l"t nautlco, com bancos movedIços e eus acce sorlOS, remo, velas, buretatlo ou de naturado, pagando 10 % de expediente.
o
.
.
.,
•
10rquetas, et'ollues, braçadeira', ma tro , ·macas, c,mnas de leme,
guarda·patrões, tios de barcas p' ra driçcl e ei:!cotas, importa.dos dlre1.6. Aos a.mmae des~lO~dos aos Ja~dlDs ~OloglCOS e aos que foctamente pelos cluus de regata, .
rem Importados para exhtblçoes zoologlCas e sClentlficas.
7.0 Ao material imp l'tado para a coo trucção de engenho cenParagrapho ynico. Q, animae, de que kata este numer~, uma
true" assim COIDO par,L a con tl'ucção e pro.1onga.men to d est:'ada de ve~ mortos, serao en tregues aos mu eus dail respec11 vas Cll'cumforro obras do portos, por c uco~sâo <1 pa.t'ticular ,paO'lmdo 5
da scrlpções.
taxa de expediente o: urtIgo .. cuja. ta.xu nào fôr infe1'tor a est:t.
17. 0 Na vigencia desta lei, as bolas, redes e outros objectos ne8.0 A's folbas estampadas e accessorio pa.l'a a fabricação de latas cessarios aos jogos de foot·ball, cl'i7lets, e term:s, importados directapara manteiga. banlJa, toucinho, doces ou carnes, qu odo directa' mente pelos clubs des es sporls.
lDente impol'Gado pelo pt'oductorei:! deste' arttgos, que pagarão 5 %
18. 0 Ao material destinado á construcção do mercado da. praia.
de expechento.
D. Manoel, na Capital Federal.
0.° ao materia.l importado por individuos ou emprezas que se
19.° Aos apparellJos destinados á illuminação e ao movimento
propuzel'em ao re,l1izal' a cultura nacional e economic;), do caté, cacáo, pelo alcool.
rumo algod[o e tibl'a textis, aoimaes e veget,~es, a proceder a,o seu
b,enl:lficialUOllGO em inst,~llações centra s, couvOJúentemente montacl IS;
promovendo tl~mbem o Presidente da 1 epllblica, junto â estradJl.s de
(\ 7) Este dccl'eto 'L'em tl'anscl'ipto na. no~a. n. 3 á lei n, i144, de 1903.
ferro federaes o ás companhias de navegação subvenCIOnadas ou L1e
qualquer outl'lJ, rórma Il.u:dliadas pelo E'taI10, uma reducção razoavel
(18) O decreto n. 947 A. de 4 de novembl' de 1890. regula e tiscalisa as
lltl.S tarifas lle transporte para os productos beneficiados nesses concessões de isenção ele direitos de importação ou con nmu (Gol. das Leis,
ostabeleci men to .
pago 323.2).
%
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XIV. A decretar, si o julgar conveniente, a cobrança integral dos for m importa.dos por syndicalos agricola ou directamente peJos agridireito, aduaneiros em ouro sobre as mercadorias con tantos dos cultor s, "'erentos de omprezas agl'icola.s, propriemri03 de campo, ti
ns. 124, 130, 131 e 136 de Tarifa (bebidas alcoolicas).
criação e, bem as im, pelos governo do Estados e municipios.
Pal'agrapho unico. Provado que o syndicato, pr valecendo·se do
Art. 4.° Continúa em vigor o art. 3° da lei n. 1452, de 30 de
favor da lei, imporLou qualquer dos objecto mencit)nados, com <lo redezembro de 1905 (i9), assim modificado:
ducção do imposto, para vendei-os ou c del-os a pes 00. estranha ll.
Pagarão sômente 5 % ad valOl'em, de direitos de importação, associação, será imposta a multa de 3:000" aos importadore', sendo
além dos artigos mencionados no art. 2°. §§ 33 e 36, das Preliminares pelo pagamento responsaveis solidariamenr.e o associado.
da Tarifa do fio (arame) liso. galvanizado ou não, n. 7, para cel'Ca.s,
o caso ne reincidencia, a multa erá do dobro o syndicato s rã
o n. 14, para enfardar alO'oJão, [orragen' e outros productos agri- dissolvido por acto da administra~ão publica.
colas, t:.:o fio proprio para empa de videiras, mai os seguinte :
Art. 5.° O de, pacho da mercadorias, de que trat.'l. o art. :10 da
l°, locomoveis agrícolas; 2°, va.lvulas de borl'ucha pn.ra b mba lei n. 1.r2, de 1905 (20), com ,1S modificaçõe' de..,ta, orá autorizado
de ar e para outras machinas de qualquer fôrma ou feitio; 3°, Mias pelos in pectores da repartições aduaneirns, precedeOtlo a prov(~ da
de arame de cobre ou ratão, cones de papelão ou couro para turbina qualidade do importador.
e peças componentes de baterias de ditfusão; 4° e covas de arame,
Art, G.o Os bancos exclu ivamente de credito agriccla o que, por
ferro ou latão, ou ra padeiras pa.ra limpeza de tubos; 5°, manometros para indicar pre,_são de vapor e de vacuo, indicadores de tempe- seu e tatutos, ex rcerem funcçãe de yndicato, ervindo de inter·
ratura j 6°, tubos de cobre, ferro ou latão, para caldeira e para appa- metliarios a aO'l'icultor s ou a as ciaçõ s destes gozarã.o do' mesrelhos de concentração e evaporação j 7°, moinhos para quebrar e mo favores aduaneiros de que legalmente gozem o' syndicato, cm
pulverizar o as ucar; 8°, crivos Q seus supportes e traves ões para relação ás importações que fizerem no exercicio das funcções
fornalhal; j 9°, taxas, moendas e engrenagem com os seus acces orlOS ; deste.
10°, apparelhos de movimento ou transmissão, comprehendendo poArt. 7.° Emqllanto não se expeJir novo r gul mento em subo
lias, eixos, mancaes, luvas, chavetas, armei e coUares de suspensão j stituição ao approvado pel decreto n _ 5 9) de 10 do fevereiro
11°, trilhos com todos os eus accessorio , grampo, chapa de jUDcçãO, ue 19U6 (21), fica elevada, d 13 a 7 0/ o a b se para as dilferença ue qu
parafnsos, desvios, contratrilhos , cruzament ou corn.ções, agulhas trata o art. 10 do me:m regulalllent (2~). continuando, em tudo
para desvios e apparelhos de manobral-os j po, locomotivas e vagões mais, em vigor a medido. con tante tlo citado a.rLig .
com os seus accessorios j 13°, alambiqu~ e columna di tillatorias
Art. .0 Nenhum direito de con'umo pó e ar cobrad
obr
ocom seus acce orios; 14°, fôrmas e passadeira, crystalizadore para
purgar e refinar assucar e cal especial para fabrica~ão; 15°, bomba nero de producçã naeional cnjos imilar de producção e tran eIra
de ferro ou outro metal para qualquer liquido ou mas a, ou abaste· não po sam ser impOI·tados como noci\'o á ~audo publi a, porque a
cimento de agua quente ou fria; 16°, vidros e tubos de vidro para venda de taes generos, nacionaes Oll stro.nl;airo\ é prohibid, e devI.!
incidir os que a xecutarom nas penas do art. 159 do CoJigo
apparelhos de evaporação e concentração, para indicadores de nivel fazer
de agua. ou outro liquido dentro dos apparelhos ou caldeiras j 17°, Penal (2.3),
Art. 9,0 Ficam compr hendidos no 3'> do al't. 2° da di po içõe'
arame farpado e o ovalado, endo este ultimo das seguintes dimen·
sões: 18 X 16 e 19 X 17, inclusive moirões de ferro ou aço para preliminares da Tarifa, (21) o~ livro de propa.!;ll.ntllL o criptos om linO'ua
cercas e os respectivos esticadores; 18°, os desnaturante e carbu- estrangeil'o., que se occuparem exclu iva.mente do Brazil.
retantes do alcool; 19°, os toneis de ferro, estanhados, para o tl'an::Art. 10. Na conce ão das isenções de direitos de importação,
porte de alcool, e os apparelhos destinados ás applicações indu trines permittidas pela presente lei, serão s mpre re peitada as di 'po içO
do alcool; 20", ferramentas, enxadas e fouces destinadas á lavoura; do decreto n, 947 A, de 4 de novembro de 1890 (2:') applicavei ao
quando os machinismos, apparelhos P. objectos acima discriminados caso de CéIolTOS para estradas de ferro e tramways.
Art. II. Os despachos das alfandegas da epublica obre ouro
amoedado ou ouro em barra para o exterior ficam sujeitos ao ello

(18) O art. 30 da lei n. 1452, de 30 de dezembro de i895, rezava
assim:
ArL 3,0 Pagarão sámente 5 % ad valarem de imposto de importação:
io, locomoveis agricolas; 2°, vahulas de borracha para bombas de ar e
para outras machinas de qualquer fárma ou rei tio ; 3°, télas de aramc do
cobre 011 latão, cones de papelão ou couro para tUl'binas e peças componentes de baterias de dia'usão; 40, esoovas de arame, ferro ou latão, ou
raspadeiras para limpeza de tubos; 5°, manometros para indicaI' pros ão
de vapor e de vacuo, indicadore de temperatura; 6°, tubos do cobro, feiTO
ou latão, para caldeira e para apparelhos de concentl'ação e evaporação;
70, moinhos para ljnebrar e pulverisar assucar ; 80, crivos e seus supportcs
e travessões para fornalhas; 9', tachas, moenilas o eagl'enagem com os
seus acco sorios ; iOo, apparelhos de movimento ou transmi são, comprehendendo polias, eixos, mancaes, luvas, chavetas, anneis e coUares de uspensão; iio, trilhos com todos os seus accessorios, grampos, chapas do
juncção, parafusos, desvios, contra-trilhos, cruzamentos ou corações,
agulhas para desvios e apparelhos de manobrai-o. ; i2 0 , locomotivas e
vagões com seus accessorios; i3°, alambiques e columnas distillalorias
com seus accessorios; i40, fôrmas e pa, sadeiras, cyrstallisadores para
purgar e refinar assucar e cal especial para fabricação; i50 , bombas de
ferro ou outro metal para qualquer liquido ou ma sa, ou abastecimento de
agua quente 011 fria; i(jo, vidro, e tubos de vidl'O para apparelhos de ovaporação e concentração, para indicadores de nivel de agua ou ontro li1luido
dentro dos apparelhos ou caldeiras; i7", arame farpa tio e o ovalado, sondo
este ultimo das seguintes dimeJ;lsões: iSXiü o i9Xi7, inclusil'e llloirões do
ferro ou aço para ceroa e os respectivos osticadol'es; 180, os desnaturantes e carbu.retantes do alcool; :1.90 , os toneis de 1'01'1'0, estanllado , para
o transporte de alcoo!, e os apparelhos dostinados ás applicações industriaes
do alcool; 20°, ferramentas, enxadas e foucesd eslinadas á lavoura. Quando
os machinismos, apparelhos e objectos acima discriminados forem importados por syndicatos agricolas ou. directamente pelos agricultores, gerentes
de em prezas agricolas, proprielarios de campos de criação e bem assim
pelos Governos dos Estados e dos Municipios.
Paragrapho unico. Provado que o syndicato, prevaleconrlo·~e do
favor da lei, imporlou qualquor dos objectos moncionados, com a
reducção do imposto, para vondel-os ou cedeI-os a pessoas estranbas á
associação, será imposta a multa de 3:000$ aos imporladores, sendo pelo
pagamento responsaveis solidariamente os as ·ociados.
No caso de rein.cidencia, a multa será do dObro e o syndica lo será
dissolvido por acto da administração publica (Avulso, pago 76).

('0) ride nola prcc~l1onlo, n. W.

('1) E te decrdo dá novo regulnmonLn pal'a a a1'l'oe::l<fa ão o fiscali açiio
do imposlo de cousumo ([ride Ann, ao Rol. da Fazelllla, de 1001i, _" pal'lo,
pago 4(;).
(H) Art. iO do ro~ulame11to n. 5 90, do 10 elo fovoroiro tio 1!J0r.: , i na
conferencia fôr enconlrada difTel't,>nça para mais ela 'llwnliúa'!e manire-lada, nã excedendo elo:> %, 50 cobl'ara imple.-menle I) imp ,til I1o\-i,l ,
i e . a diO'erença 101' alem tle 3 %' cobl'nr- e-ha o imposlo <'m dõhl'o dn
quantidade accre cida, en,lo metade da. importancia adjudicada ao conferonte c ao agenle fi onl ou emprega,lo qUO houçol' vel'ificado o accrccimo; si a difTel'ença 1'01' para meno', qu:dcluer llU :('ja
seu quantum.
o impo to será cobrado na razão da quanlilia,lo lolal. c n:tanl' dn g-ui:l
("\nn, ao Rel. da Fazcuda, cio 1.90G, 2'" parle, palr. 7;».
Vidr. o al·l. 1.4, § 3" cle,la loi.

('3) Al't. 139 do Cocligo Ponal (,locr,'lo n, sn, ,lo JJ dn ouluhr' 110
i890): ExpuI' a vendn, ou minisll-al' sllhsl:l11cias l'ell(\(!Usa.-, som I"g-ililll:t
aul I'iz:lção som a. IOJ'mnlidadl's Iw'se'l·il'l.as nos 1'lIglllamonlo' s::Inilal'i'1s:
Pona - de JlIlllla do 200::; a ;:;00$000 (Volume das j,,'i~, d" IH(), 11Iez
do oulubro, pago 2(j,"0).
(H) Arl. 2 0 elas PI'oliminare' da 'faril';l: • el';j conc<'dida i,011 ão do
direiLos de consumo, 1TI0liianto ns c:tulela< (isl'ao; a 1111 Il insp""tol' d:l
Alra11l1flg-a ou adminislradol' de Mesa oIe Ren.l;) Jltlgoal' noc'o '~aJ'i:H'\, a'
, oguin tos morcarlol'las o objocto :
§ 32. A', ol)I'as de arLe, tio pinLura, <'Sl'lllplul'a o ~l11elhanle: 1)('0duzidas POI' nrlislas 11acionae fóra do jHliz o quI' rOI'elll impol'larlas ua
Rcpuhlica, bem com as bras le i!.tua nalul'l'za rio aul )('~.' o 'lI'HIl!!eiro r
illtl'Ot1tll.Í.las por ('st,tlJt'iol'ÍlUonlos rio in,'tr'ucç'lo ii,' 11011 a <-:1 1'&"- I'xislontos
na Republica e á lJ'110 rOl'om .illl~adas dc' nlilill;ull' i:nme,liata p:II'a ()
ostudo
motlelo, e contJ'ihllircll1 p31'a n 11l'ug'r <s.) ,. des 11\'011"0101110 ola
aJ'lo uacinoal (Tal'ira, pago S)_
•

('G) Vide nola n, 1.. a osla lei.

39 pl'oporcional de 2 % S bre o va.lor do ouro, sempre que a taxa cambial
fôr inferior a 15 d. por I '000.
E te imposto será relluzido 11. 1 1/2 %, quando o cambio attingir
a 15 d. Ou estiver acima de 'a taxa.
Paragrapho unico. Exeptua·se :~penas o OLlro exportaJo em barra
ou em pó directamente pelas companhia,' d minera.ção e por eltas
extrahido das suas minas, ficando o Presidente da Republica. autorizado a regulamentar 11 cobl'ança do imposto, ora creado.

e os artigo' 17 e 18 da referida lei ('9), bem como torJa" 3.S d:sposições
das leis de orçamento antecedentes, que não versarem particularmente
sobre a fixação da receitft e despezlL, sobro Ilutorizaç-o para marcar ou
augmentar vencimentos, r formar repa.rtiçõ s ou a legislação fiscal e
que não tenham "ido expre samente revogadas,
,\l't. 18. Revogam-se as dispo~ições em contrario,

Rio de Janeiro, 30 de dezembro lie 190G, 1. n da Republica.
Art. 12. , ão poderá ser posto á venja para consumo café torrado
e moido artificial sem que e, sa condiçã..:J de f.[brico sej:t clara.mente
AFFQN 'o Av(m TO MOREIR \ PEl\"XA.
consignada nos respectivos en voltol'io , ficant10 o mesmo café sujeito
ao imposto de 500 réis p r kilo ou fl'acção de kilo, rIU, será cobl'ado
David r'ampista.
por el10 collados aos mesmos envoltorios. ,
_. ,
Os infra.ctores, fa.bricantes ou commerClantes, erao paSSiveiS da
multa de 3:000.\ sempre que niio fôr declarada a naturoza da fabricação do café a.rtificial ou que e se ca.fé sej.t exposto ú. venda sem
estal' devidamente sellado, cabendo metade do valor da multa ao
agen te fi cal quo a impuzer.
E' considerado ftrtificial o café que não tiver ido exclu,ivamente ,[cspachadas mOl'ca lol'ias para diver.,os importadoros o scja alterado o valor
fabricado com o grão d ssa rubiacea.
rcal da: mcrcaoloria', porloll'lo imp'Jl'l1lllllas aos inrraclol'e~.
Art. 13. Fica prorogado pelo exercicio desta lei o prazo, de que
vrrr. _\ ampl" ar a I11c<lida~ de fi c:Jlização e penas estabelccidas nos
arte. 1·41 e 361 da :\ova Coos'llidaçã" ria Lei, ,las .\[I'an,[e!':as e Mesa' do
trata o art. 20 da lei n. 1l44, de 3 de dezembro do 1903 e").
Art, 14. Fica crea.do o impo'to de conSllmo 'ntgr-no :
d ~ I. 500 por kilo do manteiga de p:'oducção nacion11 que não
aja d leite purü ;
de (\ I réis por kilo de banha ar&ificial ('imilal'es da banha), de
producção nacional.
~ 1, o E te impo to era cobrado na fôrma dos regulamentos vigente e da in trucçõ 'que forem exp didas pelo Governo.
2. ° A mant, iga e a banha de que trata e te artigo, só pode:'ão
ser expostas a con umo tendo nfL 1'e pectivas latas ou quaesquer outro,
nvoltorios a declaração de m o isivet, de <&manteig ~ artificial» e
c ban ha artifichI».
. 3.° Os proluctos nocivos â saude não poderão ser entregues ao
consnmo.
§ 4. 0 Serão apprebendido e inutilizados os produ tos q~e não contiverem o rotulo d que trata o § 2°, pre!ledendo a necessarJa analyse.
~ 5." Ao infractores applicar-se·hão as pena de I :000, a 5:000::: e
o dobro na reincirlen ia" em prl'juizo das p,mas criminae em que in·
correrem, sendo t es multas cobrada executivamente, na fórma do
l'eO'ulamentos vigentes.

Roodas, no entido d rcgularizar J tl"ansito Ic1'1'(, tr", 11'1' fronteiras da
Repu!J[ica da, morcadoria' ia ([ ';;pac1J:Jt[a" concc lcndo ás reparti,õc fi ·cae,;
!!u as ue tran:ito para o interior áo cru" pr "arcm ha\'er .·iuo introdu7.ida
[c!!alll1eote. e· [abel"cen'10 nas dila- rcparli,õe, II l'''!ri.l1'o U" enlrnda e
sahidas que mai con"Pllha aos e 'ames das prol' -rleor :J' e ,[Ual .:qucr lIut1'ns
meduia rruo jul!r:l" neces'al'ias p;lI'a acaule[ar o' intcl' '.-,e, da Fazeu<la
;\acional e r:lcilital' o sCl'viço da l' o.·portaçito.

X. A entral' om accordo com o: ~o\'{'rno do: Estados caleeil'os pal'a :
'I "lW va[o1'iza<:.ão : lo) or"'anizar
,e mantOl' um servi,. r"g-ulal' e porman nle ue pl'opa!!anda do cale, com o fim
dc a Il!! 111 ell tal' o .cu consumo.

a) re!rular o commel'cio do car,;; b) proIlHJ\"'l'

o GOVPl'no

Art. 15, as estrada.s de forro da União f<1r- e·ha o tl'ansporte
gratuito de ali nado' que se destinem aos manicomios mantidos ou
ubsidiados pela União ou pelos E bdos,
~ 1. o A conce ão do tran porte gratuito dependerá de requiição dos chefes do pol icia dos E- tados ou do Districto Federal a.o di·
rector da e trada..
,2.° ó e c nc lerá o trn.n porte gratuit rara. us ~nfermos
que tenham de ser gl' ltuitalllente tl'atados, em virtude do sell estado
d pobreza, no" manicomios a. que e refere. este artigo.

Fodoral poclcl'á endu. Har :IS opnrnçücs ue cri dilo quo, para
fim, fizerélll o g'llYel'l10S dos R-tado: julcI'es,a lo~, uma \'ez quo o;ejam
o]) 'ervaua a' e!!uin Les condiç-ões :
a) os E'[ado a ,e!!"urarão á União uma !':aran[ia cm ouro. ufficiento
para o en"iço ,[e pa!!alil·'n[o do' juro o amortização 10 empl'l'slimo :
. b) eoila g-aranlia lo'rá caracLcr deJiniti,o p'lru lodo o prazo do empreL mo c não ficara 'iepeorlclllo do [ei- dc elleitLl annu I. 1'o,oga"ci ele um
:luno pal'a oulro pelo p der legi [ati"o rLll E,larlos:
e) o produeto lia oporação de cr 'dib 5<' poderá er appllc:I,lo :I manlor
um pre IJ minimo para o calé dc exportação. não pOlien'Io ,er do 'tiuado a
ompl'eslimll de 'Iualquel' natureza ou adc:lIltamcnto a la\'r,lI[orc , commi:,a rios o oxpQrtauor" ou a quem quor que e.la, nem cle,,·üldo pelu, E tacto
p:lra f\ua[rruer outro llm ;
d) a Illlp I'tancia do ompre Limo sorá depo, üarla no Tlle.'oul' :-:aeiona[
ou nas Deic~a"üls Fiscae, cndo entl'e~u - á mf)cli,[a da: no ,cs-il1a,[o; o,
[iqui,lndaH as oporaçõc , o pl'oduc[o liquido ueUa e1'â l'eCOU1Íl[0 ao respectl\'l' deposito:
<') touo_ os lucro~ realizado' na~ operaçõe, d valorização erão applicados á amortiz:Jçáo uu emprestimu.
XI . .\ enlrar em acc rtl,o com J' '1'o\'o1'n). do;; E·tad,s pl'o,luctore- rio
a 'suco l' pal'a pr'lm 1\','1' sua \<llo1'iz lçiio nJS mcs,na, cllutli,",',o' c [ali Iccida.·
U) UU1l1ero anlacer[ n[o.

Art. 16. Continúa em ,igol' o 3ort. 1- da lei n. %3, lIe 20 de dezembro de [902 ("), e tendida a su' dispo i <'io Ü, E'tralia de FrI'o
Oe te de Miou .

X\', .\pl" l"g'ar ale!l h I'as da unilc a visita elo en1r:\.la a(>' ,aporc: de
linha 1'o:rulal', .

e~s~

Ooi I'llIpre!!ados ilH'umhitlos d::s "i ila., lanl a,luaneira c)m <lc policia
Al't. 17, Contillll:l.m em vigOJ' as di p içõe do n'. YII, VW, X, e, aude,
,',\ uJtri~ados a "XOcut'll' C'sO ,'''1'\'i.; I ülllel'0ndenL ll1C'nlc ck m:liOI'
N),
90 tI, lei n, l4:-2, de :30 lio dez mbro de HJOl
I'cmlll1e"a,âo p denlo. 0111 ,'cLauio. o ,\lini:ll'o cla Fazeu [a 'll'hitr&I'-lhe: uma

X[, X V, X V[ d art.

e

(~Ç) O']I'CI'e[IJ n. IW7.dc qu
Il'nla a di po"j"ií'l rC'erj,la, V('m 1rau:crip[o na n Ln n. 14, appos[aa J·'i n, lli·l, de 30 de d"zelllhro do 1903
(Avulso, pa~. 1 ).

ln) AI't. Ui dn I"i n. (153, do 29 dL' dOZ"1Il111' ,I,' I!102: J\ lal'ira aclual
sobl'o o lIIilho-40n I'éi' p,)I' sn co de 1321{2 kill1!!ramlllns, li li l!: Il'ada de
1 crl'o Cenlral appli<,ua I,)'[os II- oulros corca'~ (.ll'ltlsn. pag, 1~1).
(~R) AI't. 2'.la Ici n. U:i2, ele 30 cIo d·'z.'mhrIJ cle HlOj: E' o Pl'c. idcnte
ri:. H, puhli 'a autorizado:

VII. A l'cl'ol'lllnl' as dispo i õc. rcnonlnlll,'nlur,'s r lali\':\ ao imposto
011"0 f'a tUI'a. "OOHltlUl' H, do mo [o li impedir 'fI'C COII1 um,l HO i"Il:tlu'n snjnlll

gratifica 'ão por e, al'cl'cscimo dc :onio'o, a c[ual 'od pa.. a pIas (I111panlJia' I'I'opl'icL:lrias uos vap Ire que g IZ'I1' '11 ,1"5'0 1'1\'01' •
. '\'1, _\ auoptur
papol ,01Iado na arl'e u,lução do illlPO, lo <lo selI li
p~peI (_\\'uh,. pa'" . 12 li t,;).

°

(!') Esle al'ti;osão o, que scgucm :
Ar~.

17. Conlinua cm "i"'or a

.lisposi~ã

uo n. 1:1 ,lo :lrt, 2 J ,[u lei
GO\'Cl'OO :l l' r"I'I11;lr
appro\'uda pcJo ,le,'!','l n, 2~32, dc

o. 1:J.t3. do 30 de d 7.cmuro de l!lOí. 'luO autoriza

a lahella dos 01l101ulllenlo' eon u[al'e"

1 í d . mal', 1 do 1. PS.

°

AI'I. 1 , Contill"w cm \-ir:or n disposi áo ,lo al'L t1J ,[(1 I . n ilH ,I
30 d" do1. lllbro d. l!lO:3, quc "e rcláo a I n1'il:'1 di -1"r"n";:11 eo el n ':1 10l'a' 110
' "'I
' I
conccs'oc'
C\
a g,'neroH naClOnnos,
poc "u, I I) li Cnlllpel1~'I;i mpe
t
I,r o,
S g'uiulos arligos: lIIa"hillas ti o '('I' \'01', caixas rl'i!! ril' 0- III er ~ ao~
I;mças
J11ujnllO de vaLo (.\vul opa". 20).
a" piano', ba-

,I

40 DECRETO N. 1016 A - DE :10 DE

DEZE~BRO

nE 1000

Ouro

Inici.ado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á dancção
Au~ol'iza o

Pre idente da Republica a abrir ao j\[inisterio da Guerra o C1'edito
de 109:_0.\';, supplementar á verba J2 a do an, 9 J da lei n. l~j:i, de 30
de dezembro de HlO:i.

O President da Rr]lUblica. dos Estado' ['Dirla do Brn.7.il :
Faço sfl.brr que o Con"l'es~o 1 a ioua.l dccrrtull e cu sancciono
a seguinte 1'e 'olução :
Artigo unico. E' o President ela Republica a.utorizado a abrir
ao Mini terio da Guel'r<1 o credito u(\ lD9::20.Js, an})]ll Illf'Ut<.l.l' lb
verba 19 " do art. 90 da lei n, 14.5;, (1 :lJ de <lc7.Cmhru ele 10(,5
paea occorrer ao pagamento de aj1lClas ue Cll~t(), no COI'rf'me e,"('rcl 'io :
revogada.' a~ di pO'i ões em ontra.rio.
Hio de Janeiro, , o de dezembro de 1000, 18°,dlL Pepu1Jlictl,
AFFO:'\,

o AliGUSTO

MORElRA PF.i\'i\'A,

Jfermes R. ela l'onsecrr,

LEI N. 1617 - DE 30 DE DEZE:lIBRO DE W06

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á sancção
Fixa a dcspcza gel' 1 da Rrpublica rlo, E tatlos Fnidos do Bl'nd para o
('xcrcicio dc 1907 c da oulras pl'oyidrnrias

o Presidente da

Republica do E~tados Unidos do Brazil :
Faco saber que o Congresso a.cionn.l decreta e eu a.ncciono a. ]oi
seguinte:
Art. 1. ° A despeza. gera 1 da. Republica. do Esta.dos Unidos do
Brazil para o exercício de 1907 é fixada na quantia de 315.478:\i37$i93
papel, e 52.224 :247 '733, ouro, distribuída pelos re pectivos mílllsterios, na fórma abaixo:
Art. 2. o O Pl'esídent da 'Republica é autorizado a despender
pelas repartições do Ministerio da Ju::.tica e Tegocios lntel'iores, com
os servicos desi;inados nas eguintes \'erbas. a quan tino de .. , ... , . , . , .
31.379:813' 01, papel, e a de 10:700, . ouro:
0111'0

1, Subsidio do Presidente da Republica . ,
,
, , , .. ,
,
2, Subsidio do Vice'Pl'e iciente da
Republica.
,
, . , , ..
3, Gabinete do Presidente da. Republica - Augmentada de 14:400.'
para representacão dos fIiciaes
da Casa Militar, abonada a cada
um a gratificação e pecíal de
200$ mensaes
, ..
4. Despeza com o Palacio da Presisidencia da Republica-Augmentada de 50: 000"; para remom:t
d animaes, para mobillal'io e
outra despezas.,
.
5, Subsidio Ilos Senadores., ,., . ' .. ' .
O. Secretaria do Senado:
PessoaL Augmentada de ..... ".
3i : 142," 50. endo: 19: c'S2,,,'350,
para pa.gamento de gratificações
addiclOnaes: de 30 0/. ao Ilil'cctor, ao vico·directol" ao porteiro do salão, ao ajudanto do
porteÍl'o dlt Secretaria (e.to ue
2~ de fevereiro em deante) o a
um continuo; de 25 oI o a dous
officiaes e :.1.0 a,jndante do }Jorteiro da Secretaria (este até 21
de levereiro) ; de 20 °/o;t um
omcial (de 14 de fevoreiro em
deante ) e a tres continuos ; e

Papel
~ 20 :000,'0110

7.

8.

30: JOO$OOO

9.
10,

151 : 440, 'OCO
5G7:0ClO:;00n

-

j,.

12.

de I::; % a dous om.ciae (-endo
um delles até 13 d fevereiro). o
n. dous continuas, tudo em virtude do delib ração do enado,
de 17 de novcmbro de te auno ;
:3: 300, ' para pa.gamento uo vencimentos a um eontinuo di pensado do servico por deliberação
do enado de 17 de se&embro;
7:200,' para os dema.is um om·
cial nomeado em virtude do. deli·
beração do Sena.do de 1 de dezem bl'O de 100' ; 6: 600,' pam os
demais douS continuo~, tamhem
nomeados em virtude da citada
deliberação' 1:000' para. o augmento de vencimentos do porteiro do. Secretal'ia. idem; ~nu,'
para, o accrescimo de 10 °/0 nos
rio ajudante do me mo pOl'teil'o,
idem. Reduzida de 7:20tl, para
ven imentos de um oniOlal dispen.ado do ervicu, já r 111ecido.
Material. Aultmentada. de: 1:700.',
sendu : 4:600,' para pagamento
de salarios amai
in o et'·
ventes; 1:')00' para alu!?uel de
ca a ao pOl,tciro do l;alão, sub ti·
tllidu. a rCQpecth a c n i~ nl ção
pela ~eguinte: - Aluguel de
ca.as pi1l'a. O porteiro da ,('cretaria e do allio; 24 :9008 U[1,
consiO'nação erviço tachygraphico, revj~ão, tc., ficanl1ú
esta assim redigIda:
cl'viçu
tHch~·gr<l.phico em cinco !U"zos
60:0U.'" revi.ão e re acção do,;
dcba s á razão de <1: 11 li;-.,GÔ(l P l'
mez. em 12 mele 49: lOO, ' ;
3: ooos nu. CJn, ignn.cão- ratilicflCão ·t um direc ,01' Jo servi 'o de
reda ção, etc,. que ficará a' im
r diO'ida : - Gratificação a um
ajudante do rea ctl r d . 3.('t.a.
par.~ o Dim'io do ConfJ)'es$o, ;L
rnzão ue 500,' por mez, ('m 12
mezr:, u:OOO$ 00
, '"
.
Sub "lio loS j) putados
.
Secretatía. d'L Cumar dos Dlpn·
ta.r1 o' ..•.......... , ..... , .. , , .
Ajudas de custo a
membros do
COnl!l'eS'O NlLcional., .... , .....
, ecretaria de E tado - AuglDentada da quant;a d 71 :300,', enrlo: 56:300:' para elevacão do
veneimeutos do pessoal, dI.
a"~ôrdo com a. lei n. 1555, (le 13
de novemhl'o de 190B (I); li:OllO'
para. elevar a. "4:()(JO' a con 1gna<;>ão - gratificação ao pc '0<11
dO ga.binetll do . Iini, t,I'O ; ::I :000,'
no - Mn.tul'iul- na con ignução
Org-aniz8cão, impre, são ercvisão
do orçamento
,
,. '" ,
Gabinet.. do Con ultv1' Oeral da
Repuhlica
,
.
Justica Fedúral- AugmentafJa. de
02: LOr), ' cndo: 9: 100,', no pCf;·soa.l da. . eCI'et.aria do uprl mo
Tribllnttl Feueral, assim di trio

Papel

40i:974.{;46?
1.90 :000000
522:058, '118
.....

,

•

.o . . . . .

t

...

2,5:000 00

435: 653 '!l8
:800 000

(I) Derreto Le::rislaLi\'o n. 1:;:;;;, lie 13 d" novombro dI' i Ol1 G- E1/'v.1 05
vencimrntos 1\05 runcc onarios t1a~ ,-ecl'ela1'ins d Eslallo da ,Tu 'Liça e
"'oeios lntoriol'es, da GIU'l'l'a, da 1I1a1' nha o II1([t1sLria, Viaçii o Obl'as
Plllllicus (Diario Oflicial n. 2G-J, do Hí dn l1lo~mo mez. o anno).

r

41Pap .)

Our,)

buido' ; põl.ra um offici:ll 5:200;-;
iLllnuaes e par", um amanueuse
~:OOOS annuaes;
1:800~ no
mateL'ial pal'a elevar o 'a,I,ll'io
de quatro sorventes a 121 :' meu:;aes o de cada um ; 1: ~on.· para
gratificaçã.o mensal de 10.1$ ;,to
Olupregano que S'I've de a ll'ilial'
ao pro 'uradol' geral da. Republica; 50: 000.. para a,liment<.Lç[u,
ve tllario o tran porte de preso
pobrcs.condernnado pela.J ustiça
Federal ou ii. sua dLposição nos
Estados ..........•. , .. , ... , ...
13. Ju tiç'~ do Di. tl'icto Federal - ugmentada do 1:000:' n matel'Jt~1
da Corte de .\ppella\,áo. para iL
coil igna.ção-Cons rva\,ãu c limpezít do edlticio - e de 184":;
paL'a o material da ProcUl'adoria Oel'al, endo: uma. a signatura .lu Diario Olficial ~4. " um'L
cul1ecção de lei 10.' e objectos
de expodiente 150,', , .. , . ,. , . , .
14, Ajuda. de custo a maaLtra<1os ., Augmentada de 3:000." a conigoaç..'i.o - Para oCCOl're1' au
pagamento de primeir,) e tabelecimento. etc. - o diltíinuida
d igual quantia a -Para ajuda
de cu -to a juizes soccionae,
quando chamado a serviç do
Supremo Tribunal FederaL ....
15. Policia. do Districto FederalAugmentada. na Repat'tição da.
Policia, da quantia de u6:4:..5.',
sendo: na con ignação - Pe soat em nomeação - 14: 235~
} ara. um mestre da. lanclla. a.
vapor, com .t diaria de Oií, um
machini ta com a. mesma. diaria, um. fogui ta com a ue 5s,
quatru marinhoiros com a de
·1•. cada 11m; Material - 50:000..
para acquisil:ã.o de umalanclla a.
va.por; 10:000 para custeio,
carvã, lubrificantes, etc., e
.... : 190 . para. diarias <1e .. i~ cada
um dos uou auxiliares da policia do porto. ELevad;~ U>}
111 :OllO" a. 1.25: 000$ a consi crnilção - Aluguei lIe ca as para.
ecrctaria., dolegacia., ebta 'õc:s e
pu tos, Na sub-con igna -ão Pa.diol.\ e cami olas, cama,
ete,- 20:000.', redija· e as im:
Padiola , cam i alas, camas, colhõc " tra v ':cÍl'o, u t n ilj o ,
a sei , pu bUc I çõe
• de 'P z'\s
evontuae, }ii :2;30,"500. .\.1'mamento, cartuchos cintUl'ões,
gui s do Rio de JaneÍl'o e apitos,
7:760. '')0 •• , •.••.•••••••.•••..
Aocre cenLo-. e ao eguinte sub-consignação:- Para u tento rio
pre'o' do d posi Lo da policia,
ü:OOO$OOO.
auarda ivil - augmení;),d<~ de 308: IlO'" s ndo: 75: 0"0,"
piwa mai 32 guardas de 1" cla .
se, 4:~0:700' p' ra mais 2' 6
gUlLrda de 2,' cla 'e e i811 para
~ratificação .~o ('hefe do expediente, do accàl'do com o que
dispõo o docreto n. 60'12, de ->3

••

,

•••

0"1

lO
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de Illaio de 190'; (2). Eliminada. a
quantia de 19):290$ de 156
I-Çun.l'das de 3" classe. extincta
})elo citado decreto. Na - Casa
de Detenção reduzida de .... , .
174:0 'l,' a 16 :000;.; a sub·cunsig-n"ção - •'ustento, curativo.
vestlla.riu dos presos e combustivel - por ter sido trau Cerida
a. (l'nn~i:~ do 6:000~ desto. subcon ignação para constituir um'~
sub-consiD'nac.'i.o na - Ropartição da Policia - destinada a.
942:804$118
suo tento dos presos ne~sa l'bpal'tição. - Augmentada de 1 :200:',
no mn.tel'ial, para - Aluguel de
ca~u. pa.ra o ajudante do a.dministradol' - á. vi ta do di. posto
no art. II do decreto n. 4760, de
!) de fevereiro de 1003 (3) . e de
20:000$ para construcção de um
depo,ito de menores independente. Auame!ltadu. de I!J:700$
a coo igoação - Colonia Corre412: J93~059
ccional dlJs Dous Rios - para
construcção de urna. casa para
Il~vhLria, io ta.llação ti e exgotus
e outras úbras, Augmentada de
.O:UOO:-; a con,ü{mção - Escola
Correccional Quinze de ovembl'o - pLl'a conclusão das obras
para. noyu. in tallação na. fazenda da Bica.. ,Ta - Força Pol-J. :000:'000
liciai: Augmentada de 23: 159.'"
na talJella da mesma Força.,
para. pagamento de vencimentos, sendo: a um capitão ....
5:972.500, a. dou tenentes .•
4535 ';>-0 a cada um. a dous alferes 4:058$ a. ca a um, que ficam aggreaados em ,irtude de
sentença judiciaria. que annullou os respectivos decreto de
rcformit. Dirninuidano mateI'ial
a quantia. de 74:700~·. sendo:
30:000$ na lIb·con igUlÇão Remonta de aDimaes; 4:500.',
na de -illurninação de quarteis,
enfermarias. BibLiotheca 1 -acional. etc., e40:200 na de-Acqui·
sição de animae para o completo da Força. Augmentada no
p '~oal da Secretaria de Policia.
de 600, . p:.t.ra quebra ao thesoureiro; e ele 00:0)0 no-Ma.terial-sendo: 40 :000,' para a intaUação d caixa de avi os
policiaes, r pectivas rêde cal'·
]'OS d tl'iLnsporte e ma.i l1li\terial l'elativo a.
'o erviço'
400:0nOS na-ConsilToaçâo-para.
cO:ltinuação de obras ......•...
16. Casa de Correcção
..
17. ~lIarda Nacional-Redigida a <'onsignaç.ão - Para gratific3.\,ão ao
continuo e ervente, aluguel de

7,220:7;>6 768
255:562 43

(') Dccrcto 11. (\Oi2, J'J 23 lIe maio J.~ 1()Oô- Altera art .[0 cIo r~"'\lla
monto ria ~\la~'da Çi~·il. :lpJ1I'O,-a (" p~lo dccrcl 11, 4762, <I~;) ue fcvc~'oil'o
ele iO03 (DWI'1O 0U/('ll/Z n. 121. dc 2i do ll1 ~I1\O mez c anuo),
(3 AI·I. 1 t ,!o '~el'rcl() n. 47[\H. ,I.-!l dI' Il"'creiro dc i!lOS: TOUll O'
ompregados 1',' 1<1 I'ao no :tahclcl'imonlo, á xcep ão, do' () cripturario
amanu 'll . escrevcut , meuic-o c allllo,'al'ifo (DII:"río Ofliria7 n. 37 de
13 do me U10 Il1CZ c anno).
'

-

42
Ouro

OlU'O

18.

la.
20.

21.

ca a. aLc.-a sim: P:tra gl'atificaç'ão ao hefc do e, taLlo·maiol',
quando ollicial<la milicla, 0:000$;
para aratific:lÇiio ao continuo e
servente. e1.c.. a.té «ou ,ras des·
pezas», 6:314 ' ,
.
Junta Commer ial-Diminllida de
1:400,' no m,tterial, ticndo reduzida a 1:'.>00" a gratificação ao
auxiliar de e cl'ipta da Junta
dos COI'retores e a 400 ~ :t CO()Sl~
~tllação p::tr:t objecto' de expe.
diente da mesma Junta
Arebivo 1 ublico
..
A si tancia a alieua<los-Augmen·
tada de 1:200' no material-para
despezas do gabinete dentMio
daq ueUe estabelecimonto .....•.
Directoria Geral de Saulle Publica
-Augmentada de 119:2·158. sendo: no pe 'soal 7: 9 00s para venci·
mentos dos d legado:> de saudo
dos portos de . Francisco e <le
Itajaby, no E tado de Santa Ca,tbarina á razão de 3: 600"0 a
cada um, em vir,tude do di po to
no decreto legislativo n. 1504,
de 10 de etembro de 1905 (~l. e
4:350" pJ.ra. ele,ar a 10:950' a
con ignação destinada ao peso
soaI sem nomeação da Inspectoria de Saude de Ala aôas, a.sim
organizado: um me.tre de lan·
cha com a diaria de 7$. 2:555s ;
um machinista com a diaria ue
7,', 2:555. ; um fc)guista com a
diaria de 4;;, 1 :400. ; quatro ma·
l'inbriros com a diaria de
4:380 . - Xo material: 1 :095~
para diariaao interprete, na I epartição Central; no Laboratorio BacterioIogico, 4:800.' para
ai ugue 1 de casa: 10 : 000 . pa.ra
con ervação do edifieio do Luzareta de Tamandaré, concerto e
reparos uo material do erviço e
aequisição de uma machina de
CIayton, para desinfecção no
mesmo lazareto; elevada a
10: 000" a consignação pa.ra o
cu teio e conservação dos transportos maritimo , na Inspectoctoria de Saude do Porto de Alagõas. No ma:el'ial geral, 8:00 :'.
para ser ele-vada <lo 18:000.' a suhconsignação-fUuguel do predio
para o serviço de propbylaxia da
febre amarella.. justiça, e eng-enlJaria sanita.rias; e 50:000'
para a compra e custeio de uma
lancha para o erviço de s:tude
dú porto de Pernambuco. Ele-vada. de 25:200 " a 60:000$ para.
e tahelecimento de uma estação
de desinfecçã.o e isolamento DO
E-tallo do Rio Grando du Sul,
acquisi~ão do uma lJõ:l.rca de desinfecção com ,tppa.l' lho de Claytoo (pequeno mudei o) o do uma.
la.ncba pariJ. fiscaliz:ição ~anitu.-

;2!J:000 '000

o

Ferllalll{cS Pinheiro, Rocha li'llri(l

e Jlanguin/ws, em ervi· 'o extraordinario, a~sirn distriLuiLlu,:

2.0 5:3!JJ$54

3'"

(4) DL'creto LC"i.laliv'J n.
de iO I,· s/'lembl'o de Hl06 - Manda I[lle
figurem faz('ndo par L IlefinitivumenLe do 10 disLr'cLo anilario dl's porto~,
as delc;;acias .1e souUe li· S. Francisco o' lLuj"11Y, no l~slarlo rlr' SólJlLa Ca1harina, c dá ollll'a5 pl'ovidencius (Dia"io 0lficial n, 11, de 1.2 mesmo lllOZ

e anno).

o

·12:946:'118
lIS:U96 '118

o

r",o·",

Pllpel

ria na inspectoria. do porto do
me.'1l10 Esta.Llo.
lJimiouida de
é::OOOS no materi3.1 do [Io'pitaI
de S. puastião. sendo: '):000,-; na
cou i,.rnaç'ào - onservaç'[o 'do
matcri,ü-c 1:000. na de tinau,\
,t moveis. R duzida do 3:3üO," ,L
consignação-Material, coostruc '(le- e eventuaos - po.l'a o sel'Vl~O
gel'al. Augmentada de
3:360.:' p:.l.ra mais quatt'o mario
nheiros, sendo dous ll<t In'pectoria ~êluit8,rIa do Piauhv o dou
na Inspectoria '<J.niul.l'i,"t do C aI',t : de 51: IO,IS destinadi1 ,lo duspeza com o P' suai d::!.' lo.nch'L!l

Landta F.·,°llttw/cs
1111('.'ll'e a :1:;; diariO' . ' ..•••. " .

l'inh~i,'O

:

3::'':3:;;000

11I~ I' h i 11 i s t a
idem.......... 3:=!. ·~I. 00)
2 t'og"uisL;,s a ti:;;
(lial'Ío·c,IlI'IUllI 4:30,00'
3 lUa I'inhci 1'0' a

1

3$e:J.ua

U1l1 .•.•

!l:j2;j~OOO

r:

:;O:Oi:i'

Lau 'ha lt'ocha Fada:
1 IIlCSLl'e a 9 diario"
3::! ;),000
1 tIla 'lJi u i s L a ,

ül'J11 •. ,

2

r<l~ui_ ta
a ti'
àda UIIl. • • • • • •

2 marinheiros a
5::; cada Uill . . . .

:l: t

'~,:;;no

,1; 380, 000

::l:li50,OOO

1::GOI

Lau '!la loIan[Juinhos:
i ill,"\l'tl a 7;-,00
diario' ........ 2:7:r. "500
1 maelli n i .. ta.
i<1"1I1

2 mUl'in!leil'o' a
;oS calla lllU....

2:7 7 jllU
:l:6:íU':-OOO

EU("I'lllaria flucluauLe:
mal'inbl'il'u a
5$ c;)lla nUlo •••

'I:

lt3$

~i

7:300

22. VacuIdade de Direito de S. Paulo
-Au"meIltada da. quantia do
ô:400,', llara p~gamellto do a.ugmenLo de vencimentos a 20 lentes e oito uL:>titutos, de accol'do com o decreto legi lativ
n. ]500, de 1 de srtembl'o do
1906 (:;) .....•••..•.•...••..•.•

:.l7 :7·10:'000

23. Faculdade de Direito do 1 ecife-Au·
gruontada da qua.ntia de 6:400,',
p1tra. paga.mento do augmento de
veucimentos, :lo 90 lentes e oHo
ub:titutos, de accordo com o
citado decI'eto
.
24. Faculd:1Jlo do 1 dicina 00 Rio uo
.);tneÍro - Augrneotaoa do
163:400., seado: 10:000,' para
COQstI'ucOão ue um UoulphlthOtt·

397:002'000

(U) n.~('rel<) Lr..,. laL'\,o n. i!íOO, til' I li' sd nllJl'o ti" HK - EI""ll os
venci lU ntos du. lenl es da: J~ COl.16 1'01) LeelJ ni 'u. I' li" ?Iii na , (ta' l"UI'uhla<lés
II" lctlicina do n o <I Jan 'iro c da. J ahia, de Di!' ito d,) l{ecirc
do
S. PauJo (' d s Gymnasios !'\"cional o rIos °llbsliLlllos o pl'oli'ssol'es <Ias
l' 'lili'idas '.colas o faculdades (lJia/'io UlJiviaZ U. 210, d 11 do mesmo
U1ez e anno).
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tro para as lições de clin ica. pro·
]Jcdeutica e medica; 86:400$ para
pagamento do augmento de ven·
oimentos de 27 len tes e 12 subo
stitutos, de accordo com o cit<.I.do Llecreto; 12:000 par<J. gra·
tificações espociaes a que teem
dir ito o lente de dinica, POl'
excesso de traba.lho, em virtude
do dt'creto n. 1387, de 28 de abril
de 1854 (II) ; 57: OU 0;-; para augmento de voncimentos dos asais·
tent '" eCl'etal'io e preparadores,
de accordu com a lei D. 154ti,
de 5 de noyembro de 1906 (7).
Eliminada o. quanti de 7:200.:,
de veucim ntos de um Jente em
dispolJibilidade. pOl' ter lilllccido.
De tinad3. da consignação-Pura
melhorar a in tallação de aulas
e laboratorio , otc. - a quantia
ne 8:00lJ: para melhorar o labo·
rataria de bacteriologia
.
25. Fo.,uldade de ledieina da BahiaAugmentada de 197:200 , onda:
90:000' para pagamento do augmento de vencimentos de C)
lentes e 13 'ubstitutos, de aecordo com o referido decreto;
1":000 para a gl'atificaçõe
espeeiaes a que teem du.'eito os
lentes de clinica, por exces o de
tl'abalho, em virtude do decreto
0.13/, de 28 de abril de 1854(8);
54:600... para augmento de ven·
cimento do a i tentes, ecre·
tario e preparadores, de accordo
com a lei n. 1546, de 5 de novembro de 1906C'); e40:0005 para.
cu teio do servil,'o da Maternida·
d , que será por decreto do Go·
verno annexada á Faculdade e
devldameoto regu.lamentada....
26. Escola Polytechnica-Augmentada.
de 152:100 , endo: 91:200 para.
pagamento do augmeoto de ven·
cimentos de 26 lentes e oito subo
st.itutos e oito profe ores, de
accordo como mencionado decre·
to; 12:000$ para acquisição de
instrumentos para o observatorio e rospectiva.s instaUações;
15:400' pa.ra in tallação de uma.
sala de calculo e de outra. destinada a deposito; 12:500$ pua
inst Uação de uma. sala desllila·
d:1 a electrotechnica ; e 2J :000 .
para augmonto do vencimento
dos as istentes, secretario e preparadores, de aoeordo com a lei
n. 1546, de 5 de novembro de
1906 (10) •••••••••••••••••••••••
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27. Escola de Minas -Augmentada de
64:200$, sendo: 48:000$ para pagamento do augmento de vencimentos de 14 lentes, sete substitutos e um professor, de accor·
do com o citado decreto; 1:200"'
para o secreLario; e 15:000'
para completar a installação de
gabinetes e atelier destinados ao
estudo da electro-technica; ap·
plicando·se, desta quantia, a de
J:200." ao laboratorio concedido
a. alguns professores desta e demais escolas ....•......•...•...
28. Gymna: ia Nacional - AUl;montada da quantia de 118: OOS
para pagamento do augmento
de vencimentos: sendo 54:000
pa.ra J5 lentes do internato,
57:600, para 16 lentes do exter·
nato e 7:200$ para augmento
de vencimentos dos lentes de
817 :392 ":236
Historia do Brazil e de italiano
(cadeiras extinctas ), tudo de
accôrdo com o citado decreto ..
29. Escola Nacional de Bellas-Artes ..
30. Instituto Nacional de lIIusica •...•
31. Instituto Benjamin ConstantAugmentada de 56:969 500,
sendo: 9:860$, no Pessoal, de
accôrdo com a lei n. 1583, de
13 de dezembro de 1906 (Il), e
47: 109$500 no Material para
aterro e drenagem do terreno
annexo ao edificio do Instituto.
:l2. Instituto dos 'urdos·Mudos
.
33. Bibliotheca acional. •..•.•..•..
34. Museu Nacional- Diminuída da.
quantia de 12:000 pela redueçãodonumero de trabalha.dores
902:491- 454
de 30 a 20 ..•.••••...•........
35. erven~uarios do culto eatholico.
36. Soccorr08 publicos-Augmentada
de 122:0 O, endo: 24: 000$
para ser elevada de 2:000 mensaes a subvenção do Dispensaria
S. Vicente de PaulI), sob as
mesmas condições da lei do
orçamento de 1906 (12); 10:000:;; á
A ociação Protectora dos cegos
Dezesete de Setembro, para. auxiliar, nesta Capital, a fundação
de uma escola proti" ional e
a ylo pn.ra cegos adultos desamparados, de accàrúo com o art.-i2
do decreto u. cl08, de II de
maio de 1890 (l'); 20:0
para.
auxilio de 10: 000$ a cadu, um
664: 156$118

(0) Decl'L'to u. 1387, ue 2 do abril d" 1"54 - Dá uovos estatutos as Es·
colas de M",dicina (Cal. de Leis pag. 195).

•

••••••

0

I.

10:700$00

320: 000$000

674:5i'$354
139 : 952$236
194:634 ' -) 7

298:307 618
133:239$11

212:21 C) ll8

156:8i3$1l8
171 :300$000

°

(! I) Decreto Legislativo n. 1583, de 13 de dezembro de 1906 - Autoriza
o Preside.nle da Republica
cr"ar mais Lo"arrs no ln -tituto Benjamin Constant, xhngue al~uIl$ dos o,'istentes e 1IX.1 os vencimento' do resp clivo
pessoal (lJia"io Oflicial n. 291, de iii do mesmo múz e anno).

e)

(lJ) Lei do orçamento da do.peza para t90Ii, n. 1.í53, de 30 de uczemL i n. 1546, do ;- d nov mbro d> 1906 - ELoya os vencimentos dos
ll$sistcntes, preparadores o 'ocretarios das Facultados de i.\Iadicina do Rio bro de 1905, art. 20, n. 3ô: A subvenção só el'à mantida cmquanto aDis.
dê Janeiro ua Bahia. o da EscoLa Polyt.echnica (lJial'io Oflioial n. 257, do J;len<ar, a ~rcstal: ~?CCOl'1'Os aos individuas 'lue dolle prccLarem, sem attenção
as cantis aos l'ChglO,as a qu p rtcnçam ( .1Imlso, pag. 2õ).
7 do me 1110 mcz o anno ).

(8) Vidt: nota n. (i a esta L i.

(0) Yid... nota n, 7 a esla l,cí.
(l0) ride nota n. 73 ;ta 1 i,

, (13) A.rt. 42 do ~ccreto n. 4ú8, de 11 de maio de 1390 - O Governo provld nC131'a fie manl.\ll'a que o alumnos de que tl'atam os arti<>QI precedentes
(.'lO e -íl) não Jiquem xpostos à mi 'ria,. creaudo para es~e lim éa as de
trabalho o funuUJldo a5)'lo para os invalidos, Oll auxiliando as assO'ciaçú s
que S9 d -Liuarem a zeLar pela sorte dt'llcs (Cal. ele Leis pago 1027).
6
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37.

3R,

39.
-lO.
-lI.

.J.'.>
.J.3,

dos Institutos Pasteul' do Recife
e de S. Paulo; 18:000$ para o
auxilio de 1:500 mensaes ao
ln" tituto de Protecção e As istencia á Infancia do Rio de Janeiro; 20:000 pa.ra augmento e
auxilio'IOAsylotle ,Luiz (da. Ve·
lhice Desamparada). auxilio este
que só será mantido emquanto
o asylo recolher os individuas
que do mesmo precisem sem
attender ás confissões religio_as
a que pertençam; 20:000$ para
auxilio á Maternidade da Ca·
pital Federal; 10:000 como
auxilio á Casa de Caridade existente em Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro, para reabrir o
seu hospital.. " .• ' _.. , .•.....
Obras - Augment'1da de" ..•.
1.0 4:352$500, sendo: 13:087$500
para obras no edificio do FOl'l.m,
á rua dos Invalidas n. 108;
20:000$ para diversas obras e
'Continuação de outras na Colonia Correccional dos Dous Rios;
450:000
para conclusão das
obras da Faculdade de Direito
do Recife; 150:00ó$ para con·
certos e reparos uo edificio do
palacio do Presidente da Republica e sua dependencias ;
71 :265$ para obras de impermeabilidade do sól0 de algumas
dependencias do Hospicio Nacional de Alienados; 100:000$ para
continuação das obras do novo
Desinfectaria Central ( em construcção ); 150: 0')0$ pa.ra a conclusão das obras da Policlínica
do Rio de Janeiro; 50:000 para
reparos urgentes no edificio da
Faculdade de Direito de S. Paulo e reforma. completa do mobiliario; e 80:000 para calçamento do pateo interno do
quartel do Corpo de Bombeiros,
reforma da installação electrica,
pintura interna e externa de
todas as companhias e mais
dependencias .•...•...•.••.. , .
Corpo de Bombeiros - Augmentada de 5:185.', sendo: 3:360$,
para pagamento ao major Joaquim Domingos, do Prado, refor·
mado por decreto de 12 de
março de 1906; 730.' ao soldado
Alberto do Carmo, reformado
por decreto de 9 de ID:1Ío de
19013; i30~ ao soldado José Simões da Fõnseca, reformado por
decreto de 13 de julho de
1906 ; ti 365$ ao soldado Fran·
cisco Fructuoso da Cruz, reformado por decreto de 18 de junho
de 1906, incluindo esses nomes
na íabeUa dos rl1formados .....
)lagistrad03 eUl disponibilida.de ..
Serviço eleitoral •.. ,
'
Empregados de repartições extinctas '" . , .••.......... , , '.
prefeitu.ra. justiça e outras despezas no Terl'itorio do Acre ..
Eventuaes •••••••••.•••••.•.. ".

Art.
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.o Continuam em vigor

r~s

alltorizações contidas na I ltra,

a e b do n. Ir do art. 'o da lei n, 14.53, de :lO de dezembro de 1005 (14).
Al't. 4.° Continúaem vig-or o credito de 50U:oon~, ab do pelo
decreto n. L:{2-!, de 2 de janeiro d 19u5 (13). para as despazas com o

Terceiro Congl'os'o cientifico Latino·Americano .
Art. 5.° Fica em vieror o credito de 2,600:0 O', aberto l1 11 de
dezembro de 1905, P' ra con trucção do dificio de, Llna,llo ,L Bibliothecu.
acional, m virtude da autorização constante do docr &0 n. 1434, da
mesma da.ta (1 6),
Al't. 6.° Fica. prorogado at; 3L de dezembro d ID07 o prazo de que
trata o art. lo, n. 6. do decreto n, 115], de 5 de jan iro de L904 (17).
Art. 7.° Ao Estado que de pentl I'em annualmente com u. verba
- Vencimento a pI'ofe U1'es incumbidos de mini tl'ar instmcç.'i.o pu·
blica primaria, leiga e gratuita, pelo meno 10 0 /n da 'u:!. r ceita,
poderá. a União conceder a ubvenção anuual c rre pondente a 25
daquella dotação orçamentaria.
Paragrapho unico. Para conceder tal ubvenção. o Presidente da
Republica entrará. em prévio accordo com aiS Governo dos E'tado ,
309:000 000 fixando a bases e conuições que reputar conveniente e podendo
abrir os neces ario creditas,
Al't. 8, o Fica o Presidente da Republica autorizado:
a) a subvenciar com 20:000," caJa uma da.
eruinte in titui·
ções: Escola Commercial da Bahia, Escol(\, Pratica de Commercio de
S, Paulo, Academia de Commercio do Rio de Juneir , lnstitrr..o Ris·
torico e Geogl'a.phico Bra.zileiro j com l:l:OOO', cada uma d, Liga
Contra a. Tuberculosa de S, Paulo. Di trict Federal. B·~lIia. Rc ire e
Campos e com 21 :000$ a de Juiz d' [<'Ól';L' c m 9:0UO,' a E cola-Livre
de Engenharia ue Perna.mbuc . c m 8:0 O o Instituto da. Ordem d '
Advogado Brazileiro ; com 5:00 " cada UlUll. tia' S oJ'lIiotes: .\ 'ademia Na.cional de Medi ina, E cola. Pr LÍca. de Cornm l'cio d Pará o a
do Ceará; com ·1:000 a e cola ma.ntida pela A.'sociação do~ Empr gados no Commercio de Porto Al'gre j c m 15:00 ' a con Lrucçao do
IIospicio do Alienauos em Tberezina, Estn1.do do Piauhy; com :!O:OOO$
o Sexto Congresso Brazileiro de MediciOil. Cil'urClirl a r&'lizar- e fi
S. Paulo na primeira quinzena de tembro ue 19 7; com "0:000,,;
o Instituto Commercial, com séde na Capital Feder 1, em pre tações
trimensae ao repl'e entante juridico de' a pc" a moral;
b) a expedir novo regulamento para :lo Bibliotlleca Nacional,
para o ln ,tituto Nacional de Musica o para a. Escola acional de
Bellas-_\rtes, reorganizando·o como fUI' mais conveniente aos ou
fins, sem augmento de despeza ;
%

(' ) A,'t, :l" lla lei n. j I~\:l, ,I,' :10 de ,I Z IlIbrl) (L,' l!Io:i - lo'Íl'a o 1'1' ,ideuL.. da Hepubl..:a aut lJ'il3(lo :

...............
!1- A

NaCIOnal:
1.869:704 618

lllauda1' imprimir durante

;j

i, cueia tlesla lCl, na Imp1'cu '"

ao) 3000 cxclllplnl'cs rio ll'ahalh ,LI' vlll ....nriza"iio pcb' la '5,' popular"
IntiLnJado I1!Jflit'Tll' a./imo/la,'. d 111'. Edl1:1rdo ,I" f:J.! lln '. 1','rlcnc,'n,1 •
a União mctad" da ('Ili,'ú ; fn"nd para is,o a nce • ria opcraç., d'
credito:
b) 3000 c.·rUlplarOo' do ]JicclO"a "i.() Cltol'O[JI'aJlltico, JItm 'eo ,. EstaI "tico de PCI'lIam/JlleO, org'anizado ptllo DI' . .'el'a.. liã.. ti" VlI;,'onerllo. Ualvroo,
p rtencpndo á Uniã mrlalle da rdiçã (.ll'ulso, pa~, 2'),
('") DC'l'cto n. 1324, do 2 d j'lIll'il'O dI' HIO;; -.\lIl0I'iz:l0 PI'c:id('nll'
da Rcpublic:l a ;)hr'l':lo !finisl "io tIa ,Justiça o, r~o 'ius lnl !'ior!'s o ,'rl'diL"
sp"(·.lal d" !jOO:OOO~ para 11,'(:01'1'1'1' 'IS de 'p la. '''lU a r,'~li7.al'iill tio COI1gress .'cicntifi('o Lalino-Aml'J' /'[lno, ,'d:1 ull'as 1'1'0\ iol"lIci~.. ());a,'/o
UUieial n. 5, (le (j tio 1I1nsm JI1"l" annll).
(I ro) Decrl'lo n, H31. de j I d' .I.'zl'mhl'
siclcnle da Hepuhlica a abri,' ao~Jin ~IPI'ill da
o ,credito cip 2,500:000S, pata a l)on~tl'lIccão
hltotheca acional (Dito'io 011;";«/ II. 2~!J, til'

837:403$050
362:400:ji000
100:000 000
1:800. '000
957:800"000
100:000:000

·1

(I,' jJ(};j - .\uLol';za o 1'1'('JusLiç:1 e "goc o'lnlcr UJ'es
.do eelilicio d stinado a Bi:14 cio 1\J SUIO nlcz
anllu ).

(17) O ~l't. lu tIo (looreto n.1151, tI,' 5 11<' jaueil' dI'. 100\, I'ool'gauiza
a DlI'ectorla Get'al dc Sauol ' 1 ublioa c e, p 'cinca 'uas 'aLLri] uiçol;'.
O !:i 6" de_se arli ....o lIiz a:;~ UI :
No lim do 1,1'1;' anno • a 'onlal' .Ia data lia dccl'l'laçüo do~ l"\·'ul ... meutos,
a, que se rol'e~(' a pl'l' en~e lci, b"ja Utt uão cxLin 'la a li·brl' ;~Ular(jJla d,l
culadc lo Rto ". ,Tan Iro,
pra o nllVu p' ijoJI Ilouleildu Jll virtUl~
da pl'lJOl'nte l-i. rlispl'u:ado, \'olLaud O~ anligos flln "'lonario' da hygi 'u"
ler I'e lrr a prI'cnhel' os \ Il "lIl('UIIl, 'lue Iinhulll an I 5,
s fUllccionarios ela Dil' Clol'ia G I';d ti.' Knllrl" Pllldir~ qUI', "Ill dl'Llldl'
d? d~cr 'lo n. 44G3, do 12 dI' jlllho dc t!l02, tOl'UllI Lrul1sl'~l'Itlos tla 1I111n ctpalulalte ~1~ DistricLo F deral P:tra o GOVOI'UO da União, conlarão, para
L do~ !JS, eH '1los, ,0 I.CJ,n( o do S(ll'V1Ç '111(1 tiniLam lia roparLiçãG do 11 'g'ieuo
IDlLUlclpal (Dllww Olllolal n, 7, dI' Odo IDe, mo llll'Z o anu ),

-~c) fi. dl'sponiler com obras e sel'viços puhlico'l. no territorio do
Acre até cincu por cento do producto da arrecaJação dos direito
de exl,I rtal,:à.o du me mu terrlturio;
a. estalJelecl'r lahor,~torio de enqino tecl.Jnico iodu. trial nas
e"cola de on~enllaria, purlendo contractar O pes~oal te huico necessario e abril' o preciso crediGo até a quantia ue '~OO:OOU$I)OO j
e) a entender·se com o:; governos lios Estados, ajustando os
meios de serem insti tUlda' e cola' profissionaes e elem nta1'es, abl'indD
para isso o Deces 'ario credi to :~t(í 500: 00 '000;
f) a de penelar atI' n. quantia de :30:000:' com a consolidação de
toda. II. legisl:1C;,ão anit'lri:L e :lo elabol'aç;w do respectivo codigo,
inoumbida es. a tarefa a pea'oa de reconheciJa competencia;
g) a auxiliar a manutenção do Lyceu de Artes e Officios desta
Ca.pital, a compra da materia prima para a installação de uas
omcinas e a mon l.agem do gabinete de physica e chimica, podendo
para e e fim despender até a quantia de 50:000'" distribuida como
jul<>ar conveniente;
7t) a despendor a quantia de 100:000' para auxiliar a construcção
do novo dificio do Lyceu de Artes e Omcios desta Capital;
i) a, mediafÚe annuencia da Prefeitura do DisLricto Federal, re·
ceber de ta, em nenhuma compensação, a. tran fOl'encia. do erviço do
ec1'oterio Publico, i:JClu ive o no\'"o proJio a construir pela Companilia • ovo 1ercado, pas :~ndo o dito se~'viço á Policia da Capital;
j) a vender em leilão o material existento no Lazareto de Tamandaré, m Pirllambuc uesnece sario ao funcoionamento da estação
sanitaria, devoudo a escolha daqueUe material ser feita peb medico
da aude do porto daquelle Estado. satisfeitas as exigencias legaes,
para e1' o leilão ofrectuado, e rec Ihido o producto liquido deste ao
'J'hesouro Federal;
h) a. de vender 1.000:000:' com a conclusão do edificio destinado
Ú. E~cola Nacional de Bellas Artes ;
1) a manda.r imprimir na Imprensa Naoional, abrindo para i so os'
noco ario creditos:
L :3.009 exemlll:1res da obra ineriíta do fallecido esoriptor brazi·
leiro Jo~é Pedro Xavier Pinheiro. intitulada Dante e a Divina CometUa. pert ncendo á União a metade da edição;
II. 3.000 exoroplal'e da. obra Anatomia da cabcça do Dr. João Benjamin F rreirJ. Bi~Iltis&a, ureparador da cadeira de anatomia descriptiva. da. Faculdade do Medicina. do Rio ue Jan13iro, pertenoendo á.
Uniã.o mctade da euição ;
III. 1.000 exemplares da obra [[istoria da Littcl'atul'a Espi"itoSl1nktlSC, original do Dr .•\Jfon o Claudio. cabendo á União metade da
edição;
rv. 3.000 exemplares da Historia do Bra:;il do Dr. Luiz de
Queiroz Matto o Maia, ficando mil reservados ao (,overno, abrindo
c "to para i '0 o necessario crelitos;
111) a. contractar com o DI'. Feli bello Freire a publicação do Archir:o
ParlamclIll1r, rC'vi:ta. men 0.1, não excedendo a desp za de 30:000 000.
rt. 9." E' o Poder Executivo a.utorizado a fazor, na. vigencia da
pr sente lei. a de~pozas neces arias para io tallar definith'amente a
gna.eda do. I're irloncia lia R publica nas immediaçõos do palacio do
(,oyerno, n.lJ1'Íl1llo para i' o o preoi o credito.
Art. 10. Fic:t o Governo autorizado a de pender até a quantia de
75:0:;1.' p' ra conclu,ão da obras cncetadas no edifioio (proprio nacionali occup do pelo Instituto Hi'torico Goographi o Brazil iro peln.
Ilil'ectoria Geral de E tatistica podendo contra.c1ar a, r spectiva
xecução.
.
Al't. 11. Fica o Pr sid ute da R publica autorizado a liquidar,
por conta do ',),Ido que [,ir verificado n credito :1oborto pelo decreto
11. 5G90, de 2 de ontubro d 1905, (I") a conta de de l),propriação de
cdificio' e terrono adquiridos paL'8. con trucçã do quartei regionaes.
Ad. 12. Fh;l~ o Govorno autoriZt'1.do a. de peuder até a quantia.
ele 100: 000. ' p:tl'i\ oecorr '1' ás de peza com o P 'soaI ma.teria.l necesRarios :is turma. supplomentll.l'e do Gymnasio Nacional, ficando su -

di

pensa a admissão de alumnos gratuitos emquanto houver extranumeral'ios.
Art. 13. Fica o Poder Exeoutivo autorizado a a.brir o nece ario
oredito para dar aos membl'os rio corpo docent do lnsGituto Benjamin
Constant o accrescimo de vencimentos que tiveram os lenle no Gymnasio Naciooal,pela lei n. 1500. tle I de setembr'o de \906,(10) de conformi~ade com o art. 210 do decreto n. 408, de 17 de maio ,de 1890,(!D)
c mblnado com o decreto legislativo n. 1299, de 19 de dezembro
de 1904 (21).
Art. 1..1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito pre·
oiso para desapropria.r a chamada Fazenda de Manguinhos, onde se
acha o Instituto Serotherapico Federal, com exclusão dos terrenos em
que a Prefeitura tem cm construcção os fOl'nos para incinerar o lixo
da cidade, assim como l\S adjacencias necessarias a este serviço de
ordem municipal.
Art. 15. Fica l.'elevada a presoripção para recebimento de ajudas
de cu~to, a que tiverem direito Deputados e Senadore~, ficando para
este fim o Governo autorizado a. fazer as necessarias operações de
credito.
Art. 16. O Presidente da Republica é autorizario a despender.
pelo Ministel'io das Relações Exteriores, as sommas de I.951:661~396,
ouro, e 1.485:800.:', papel, com os serviços de ignados nas segulDtes
verbas:

SECRETARIA DE ESTADO

Ouro
a) Pessoal. ..........•......••.••.•...•

b)

Papel
257:200, 000

~Iatet'ial.

incluida a importancia, ao
cambio de 27 d. por I , com que
o Brazil concorre para a Secre·
taria Internaoional das Tarifas
Aduaneiras, para o Bureau of
American Republics e para. o Escriptorio Internacional da Estradas
de Ferro; e augmentada da quantia
de 10:000$. papel, para manutenção da bibliothecf\ e do archivo

9: 161$396

94: 600:'000

2."
Empregado [em di ponibilidade ..•..•..

50:000.;000

3."

Extraordinarias no interior, augmentada
da quantia de 60:000... destinada
ao pagamen to da taxa de tele·
grammas pa.ra o exterior ••......

384:000$000

4."

Commissões de limites

,. "

.

700:000$000

5."
Legações e consulados- Augmentada. de
169:000.' para pagamento do vencimentos do primeiro e segundo

('") ride: nota n. :- a esta lei.
('0) Arl. 210 do decrel n. 40 , de 17 de maio de 1890 : O' m.embros
do Corpo Do ente tio ln tiluto gozarão ios dir it~ e vantagens de ~e
a ·tualmen te gozam ou venham a gozar por] i os prote ores do Inslilulo aeional de ln trucção ecunc1aria (Coi. das Leis, pago 104.~).

(") Decreto Legislativo n. 1.299, de 19 de dezembro de 1904.- Torna
outuhro ,11' 100:i.-Abr ao;\Iinisterio da exten ivo aos profe. 01' e repelidorl's do' InstHutos BenjamiD Constant
e
!
acional
de urdo Mudo o accre'cimo de veoeilllêuto' que li eram o
.luali ·U e . 'I' ,'o io~ Inlerior.. cl'l'dilo tio .... 00:0 li. 000 para ILe I 'za com
a ol'ir:lniza,ão tlil IOI',il policial tio Di Irielo FOllel'aL (IJia /'io Oflicial n. ~:33. Leute do Gymna~i ,"acioual pelo' decreto f i . iOr. d 22 de novembro
dI' :; d.) lIlesmo 111 z o anUO). I1sll' J)ial'l'o dá o ue relo como ~endo d ;. de 1890, e 1194 de 28 de dezembro de 1 92 (IJia',"io Olficial n. ~ '. de 21
do mesmo mez e anno).
de selembl'o.
(18) Doorl'l) n. (íQflO. II' 2

a.'

-

46' --Eq/lador

!leCl'eLarioil de legação, di) accorllo
com o decreto n. 1561 A. de 22
de novembro de 1906 (22).

P assoal e JUat r i a 1 dn. legação ......•...
Estarlo~ UfliclllS

Allemanha

Papel

OU1'O

Pessoa.l e material da legação
.
Consul geral em Hamburgo ....••.......
Chanoeller em Hamburgo •.•......•••..
Vice·eonsul em Bremen •.•.•••........•

39:500.
12:000,
4:000.
4:000.

000
000
000
000

A"ge11tina

da Amel'ica

Pessoal e material da embaixada. augmentada de 6: 000. no material
para aluguel de ca~a .............•
Consul geral em Nova York
.
Chancoller em Nova York ..•...........

81 ::00$000

I-J:OOOsOO

4:000$000

T'rança

PessoM e material da legação-augmen·
tada de 4:000 para representaçã.o
Consul geral em Buenos Aires••.........
Vice·consul em Rosario
,
.
Vice·consul em Posadas ..•.•..........•
Vice-consul em Santo Thomé.••... , ....
Vice·consul em Libres •...•.•...•....•.

Pessoal c mn.tel'ial da I gaçã.o
.
ConsuI geral no Havre
.
Consul em Pariz .........•............
Consul em Marselha ....•. '" .. '"
.
Con ul em Bordéos
,.
Consul em Cayenna
..
Expedionte do con ulado em Cayonna .••

Al(,Stria-Hung"ia

4(\ : 000:'000

I :OOO$OOD

:000. '000
8:000. '000
R:OOO 000
':000 '000
-00.,000

(}ran·Bretanha

Pessoal e material da legação •.•...•..•
Consul geral em Trieste.•...•....... , ..

29:500$000
10:000 000

Belgica

Pessoal e material da legação
Consul geral em Antuerpia

.
.

27:500 000
12:000.,000

lIollanda

1 EnTiado extraordinario e MinistrJ
plenipotencial'io. com 6:666 '666 de
ordenado, 3:333$334 de gratificação e
8:000'000 de representação •.......
Aluguel de casa para a. chancellaria da
legação .......••..•..•..•.......•.
Expediente da legação •...•••.•.....•.•
Consul geral em Rotterdam •..•.•.•..•.

Pessoal o material da legação, augmen·
Gada de 3: 000 para repre ootação.
,
Consul geral em LiverpooL
Cbanceiler em Liverpool.
.
Con ui em Londres ......•.............
Consul em Cardiff
.
Con ul em outlJampton .............•.
Con uI em Georgetown
.

18:000 000

Pc soaI e material da legação
.
.
Consul geral em Ba.rcelona
Vice·consul em Vigo ..•.....••........

2:000$000
500. '000

ltalia

8:000.~000

24:500$000
8:000$000
500"000

Pessoal e material da legação .•........
Consul geral em Genova .. " .•.........
Chanceller em Genova .•.•............
Consul em Napoles ................•...

30:500$000
10:000$000

21:500 000

2l :~OO 000

.

:...6:500~000

.
, ..

24: 500.~'000

" ..
.

:24:500$000
10:000 000

':000..000

Pessoal e material da legação
Pa"aguay

Pessoal e material da legação
Comml Ileral em A ~umpcão

10:000. '000

Pel'Ú

Cuba e America Centl'aZ

1 Ministro residente com 4:000$ de
ordenado, 2:000 de gratificação e
10:000$ de representação ..•.•.•....
Aluguel de casa para a chancellaria da
legação em Cuba .•.....•....•.... ,
Aluguel de casa para a chancellaria da
legação na America Central. ..•••..
Expelliente da legação em Cuba ...•....
Expediente da legação na America CentraI •••..••....••..••••...•..•...•.

.
.

Mexico

CoZumbia

Pesso&.l e material da legação •.•.......

3Q:500s000
1'):000$ 00
4:00 .000
8:000 00

4:000$000

Chile

Pessoal e material da legação ••....•.•
Conaul geral em Valparaiso •.••..••.•.•

23:500$000
10:000 000
4:000:'000

Japao

Pessoal e material da legar:ão
Consul em Yokohama

Canada

.

40:500 000
12:000..00
4:000 '000
:000 '000
8:000:'000
8:000.000
8:000.;UOO

Hespanha

Bolívia

Pesseml e material da legação ......•••
Consul em Villa-Bella •..•..•.•....•.•.
Expediente do consulado em Villa·Bella.

Consul em Montréal

21 :500. 'no

Pessoal e material da legação
Consal geral em Iquitos

15:000$000
2:000.;000
2:000 000
500 000
500$000

Portugal

Pessoal e ma.terial dn. legação
Consul geral em Lisboa
Chanceller em Lisboa
Consal no Porto

.
.
.
.

Russia

Pessoal e material da legação .......•..
(SI) Determina que os chefes do missão diplomatica tenham direito á

disP.opibilidade, nos termos da legislação vigente, quaado tiyerem primeira
nomeatâe nesse posto, e dá outras providencias (Dial'io OfliGial n. 270, de
:t9 de J\O'\'embro de 1906).

27:500'000

Santa Sé

Pessoal e material da legação ....•....•

23: OOSOOO

r

~
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Suissa

Onr
Olll'()

Pessàal e materil11 da legação
" , .. ,.
Consul geral em Genebra.
, ..•..
Expediente do consulado em Genebra ...

Papol

23:500$000
10:000$000
500 '000

[Jruguay

Pessoal e material da legação
'"
Consul geral elD 11ontevidéo
.
00nsul em Salto ......•...•.....•.....

39:500 '000
12:000. '000
8:000$000

Vene;;uela

Possoal e material da legação .........•

23:500$000

6. a
Ajudas de cuslo ...•.......... , .•.....•

150:000$000

7."

Extraordinarias 110 exterior
sendo
100:000 para a representação do
Brazil nos congressos internacionaes que se reunirem dentro do
lexercicio. . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .

500: OOO:OüO

~rt. 17. Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir o~
?redltos necess<l:l'ios para occorrer ás despezas com as negociações qu~
Julgar conveOlente entabolar e concluir para ajustes referentes a
melhoral.Dento e navegação dos rios que se estendam a terl'itorios
estrang 11'0S e para regular o commercio internacional.
..Art .. I • O Presidente da. Republica é autorizado a. despender pelo
MLOlSterlO d~ Marin~a 35.024:5GI.'788, papel. e 1.305:404.'130, ouro,
com os serviços deSIgnados nas verbas seguintes:
.
OUI'O

Papel

I'. Secretaria de Estado - Reduzida

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de 52: 002 pela suppressão
das quota relativas ao secre·
tario tio ministro (empregado
civil) e ao con umo de agua;
e au"'mentada de 22:78 ,
sendo 21 :700. para attender
ao angmento de vencimento
do pe' oa.I, em virtude da lei
n. 1555, de 15 d novembro
de 1906 (23), e I :080$ para a
elevação do salario dos servent s (3) de 840 a I: 200 por
anno
.
Con elho NavaL. ......• "
.
Qua.rtel General.
.
Supremo Tribunal MUital'
.
Contadoria
..
Commi sariado Geral da Armada
Auditoria. Aug.mentadade 1:200'
para um servente ....•......
Corpo da APmada e classes ano
nexas. Supprimida a impor·
tancia de 14:8 O~ da gratifi·
cação de po to de um capitão
de fragata, sete capitães de
corveta e um capiCo·tenente
do quadro extraordinario e
augmentada de 2:222.~ para
di Jferença ue
vencimentos
de um almirante do mesmo
quadro. endo 1:200$ para gratificação de poste e 1:022$
para etapas, calculada a
1400
..

c' U)

Vide DoI u n. l u esta lei.

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

191 :355 "000
44:540 000
90:740 000
28:800$000
241: 53')!';500
40:560 000
29:350 '000

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

7.269:552$500

9. Corpo de Marinheiros r l1cionaes
10. Corpo de Infanteria de Marinha
- a.ugmentada de 65: IG5. 175
pela transferencia da quota
semelhante que figurava na
tabelJa 14 - Força Naval -e
que será assim distribuida:
40: 000$ para o pessoal encaro
regado do côrte e confecção
das peças de fardamento;
I :825 para pagamento a !O
praças que trabalharem como
operarias, a 5UO réis diarios,
e :..3::340~175 pal:a engajamento de praças e gratificações de
voltmtarios
,
.
II. Arsenaes - Augmentada de
542:000.', sendo 530:000S para
operarios extraordinai-ios ('
12: 000. para o pessoal encarregado do movimento das madeiras, quantias essas transferidas das verbas 22- Materia.l de cou trucção naval- e
23-0bras .... - ...•.•.... , .
12. Capitanias de portos
.
.13. BalLa.mento de portos - Augmentada de 400:000.' para.
acquisição de um vapor apropriado ao serviço de supprimento de gaz no bali amento
iHumiuativo do Estado do Rio
Grande do Sul, augmento desse
balisamento e da uzina de fabricação do gaz Píntcll, já exi tente na capitania do mesmo
Estado
,
.
14. FOl'ça
aval - Diminuida de
65:1658175 pela tran~ferencia
de igual quantia para a tabeila lO-Corpo de Infantaria
de Marinha
.
15. Hospitaes - As im di'Stl'ibuida a
quot;, destinada á acquisiçã
de roupa para os doentes do
Rio de Jan.eiro: 32:000s parl1
o Iro pital de Marinha e
12:000. para a Enfermaria de
Copacabana
.
16. Repartição da Carta 11arítiraaAugmentada de 410:000 "000,
sendo: 120:000i"000 para construcção de um pharol de 4"
ordem na costa do Albardão,
no Estado do Rio Grande do
Sul; 100:000' para acquisição
de um pharol de 3" ordem,
grande modelo, para :l.ssignalar a Tutoya. com armadura para luz gyratoria, columna metallica com 25 me·
tros de altura, base sobre esteios de rosca. systema 11tchell; casa para residencia
de tres pharoleiros, comprehendida na base da torro do
pharol e despezas com a SD'
montagem; 20:000$ para collocação de qua.tro boi as illuminatiV'as no porto de Florianopolis, endo dua' no canal
do sul e duas no do norte;
170: 000 para con truc<;ão de
tres pharoletes de 6a ordem
na Lagôa Mirim, no Estado do
Rio Grande do Sul, nos logares
denominados Pontas do _\Ie·

Papel

2.801 :000~25

443:990$784

4.394:79-t'668

452:375.:'000

450:000$000

3.448:526$629

323:429 "000

48 Ouro

17,

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

gre, do Jaguarão e da:! Afo·
gadas, o melhorar o balisamento illuminativo da mesma
lagôa, •.•........... , •......
E cola Naval - Augmentada de
95:400 000 para dar cumprimento ao decreto n. 1500, de
I de setembro de J906, (24) combinado com o art. 218 do regulamento da Es~ola aval. annexo ao de n. 3652, de 2 de
..
maio de 1900 (2:»
Classes Inactivas.,." •...•... :.
Armamento ..... ,., ..... , .....
Munições de bocca ..•...•......
Iunições navaes
,
.
Material de con trucção naval
- Diminuida de 512: OOOs pela
transferencia para a verba I J a
-Arsenaes - das quantias de
500:000s destinada ao pagamento de operarios extraordinarios, e 12:000$ para o pessoal encarregado do movimento das madeiras, devendo
ser assim redigida: « Para
concerto de navios e embarcações miudas, acquisição de
lanchas, escaleres, machinas,
caldeiras, ferramenta, material para torpedos e concertos
de machinas e caldeiras, portas dos diques, cábreas e conclnsão de obras de illuminação e esgotamento dos diques,
inclusive 3:600s para o mate·
rial da Escola de Torpedos Augmentada de 300:000 000..
Obras-Augmentada de 75:000,~',
sendo 50:000$ para as obJ'<LS
do cáe do Arsenal da Bahia e
25: 000,' para reparos e conservação da Mortona do Arsenal do Ladario e reduzida de
30:000" pela trailsferencia
para a verba ]a -Arsenaesda quantia destinada ao pagamento de operarios eXLraor·
dinarios
, .
Combustivol - Augmentada de

P~pel

I . 314 :434,:'000

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

27. Commis ão em paiz e

kan~ejro

- Auamontnd.t de 590:206,
(~ 06.400) para. attender ao
pagamentu de pa sagen::; e fli1~
ferenças de venclmentos em
paiz e traugeiro, na. commissão fi calizadora. dls obras
dos novos encouraçados o dos
officiaes que, para e aper1eiçoarem, forem as isLir á constr'uct;'ão desses navios, machina, armament o bem
a sim do pessoal artístico des·
ignado para a.uxilial' !lo com·
missão. reduzida de 72: ...50"
para auxiliar a ommis ão.
Reduzida de 72:25'1,' para eliminn.ção de oito capitãe ·tenente, , sendo eis do c rpo da
arma a e dous do COI'pO de
engenheiro, navaes; dou mrlchini't ,aamntia das mllcllinas das canhoneiras, e por se
ter con iderado um capiulo de
corv ta e um capitão· tenente
addidos militares no e tr'angeiro, em vez de dous capitães
de corveta (')...............

OUro

P'lpel

r

1.305:·104, '130

Art. 19. E' OPresidente da Republica 6.ut rizado:

1. 3'8 : 000. 000

523:f.)OO$000

498: 437~800
.
.
25. Fl'etes, passagen , etc
26. Eventuae~-:-Assim redigida a

1,500:000,000
370:000'000

parte relativa ao pe,soal:
« Pa.ra dilferenças de soldo,
om virtude de lei, a omciae
reformados, quando em actividade, enterros, gratificações
por serviços extraoI'dinario~,
comprehendida a tomada de
comas, trabalhos de estatística
feitos pela Contaduria da farinha e outras despeza não
preyistas »•...•.•••.••..•...

230:050$000

(04) Vide nota n, ::i a esta Joi.
(2G) Art. 21. do rCl{nlamento da E~eola a\'a1, anDOXO ao flrrl'elo n. 3o:i2,
de 2 de malO do J900 : Os 1lI('lllhl'OS do magislerio lerão lo rIas as vanla"rns
de ([ue gozam 011 'iel'cm a g-07.(1I' os membros do mag-i.lerio das oulras" escolas ",superiores, civis ou mililares (Colo da,s Leis, 10 vol., 2 a parle,
pago 071).

r

1. ° A vender o mat rial reputado inutil, inclusivo na.vios julgados imprestaveis. applicanúo o producto da venda om reparos de
proprios nacionaes, acquisição de material nece sario á. instrucção
pratica, que devem dar a escolas de aprendizes marinheiro, em
concerto de navios e outro ma.terial Que uante, podenrlo para. e tes
concerto despender atê 1.000:000, abrindo os creditas necessarios.
2. ° A rev'lr o re a ulamcnto do Corpo do Omciaes·~rarinhejros, no
sentido de facilitar ingrc'so no mesmo corpo ao foguist s, artilheiro',
torpedistas c timoneiros procedelltes das c colas profis, lOnae, , figuI'ando os primeiros como rnachinistas pratico e o restantes nas re p cti·
vas especialidades.
3,° A adquirir por 200:000.' a ilha. do Carva.lho, d propriedade
do E tado do lUo de .Ianeiro, com os odificios aUi con truido', para
servir de quartel ou ho pital, abrindo o nece ario credito.
4.° A mandar con truir, para exporiencia, os submarinos ou subo
mersíveis de invenção nacional, que forem julgado acceit:l.vei , depoi
de ouvidas a opinIões competente obre o a snmpto, podemlo para
esse fim abrir credito até a importancia de 670:000, '00
5.° A adquirir, para o er\iço da apitania do POl'to de antos,
uma lancha movida. a gazotina, pod nrlo para
e fim abril' o credito
necessario e despender com o seu custeio e pessoal atI' a qua.ntía de
10: OOO$;, na vigeJlcia desta lei.
G." A despender até a quantia de 50:0 O:' com a constrllcção de
um quartel para a E cola de Aprendize Marinheiro Aro Oabedello, no
Estado da Parahyba, abrindo o nece_ :lol'io cr dlLo.
7. ° Aadquirir para o serviço da Ca.pitanht do POl'tO la Pa.rahyba.
do orte uma lancb.1- a gazolina, pod ndo para. e sr fim abril' o cr dito
necessario ao s u custeio.
8,° A vender, p rmutar ou a.I'l'andar, ti Companhia Interna ional
da Dõcas e Melhoramentos do Brazil, os Ilift ios terr no do extincto
Arsenal de Marinha da Bahia, si a. im convier aos intore ses publico ,
ouvidos l\ respeito os Ministerío da Marinba e d,t Indu tria, iação e
Obras Publicas.
9.° A despender, abrindo o necessario credito, até a quantia de
~ 2. 000.000 (17.780:000$), para attendel' ao pagamento das prestttções
attinentes ao contracto feito para a construcção dos navios a ou tro'
contractos que forem firmados de accôrdo com a modificações autorizadas pelo decl'cto n. 1 68, rle 24 de novembro do 1901i (dccrdo Je:ri :.

(*) -

Vide o Additamenlo.

/

r

-
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laiivo n. 1296, de 14 de dezembro de 1904, lei n. H53, de 30 de
dezeJ1J.uro de 1005, art. 7", § 10 (20).
10..
firmar contracLo paro. o apparelhamento dos diques exi tentes na. llha da' Couras, ou em lagar apropriado, de modo a servirem
paro. os novos couraçados, podendo abril' credito e despender no exercicio a q ua,ntia do GOO: 000 '000.
II. A remover para ponto convenienLe na bo.hin. do Rio de .laDeiro
as div 3rsas depcndencias o amcinas do Arsenal de :Marinho. do Rio,
que se acllam acLualmente disseminadas em vario pontos afa~tado' e
exposto~, de modo a attendor ás rrecessidades da sna seguranria e ás
eXlgeoClas de con ervação e reparação do materi111 fiuctuante, podendo
adquiJ'ir o terrenos que for 00 necessarios e aBenar os que, desoccupados, não forem mais precisos ao serviço publico, applicando ao
mesmo fim a importancia das alienações e despendendo mais até a
quantia de 200:000$, abrindo os neces ari03 creditos.
12. A despenller até a qUl1ntia de 50:000, com a acquisição de
um reboco.dor para o sel'viço de soccorros marítimos a ca.rgo da Capitania do Porto de Paranaguá, E tado do Paraná.

Art. 21. Continua em vigor o § 7° da lei n. 1453, de 30 de
dezembro de 1905, (28) afim de permittir a realização de contractos por
tempo nunca maior de cinco annos, quando versarem sobre alugu~I de
casa, construcções navaes, fabrico de armamento. illuminação de fol'talezas, ilha e navios de guerra ou fornecimento de a"'ua a qualquer
o
de-sas dopendencias.
Ar~ .. 22 ..0 Presidente da Republi~a é actorizado a despender
pelo MIOlsterlO da. Guerra, com os servIços deSIgnados nas seguintes
vel'iJi1s, a quantia de 5~.893:497'070, 000 papel, e 100:000,:, em ouro.
Ouro

2.

3.

13. A, sem allgmento de despez:1:

4.
de modo a ser po sivel adoptar ne sas eec las os processos de en. ino 5.
proprios ú. formação das equipagens de tinadas, ao serviço, nos modernos navios de "'uel'ra;
b] reorganizar o Conselho aval, transformando-o em Conselho
do Alrniran tado ;
) r~v r o reguln-mento da Secretaria, Quartel-General, Contado.
J.'la, BllJhothec:1, l\·Iuseu e Arsena ,de maneira a collocar a administl'aç ú 00 condições de obter rendic:euto melhor das verbas do orçamentu;
. d) reformar o regulamento da Escola" a vai e os das e ·colas profi 'IOnae '. modelando-os de conformidade com o que nesses assumptos
se tem foito nas marinha' mais adeantadas, de maneira que aos
aI mnos e officiaes. nestes estabelecimentos, sejam ministrado todos
os conhecimentos tccbnicos, exigidos de quem é incumbido da direcção
e. do movimento dos compllcados apparelhos do mecanismo naval;
6) 'reformar o Commissariado Gern.l da Armada, conservando o
deposito já existente com . reducções julgadas convenientes;
f) revêr o regulamento das capitanias dos portos, fazendo as alterações que julgar cClnvenientes,
novo regulamento o qlw,esquer outros que forem expedidos
serão posto immediatamonte em execução;
. !J) de :1J?ropriar pOl' utilidade publica, por intermedio do rinisterlO úa farluha, a llhas do Engenho e Mocangué GI'ande, no interior
da ba:ltia do Rio de Janeiro, podentlo elfectuar as operações de credito
qu forem necessarias.
a) revêr Oregulamento da Esc las de Aprendizes Marinheiros'

°

Art. 20. Os engenheiros navae , emquo.nto exercerem a funcções
technicas de sou corpo, em quaesquer cargos e espechlldade, terão as
gl'atiti açoões das tabellas anteriore á lei n. 1473, de 9 de janeiro de
1006, con forme dispõe o art. 78 da mesma lei (27).

(~O) DeCl'elo 1 "'is1al ivo n. \;296, li . 1,\ d,' nOVumlll'O de 1904. ricl.: a
nota n. ;i l0i n. 1433, de ::lO de tlezembr do 1903.
De 'l'elo n. 150 ,d 21 de novl1mhro do i\10n.- Modifica o plano naval
. da 1 i n. 12!Jli, do :14 do nuvolllhro tio Hl 14 (Dic~,.io Oni 'ial 11. 2'4, (lo 27
do mesmo JllOZ o anno).
J\rt. 70 da loi n. 145 • de 30 de dezembro de 190~: E' o Pro idente
rlll RcpubJi II aULorizado, Ila vi"'Ollcia tlc'la loi, a u al' da ~ctruinl(' medidas do govorno
admini 'l!'a 'ão: . . . . . .
• . ~. . • •

:10. A~qllirir alo Iros boias illuminadoras para II bana do Rio rle .Taneil'o, cor1'ellllo u: despeza' 1)01a verba. da arta Marítima (_lvulso, pago 37).
(17) Lei n. 1473, do 9 de janeiro L1e 190G.-D fine o cargos de cat gorias cOl'respondeu tos. no exe'l'cito e na al'mada e lia outras providenoias
'(Dial'io On1"ial n. 10, do 13 do meslllo l1lez
anuo).
.\rl. 7' da mesma lei: O' ollicia
submeltidos ao regimen tiesta lei'
guo e~li\'er lU xOr ado Cuu 'ções em 'argos, cujos ven im.enLos tu Sita
totalidade sejam sUPOt'iol'es 110 mencionatl s Da:; pres nles I ab llas, 'on Linual'ão a perceber os vencimentos a qu a tualmenLe teem direito, ale de!xarem ou ~eroU1 substituidos no' Jilos cargos ou J'uncçõos (mesmo Diano
OflioiaZ u. 10, pug. 240).

Papei

1. Administração geral-Augmentada. de 23:300 . para execu-

ção do decreto legislativo
n. 1555, de 13 de novembro
de 1906 (20)
.
Supremo Tribunal Militar e auditares
_
.
Direcção Geral de Contabilidade
da Guerra
.
Intendencia Geral da Guerra._
Instrucção militar: Nas subcODtli~nações- Escola de artilJolaria e engenharia - Escola de applicação de artilbaria e engenharia - Escola de applicayão de infantaria e cavaUaria, substituida:1 denominação do
cargo de fiscal pela de subdirector,- o qual perceberá
em vez de - comIDissão
activa de engenheiro, como
chefe - a gro.tificação de
3:000:'. Ias sub-consi"'nações
- Escola de Guerra e Collegio Militar - substituida
a denominação do cargo de
- commandante - pela de
- director, - e a de - fiscal pela de - sub·dlrector,
percebendo este em vez da
- commissão a0tiva de engenheiro como chefe, - a
gratificação de 3:000~·. Deduzida a importaucia de
15: 000$ d<1 sub-consignação
da rubrica 9a -Para as funcções nas com missões de
guarnições ou fronteiras.
etc_ Augmentada de 4:200~
na consignação - Collegio
MilitaI:' - para paga.mento
de vencimentos a um professor vitalicio reintegrado
por sentença judici::tria confirmada; e de tinada da consignação - Diversas vantagens-gratificações por tratados, compendios e memorias, escriptos sobre as
doutrinas ensinadas na escolas militares e premias
o.os alumnos-a importancia

475:455$000
205:000 000

-

0-·

•••• o.' .••••••

236: 580 -'000
327:876$000

('8) .U't.. 70 da lei n. 1·i53, de 30 de dezembro ele 1905: E' o Prc idont da Republica autorizado, l1a vigencia de-la lei, a usar da- scgiúnles
medida de gO"erno e admini~lração: . . . . . • . . • . , •
§ n.o Fil'olar ontracto' a 1'e peilo de aluguei' de ca"a~, il1umiuação e
aba lecimenlo de ag'ua, ale o maximo de cincu annos. na It~· polhe o do e
ex.Linguil·em. na vigen 'ia de ta lei, 0- contraclos celebrado ale então, ou
r relU U ée -m'ias para allendcl' a nova - iUstalla~õc admini. ll'alivas
(.lvulso, pag. 36).
(~9)

Vid.; nota n. 1 a esla loi.
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de -:000' para pagameuto
do premio a que tem direito
o coronel Antonio Viconto
do E pirito Santo pela. publicação da sua obra sobre
Direito Militar, de tinada ao
ensino. Na consiO'naçãoE colas r gimenw,es - depoi da palavra - fuucção
- accrescentado : alem do
que tiver como subalterno
dos corpos, ... ,', .. ,"',.,
6 .• lrsenaes, depositos e fortalezas. Augmentatla ue 10:;:;84, "
sendo de 4:800 de gratifica.cão para. um electricista,
;):660,-' cOI'respondeute ,L diaria de 10$ pu.ra um ajudaute
de electricista e 5:124:' COl're pondente á, diaria de 7~
para dou foguistas, tudo na
fortaleza da Lage. Augmentada ainda de 1:000 '. para o
mestre da oflicina da extin·
cta secção de fun ii eir s do
Arsenal de Guerra de Matw
Gros o, Cyriaco Leite da
Silva, gratificação annual
autorizada pelo decreto
J], 1485, de 6 de agosto de
1906 (30) ; de ~:OÚO~ para ordenado de um mestre de
olicina extinct,~
, .
7. Fabricas e laboratorios
,. ,.
8. Serviço de Saude - HOllpital
central .....•.•.......•...
a. Soldos, etapa e gratificações
de officiae - Na consignação -Gratificações -Corpos
arregimentados - rectificada a quantia destinada a
2:52 commandan&e de companhias, esquadrões e bateria, dizendo: 261: 120 " em
vez de 241 :920$ ; e, no final
da mesma consignação, depois das palavras-e gratificações por serviços especiaes
e extraordinarios, accrescentado: inclusive a gratificação marcada no art, 5 ,
I u parte, da lei n. 1.473, de
U de janeiro de 1906 (31), aos
praticantes nosdi versos serviços militares e aos veterinarios e picadores, perceb~ndo as gratificações respectivas,de posto e de funcção,
os otliciaes que exercerem as
f'uncções de subalternos e os
que exercerem, como subalternos, as funcções de amanuenses do estado-maior,
direcções geraes e outras
commissões. Deduzida desta
rubrica a importancia de
15: 000$ da bub-consignacão

Pnpel

- Para fuucção nas commissões de guarnições ou
fronteira, etc, - Augmentada de 173 :760.' para as
gl'atiticaçõ de funcção dos
'tados·maiores de tres divi·
ões e 11 brigí\das, resultantes da l' organização da .
forças dos 4°, 5" o 6° di 'triatas militares. currendo o
exoesso de despeza, euke
1 . 1.J.8: 414:;;.')00
funcções do ui 'Lrictos
de um corpo de exercito,
pel.\ con ignação de commissõe de guarniçõ s
fronteiras .. '"
,
.
10. SOlI10', etapas e gl'aLilicaçõcs
rle pl'a<,as de pret-auO'lUenbd;t de 3.500: 1'25$. pa.ra
soldo, etapa e gi'atifica~ão
de voluntarios a mais 5,000
praças ... " , ... '"
" ...
Clas os inactivas.,
".
Ajudas de custo. Augm ntada
,
de 200; 000$000
13. Colonias Militares -.\.pplicada
em outra, quo o Governo
fica autorizado a estabelecer
na margem direita do rio
Oyapoc, a con ignação de
15:400 destinada á. Colonia
Pedro II
, ..
1.304:996 414 H. Obra militaros - MaterialSUPP1'lmidas as palavras:
368:031 300
acquisição de um edificio
em Porto Alegre para hos·
8-1.3:420$000
pital da guarnição do 6° districto militar. - Da importancia pa.ra - Obras de
fortificações e defesa do littoraI, etc., destinarias as
quantias de: 40:000:-; para
concertos no quartel em
Sant'Anna, cidade de São
Paulo; 100:000$ para as
obras do quartel general do
20 districto mUital' e do 20 o
400 batalhões de infantaria,
bem como para os reparo'
de que carece a fortaleza
do Bl'um; e 45:000.~ para
construcção de um pavilhão
e compra
de machinas,
etc., para o Laborn.torio Chimico Phal'maceutico Militai'
- _lugmentadas as seguintes
consignações: de 250: 000$ a
400:000' para obra de fortificações do porto de Santo ;
de 40:000' a 100 :000 ~ para
obras do quartel de S. JoãO
d'EI-Rey, em Minas Geraes;
de 3 : 000.' a 10 :000' para a
construcção de um quartel
em Bella Vista, na fronteira
com o Paraf{uay; de .....
100:000,' a 350:000 para o
quartel em Lorena, sendo
este augmento destinado á.
conclusão das respectivas
(~O) Decreto n. 1485, 1 6 ele ng?stô ue 1.906, vide Dial'io Official n, 182
obl'as - Accre centadas as sede 8 de agosto de 1!J06,
guintes consignações: de
100:000' para. o quartel do 21°
'(31) Lp; n. 1.473, ele 9 ele jnneiro ele 1906 (Vid" nota n. 27 n esla lei).
batalhão de inran ta.ria em
Al't, !JS, 1. a paL'te dn me,ma lci : Os ollicincs adelirlos a aV"um corpo ou
Corumbá nos terrenos cedidos
r~~al'Lidio, t'azen~o o cI'viço. que lh • cOlllpeLir, Lcrão a I!ra Liliração ele aupela municipalidade; de ....
xliIal' (1:c0 ), SI torem sup l'1OreS, C n ele subalternos. si (ol'em capilães ou
tenenLes (Dia j'io Official n, 10, elc 13 ele ;ancÍ1'o ele 1901).
20:000: para. o paiol de pol-

Ouro

Pnpel

17.791 :28 '.,OUO

1G . :~20 :.21 '::;sOO
.2. 195:32.2,''';35(i

400:0QO. 000

157:000$00Ú
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, voraem Corumbá; de 80:0 10$,
para a reconstrucção doquartel do ° de infantaria cm Corumbá' de :30:000:' para a
eonstrucção de alojamentos e
refeitorio no quartel do 2° de
artilhal'ia em CorumM; de
15:000,', para a obras do
qUlutel do 19° batalbão; de
100:000$, par,~ o inicio da
construcçào de um quartel na.
cidade de itiJeroy. no Estado
do Rio de Janeiro; de 50:000·,
para as obras do quartel do
36° batalhão de infantaria em
Maná.os; de 50:000$. para. as
obras da enfermal'la militar
em Manáo ; de 80: 000 " para
o estabelecimento de um lazareto em Matl.o Grosso e em
log;~r que o Governo julgar
conveniente para o tratalllen to
d otflciaes e pnças ac omm ttidos de beri-berl ne~ -e E tado; de 200: 00", para recon·
~trucção do quart 1 da cidade
de abidos e rortificaçõ' da
me ma cidado, comprehenden·
do reparos na anti!{a fortaleza, podendo despender 10: 000-'
para reconstrucção do' qual"
teis do 4° b:l.talhão de arti·
lharia e do 15° d 1 in fantal'ia
em Belem ' de 50:000~. para.
inicio da construcção de um
ho pital militar na cidade de
Ul'ity ba; de 30: 000'· para a
do da guarnição de anta Ca·
thwina; de 120:000 , para a
conclu ão das obras doedificio
do commandó do 3° di tricto
militar; de 120:000 para. <lo
obras do quartel do 9" batalhão na Babia . de 333:000:',
para obras no Rio Grande do
Sul; dl' 100:000' pal'a serem
reparadas as fortificações de
Matto Grosso -Applicadas da
verba geral as quantias neces aria para obras de fortificações em Taoatinga, Rio Içá.
forte de . Joaquim e contracção de quartei nas prefeituras do Acre e de um picadeiro para o Estado-Maior
do Exercito.,
, .. ,
.
15. Material-Administração Geral
. 3. Direcção de Engenharia, elevada a consignação
de 10:000' a 15:000'. T. 10,
E cola de AI'tilhal'i<L e En~e·
nh:11'ia, augmentaúa de 9:00U,'
para 59:000 • tiendo applicad<.t
a quantia de 50:000,' na montagem do gahiueL s, No n.11,
lettrllo b, Cotleg-io lilik~I·. ungmentada a con ignação do
16:200' para 25:000:-;; n. 25,
Serviço de Saudo - Medica·
mentos, droga, appositos,
etc" augmentaua a consiuna·
ção de 50:000$ ; n. 31, dl 1'sas despezas, accrescentado,
depois das palavras: Inverna·
da de Saycan, o seguinte:sendo
applicada toda a sua ?'encla na
compI'a de eguas e pastor

Papol

Ouro

correspondentes e no desenvolvimento dos seus differentes ramos de serviço. Accrescentadas as seguintes consignações de 15:000,' para compra de uma lancha a vapor,
de tinadaa embarque e desembarque de forças federaes cm
Paranaguá, e de 6: 000 . para.
pessoal e custeio da lancha;
e do 160:000:' p:~ra acquisição
de quatro lanchas a vapor,
sendo uma para o lo di 'tricto, uma para o 3", uma
para o 0° e uma para o 7°, a
estacionar em S. Borja ou
I~aqui.- Augmentada de .. ".
1.075:000$ pal'a fa.rdamento a
mais 5.000 praças, e de .....
20U:000' na consignação despeza especiaes - para os
extl"aordinario' com as gra.ndes manobras das tropas .....
10. Commissão em paiz estran ól'eiro,
0111'0, ao cambio de 27 d. por
1 '000

.

Papel

11.GI2:395ooo
100:000 000

Art, 23. E' o Pretiidente da Republica autorizado:
a) a mandal' para diversos paizes, afim de tie aperfeiçoarem nos
conhecimentos militares por espaço de um a dous aonos, até dous
officiaes por armas e corpos e-peciaes, inclu ive do Corpo de Saude,
com o respectivo curso e capacidade reconhecida e comprovada em
trabalhos escl'iptos correndo a. respectiva despeza pela rubrica 16' do
art. 1°;
b) a mandar para outros paizes como addidos militares ou em
commissão , para estudarem os diversos assumptos militares e o progresso dos respecti vos conhecimentos, officiaes superiores ou capitães
habilitados, inclusive do Corpo de Saude. que hajam provado sua capacidade e aptidão ou produzido a.lgum trabalho escripto oa invento
util ;
c) a mandar para os principaes paizes, por espaço de dous anuas,
afim de se a.perfeiçoar no conhecimentos militares, o alumno de cada
uma das escola do Estado·Maior, de Artilharia e Engenharia, nesta
Capital, e de Guerra, em Porto Alegre, que houver completado o
respectivo curso e tiver sido classitlcado pela congregação como o
primeiro ostudante entre os que com cUe' frequentarem o ultimo anno
escolar;
d) a reorganizar e desenvolver o arsenaes de guerra, de modo
que a sua' olficina sejam destinadas exc1usivamente para a confecção
do material de "'uerra propriamente dito, entregando· 'e á. indu teia
particular o fornecimento de Objectos alheios ao matel'ial bellico,
ubmettendo, posteriormente, á approvação do Poder Le::tisliltivo a
5,204; 500 "000 reol'ganização que fizel' ;
e) a despender a importanci<l p 'ecisa pa.ra a reforma do,s e'!ificios
que, no A 'ylo de ln validos da Patria, ão destinados á habltaçao das
familias dos a yiados ;
r) a mandar construir no local mais conveniente um grande
tropas das tres arma' do Exercito;
campo de instruçção pa.ra
9) a de pender até 10: 000' para a insLalIação, na 3" secção do
Estado-?Iaior, de um erviço completo de photographia, com laboratorio para. preparos de reacLivo , placas e papeis tiensiveis ;
h) a manda.r determinar o local e levantar a planta e o orçamento
de duas pontes, uma sobre o rio Camaquan, para a segurar a communicações entre as guarnições de S. Borja. e S. Luiz, e outra sobre
o rio Betuhy, entre . Borja e Itaqui ;
i) a mandar cercar de arame uma legun. de e mario. do campo
nacional de . Gabriel, em S. Borja, para. invernada do c<wallos do'
regimentos e'tacionados nesta cidade e na de S. Luiz, arrendando o
restante, duas leguas e 28 quadras de esmaria, mediante concurrencia. publica;
j) a permittil' que limitado numero de officiaes, que desejem apel'o
feiçoar seu conhecimentos militares, possam perma.necer no estran-
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geiro ele um a dous annos. percebendo sômente os vencimentos militares de que trata o art. 2° do capitulo l° da lei n. 1473, de 9 de 2." Estatistica •. ...••..• , .....•....
janeiro de lD06 (32).
" o.
Art. :24. O fardamento para as praças do Exel'cito devora ser ;). Correios:
Augment'Ldll. d' 260:000~·. pll.pel,
confeccionado na séde dos districtos militaros ou dos commandos de
redigindo-so na ron ignação:
guarnição.
Directoria Gern.L van tagens
Al't. 2-. O lIlinistro da Guel'l'a di criminarã. no relatorio correespeciacs, a sub·con ignação:
spondente ao proximo exel'cicio as importancias arrecadadas como
ao chefes de turma d.t dit'c·
receita pelo conselho economico de cada um do batétlbões. l' gietoria geral t:tc., em duas
mentas e corporações dependentes do mesmo ministerlo, especiticando
part s di ·tincta. . assim disas fontes dessa receita eventual e o seu destino.
cl'imioada : gratificação addiArt. 26. O Governo, de accordo com a Preroitura Municipal de
iional de I , 20, . O e 40 % a
Nitheroy, capital do Estado do Rio de Janeiro. liquidará o debito com a
todo O' empl'ogado' da diremesma. Prefeitul'a, proveniente do aluguel do pl'oprio municipal Praça
ctoria geral; das adminido Mercado. por alojamento do 38" ba.talhão de infantaria do Exertrações o ui -administrações
cito. desde 1894 até a data em que foi o me mo pl'oprio br~nsferido a
e inclusive carimba,lore do
um p....rticular, em 1905, a.brindo para e se fim os neces.arios creditos.
Correios da, Republica, que
Art. '27. O Governo providencial'a para. que, com a urgenci:\
contarem mai' de 10. :... . 23 e
possi vel, sejam org-anizados os orçamento necessarios ó. recons trucção
:.lO annas de servi\o po tnl
dos fo·tes de Coimbra e Tabatin rr ' e eu respectivo al'tilltamento, afim
completa eifectividade, abonade serem submettidos á apreciação do Congl'e so e votados os respeda com a restricção do art. 837
cti vos creditos.
do decroto n. 2230. de 10 defevereiro de 18üô, 300:úOO,"; a.
ArL 28. O Presidente da. Republica mandará, pela. verba. respegratificação aos empregado
ctiva, por intermedio da Directoria Geral de li:ngenbaria Militar, prodo COlTeios ambulc.lOte e do
ceder aos -necessarios estudos para o prolonga.~ento do ramal ferreo
erviça marítimo ao' clavi·
de Lorena a Bemfica., atê encontrar a Eskada. de Ferro Sapu ·'Lby,
cularios da directoria geral,
tendo por ba e o emprego da electricidade como força motriz.
abonada. de accôrdo com o
Art. 29. Fica restabelecido. como credito especial () para. o me mo
art. 340 do re!!'ulamento ; dita
fim. o credito concedido pelo decreto n. 255, de 19 de dezembro de
ao empl' gado da directoria
1894 (33).
geral pa.ra io pecciona.r as
Apt. 30. Fica o Govel'no autorizado a melhorar as condições maa.dministrações ; dita ao" emtcriaes do ofljciaes e praças de pret dos l° e 7° distl'ictas militares,
pregados das administraçãe'
especialmente no que se refere á etapa.
designados pelos respecLivo'
admmi. Lradores para in peArt. 31. O Governo abrirá o credito de :223:200 para Llal' exe·
ccionar as agencias suas sulJorcução á lei n. 1500. de 1 de setembro de 1906 (31), de accol'do com o
Llinadas ; a.os agentes embarart. '77 da lei n. 1473, de 9 de janeiro do mesmo anno (3~).
cado " aos fieis das succursae'
Art. 32. Fica o Governo autorizado a. reJl'ganizar, sem augmento
da Capital Federal, aos fiei
de pessoal, o Collegio Militar, e a remodelar o pessoal do Hospita.l
que foram nomendo' em comCentral do Exercito, de conformidade com as exigencia. dos novos
mi são para outras reparserviço::; já citados e installados nos mesmos estabeleCImentos, uomet·
ti 'õcs po ·taes da Republica u
tendo taes actos â approvação do Congresso.
por sOl'viços executados
em commi ão ou fóra de
Art. 33. Fica o Governo autorizfldo a abrir o credito necessario
boras do expediente ordina.para pagamento das vantagens de membl'o do Supl'emo TrillUnal Mirio, fixadas de accordo com o
litar ao marechal reformado Candido José da Costa, a contar de 19 de
art. 341 do regulamento; dita
setembro de l896, relevando a prescripção em que tenha incorrido, si o
de accordo com o art. 342 do
Governo lbe reconhecer direito ás alluclidas vanLagens.
me mo regulamento (3;) e por
Art. 34. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo
substituições. 210:00 0$. AuMinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas a importancia de
gmentad'~ ainda de 15:000$,
6.413:633 '138, ouro, e 82.214:406 '799, papel, com as segui!}tes verbas:
papel, na directori:1 geralMaterial- para. telegrammas
Ouro
Papel
exteriore . Elevada a sub·con1.a SeCl'etal'ia :
signação «Aos agente, ajuAugmentada de 44:740/, de
dantes. atc.» a 2.040:000$, e
conformidade com o decreto
a de« Conducção de mala,
n. 1555, de 13 de novembro
etc.» a 2 ..,67:000.'. Augmen:359: 760' 00
de 1906 CG)
.
tado de 53:047.500 para pagamento do augmento dos
vencimentos dos pl'aticantes.
carteiros e serventes das
(32 ) AI't. 20 fIo Cap. I, da lei n. H73. .le 9 de jnneil'o dn 1!l0):
agencia de 1a, 2· e 3" ela sos
E tI" "eneimenlos (os lllilital'e-) . ão referente ao posto .10 'ada 1:lilitul',
a sua alimentação e a responsabilidade lJ repre ontução do car~o que
das Administrações dos 01'exorce cada um: rIahi a divi:ão ,los mesm', om .01<10, etapa e gratifireias do Rio JI'ande do Sul,

Ouro

PapJl
17~:5928500

cações (lJial'io Ofli ia,l n. 10, de 13 do mesmo me:; e anno).
( 33 ) Decret
n. 255, ele i!l do c1pzemhr'l de i891. Concod~ aos "Iini terios da Gue1'l'a e da "Iarinha o cl'oflilo ,le 27.001:100., ao cambio de
27 rI. esterlinos, pal'a reconstituição tI lUatorial do Exercito e .\l'mauu.
( 37) Al't. 337 elo decreto TI. 2230, elo iO de fe\'el'eir
do 1 !lLi: No cal(Coi. da,s Leis, pa[j. 74).
culo da antigui lades, de 'luO tratam os 31'til<OS antel'ioro ,sera excluido
o anno em fIuO o e1l1p"eguâo tiver dado mais de 30 falLu 'oA'llidas 9u
(3)) VI lo nota n. 5 a C"sta lei.
interpoladas, por qual1lllel' motiVO, ou aeluellc cm que ~on'l'l1!' alguma
( 35 ) .\rt. 77 da lei n. 147::1, de !l de janeiro de 190': Os omciaes do
prova' disciplinur de Illulla 011 su ·pensao.
corpo docente do r.;xercilo e du Al'llJafla c"ntinUal';IO a 'percehol' O, sou' vouParagl'apllo unic . As ~ratilica õo' addicionao- POI' allliguidudo srriio,
ciJllentos militares anteriores a esta loi e mai' o.; qlle como professore . para todos os cJrei los, consieloc'aelas como ~\tlgll1ento de vencimonlos (Cal.
lhes c nlpetem pelos respectivog> regulamentos (Dial'io O/fieic~l n. 10, de 'da,s Ll!is, J.Jag. 238).
1:J do mesmo me;; e a,nliO).
.
Arts. 340,341 o 312. Estds a,l,ti[jos acham-se ll'ansel'iptos cis notas 14
( 3G ) Vido nota u. 1 a está lei.
e 1.5 appostas á, lein.1453, de 30 de de;cm{))'o de 1903 (_lVI/Iso, pago 44).
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Minas, Bahia., Pernambuco e
Pará, de L1.ccôrdo com os
ar18. 347 e 348 do decreto
n . 2' :10, de 10 de feverei 1'0
de 1896 (38), em virtude de
equiparação decretada pela,
lei n. 1429, de 5 de dezembro
de 1905 (3 9)
.

180:000$000

Papel

Ouro

12.547:843$800

.(." 7'elegraphos:

Augmentada de 83: GOO.'" endo:
no pesf:loal da Administração
de 2: 9"20 para. mais dous
serventes; na consignação Admini tração Central, material, 4:000, para expediente, publicações, etc. ; no
credito pa.ra consignações do
art. 36 do regulamento (~O),
5:880$; no aluguel e reparação de casas, supprimin·
do-se as palavras« e repa.ração ", '.l :800$; em ferramenta. apparelhos, etc. ,
10:000 '; transporte, seguro,
Ida con ignação c lmha <:: es·
tações" material, 7:000." ; na
ub·consignação c Serviço optico e meteorologico» , 25:000 ,
sendo: I O: 000,' para a contrucçã.o de uma casa apropriado. pal'a, o Observatol'io de
Curityba e 15:000." plira mono
tagem de mais um observatorio em pJnto conveniente,
como eja Caetité,noEstadoda.
Bahia. Augmentada ainria de
452: 000.., assim distribuidos :
400:000' para a reforma da
réde telephonica e telegraphica
da. Capitll.l Federal - Pe "oal
e MaterIal; 40:000:' para. a
conclu,ão das obras do predio
de~tioado ao Correio de a.mpos e r, c n trucçã do dos
Telegraphos na. me"ma cidade
12:000," pa.ra o 1'e Labelecimento da linha telephonica.
entre a semapbora do Monte
1'101'eno e o pharol de a.nta
Luzia, ligada á Capita.nia do
Porto do E tado do E pirito
anto, e mai um pequeno
ramal do referido pha1'ol li.
ilha da Baleia. onde se acha
estabelecido o serviço dos
praticú e ocao1'1'OS navaes
do E'tado. Augmemada, da
quan tia de 300:000$ para. no va'
con trucções, descinada prin-

cipalment.Q a melhorar os circuitos interiores existentes,
duplicando os conductores,
onde necessarios, o ao fechamento de outros circuitos
substitutivos da linha tronco,
e á construcção de nova.s linhas, preferidas as subvencionadas ou auxiliadas pelos
governos estadoaes ou municip&es, na proporção das subvenções ou auxilios por e11es
concedidos - Pessoal e ma,
terial.
, ....•...... ,

377:801$1~1

10.749:525$000

5. & Auxilias à Agl·icl..tltura :
Augmentada de 810:000." papel,
sendo: 100:000.' para a funda·
ção de uma e tação agronomica; redigida a con ignação
de sementes e plantas da seguinte fórma: Distribuição de
plantas, sementes e instrucções respectivas aos agricultores, etc .. 200: 000 ; 500:000$
para auxilio aos Estados, ás
municipalidades, aos syndicatos e associações agricolas que
fundarem estações agronomicas, postos zoote hnicos e
campos de demonstração ,observando-se, quanto aos syndicatos e associações agricolas, o disposto no :l.rt. 17, n. V,
da lei n. 1145, de 31 de dezembro de 1903 (U), não excedendo o auxilio a cada municipalidade, syndicato ou associação a quantia de 20:000 ;
mai 30:000' na consignação
da rubrica - , ubvençõe Publicaçõe, que fic~ aSilim redigida: Publi ações de propaganda no paiz e no estrangeiro, 100:00 ; e d 700.,
ouro, para a concribuição annual do Governo de tinada á
manutenção do Congre so 1[1ternacional Permanente de
Navegação, de accôrdo com a
lei n. 1493. de 2l de ago to
de 1906 ; 2 ) a sim redigida a
con ignação-Auxilio ao agrj·
cultores e criadores para o
tran porte, etc., da seguinte
fórma: Auxilio aos agriêultores e criadoL'es para a intrvducção de unimaes destinados á reproducção e CJmbat
de epizooti s, de accôrdo com o
regulamento que pat'a e se fim
expedir o GoveL'no, 200:000::;.
Augmencada de mai 50:000,
( 38 ) .\1'1. :l47 elo decreto n. 2230,. do iO ele fevereir~ de 190 : <? pratipara auxilio á catecbe e dov
canles carleir
ervouto' da :l1l:0nCl3 de i~ cla.'so torao os von lmenlos.
indios e á manutençào e de=>ouus o' vaulaO'ous estabelecido para ompregarlos da mo ma categoria da
reparli õos p~'laes a qu as agencias e tiverem di.rectamente 'u ~rdinadas,
inclu ivo o direito :i promoçã , quanto aos pratIcantes e carteiro (CoI.
elas Leis pago '>42).

Lei n. 142
de ~ de dezembro de [90-. Eluipara os vencimentos
dos omp!' /lados ria' Admini traçôe dos Corro ios elo R;io irando do ~ul.
Parú P rnalUbnco Bnhia o do alUO Prelo, em i\hna Gc!'aes ao' de
igual' ('alogori.· da' do E tnelo cle . Panlo (Díario OflieíaZ ?l. :183 de 7
( 89 )

dr dezembro de 1905).

( ~O) Ar!. 36 elo re.gnla~ento n.

4053, elo 24. d~ jw;'ho ele }901. Este
artigo acha·sr tl'll?lSOl'llJto '~nota 11. 16, apposta '" leI n. 140)3. de 30
ele cle.::el11/n'o de 1905 (.I'I)7Ilso, pag. -16).

e

(U) Art. i9 da loi n. l1-i5, de 3[ ele dezembro de i90- : E' o Poder
Ex.ecuti,"o autorizado.

V. Est.'

11.1t1lH'rO

""ll1

t)'CIo11S"I'ipIO

á. nota n. :1.9. á li

n. 1453, de

30 de cl"-"cmb)'o de 190.> (.1vttlso, pago 59).
(H) Lei n. 149 , do 2[ ele ago to de i90'. Autoriza o Poder Executivo a in crevel' o Brazil entro o !lulllero dos paizes qne co tl'i~uem pa .a
a manutençã do Congre- o InternaCIOnal Pel'maMute de Ja,"eaaçao (flla1'IO
Officíal n. 106, de 2-1 elo til 31110 11lr~ e anno).

54 Ouro

envolvimento das colonia.s
agricolas de Matto Grosso.
constituida pelos mesmos, sob
a direcção da missão saLesiaua. Augmentada ainda de
100: 000 para conservação do
palacio Monrõe e acquisição
de mobilia para o mesmo ....

16:001040

6." Aga::alho e t1'anspol'te de immigl'antes estrangeiros:

Augmentada de 12:000~' na subo
consignação - Conservação e
reparação do material fluctuante
.

226:755$700

7." Subvenção as companhias de navegação:

Augmentada de 363:699$992.
ouro, para a. subvenção ao
Lloyd Brazileiro, de conformidade com o decreton. 6LI6,
de 27 de agosto de 1900 (~3), e
de 36:000$, papel, para exe·
cução do contracto com a Companhia de Navegação a Vapor
no rio Parnahyba,de conformidade com o decreto n. S060,de
1 de dezembro de 190:) (4'1).
Eliminadas as palavras c e
das Velhas» na consignaçãoNavegação dos rios S. Francisco e das Velhas., .•.... , .
8. a Garantia de .iuros

,.,

.

Ouro

P:.lp~l

II. Eslrada de
Fen'o Oeste de
ilfi11as .... , . ,

1.663:699$992

1.148: 361 '700

3.361:690$985

1.290:2 0$824

9. a Est1'adas de Fe1"/'o Fede/'aes :
I. Estrada de Ferro Central do
Bra"il:

Augmentada de 600:600 , papel,
sendo 600:000, para a conclusão da elevação da linha
entre S. Diogo e S. Christo,ão
e 600:' na 2" divisão do tra·
fego, fazendo-se as seguintes
altera.ções na. tabeUa: em vez
de quatro 2° 8 escripturarios,
seis 2°' escripturario, a
4:200.:, ficando a verba elevada de 16: 00. a 5:200$ i
• em vez de quatro 20 ' escripturarios a 3: 600$. cinco 3°s escripturarios a 3:600$. elevan,
do-se a verba de 14:400" a
18:000 , tudo de accordo com
o decreto n. 1451, de 29 de dezembro de 1905 ü); na me ma
divisão - Inspectoria do mo,
vimento, em vez de 4 conductores de 2& classe, 46, de-

e

(4a) Dem'eto n. 6116. de 21 do ago~to de 1906. Concede :.lO «Lloyd
Brazileiro», . oh a firma de, i\!. BUaI'que C' ComI'. , autorização para iniciar
a navegação da linha americana (Dia?'io Oflieial n. 19 " ele 28 do ??lesmo
mez e anno).
(H) Decreto n, 50flO, de 1 le dezembro de 1903. Autoriza a eelebração do contraetü com a Companhia de avegação a VapOl' do Rio Parnahyba para o erviço de naveltação a vapor entre a cidade de Parnahyba e
o porto de Tutoya (Di,wio Oflicial n, 284, de 5 do mesmo me;; e anno).
( 45 ) Decreto 11. 145J.
ue 29 de dezembro de 1.90tí. Autoriza o Presidente da Republica a au~mentar, na 2" divisão do escrip.torio do lrafcg-o
da Estrada de Ferro entraI rto Brazil, tre logares de escrlplul'3rios, e a
reduzir. na inspectoria do movimento. dous logares rio conc!uelol'es rle 2"
e um de 3" (Dicwio Oflieial'/l. 2, de 4 de janeÍl'o de 190-1),

Papol

duziudo·se da imporLancia do
20 L: 600S, 8: 400$. ficando reduzido. a consignação a 193: 200<0;
e em voz de 109 conductores
de 3& cla e. lO , deduzindo-se
da importancia de 327:000 ao
de 3:000 ,reduzida a consignação a 324:000 000.
Augmcntada ainda de 2.( 00:000, ,
as im distribuidos : a 4" divisão: 1. 200 :000.. para acquisição de material de tracção e
movimento. destinado a transporte de minerio e"pecialmente; 1.500:000;0:; para repara.ção de carros e va. ões, podendo para e se serviço recorrer á industria particular.
Na 5& divisão, rubrica- Conservação da linha e edificios :
100: OUO$ para reparação da e '
ta~ão Central. 36.564:036 '70
3~.692:036

III. Estrada de FeITO D. The·
re;;a Christina
Eliminada a verba, por ter sido
arrendada a e trada por decreto n. 5977, do 18 de abril
de 1906 (46).
10. & Obras Fede1'aes nos Estados :

Augmentada de 500:000'; para a
construcção de um trecho de
cáes na cidade de Corumbá.
no rio Paraguay, de, O a 100
metros de extensão no lo,g.tr
onde se acha a pOOt9 da. alfan.
dega, e que permitta. a atra·
cação facil dos vapores e a
carga e descarga das merca.darias. Uma vez construido o
cáes. o Governo cobrará ,\
taxa de cá.es, de accordo com
a lei em vigor. Augmentad.t
de 250:00~ para concluir o
arrazamento da BaLunha. no
porto do Xatal. no Rio Gra.nde
do Norte e ue 50:000,' para a
COD trncção do cãe no porto
de Cabedello, no Estado da
Pal':1hyha, ontre a fortaleza
de Cabedello e a curva do rio
denominada Camalão, e que
permitta a atracação facil dos
vapores e a carga e descarga
das mercadoria. Uma "'ez
construido o cáes, o Governo
cobrará a taxa de cães, d
accordo com a lei em vigor.
Mantidas as consignações de
300: 000' para a barra e o
porto do Rio Grande do u1.
inclusive a quantia para u.
fiscalisação, e de 50:000, para.
os trabalhos nece arios ao
restabelecimento do regimen
das aguas no porto de Aotonina, no Estado do Paraná,
(~6)

No Dia1'io Ofliâal 11. 220, dI' 22 dr slltrmll1'o àp. 1906.
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substituida a con ignaç'iio , 1\çudes e irrigação no Ceará pela eguinte: - Açudes e
il'ri~ação no Ceará - Conservaç[ do açude de Qui.xadá,
cr ação e custeio de um
campo de demonstraç'ão a
elle annexo, estudos e obl'as
de outro,' açudes - P s,oal e
mn.terial. . . .
269: GOO,'OOO
Açude do Acarabú-mirim
e outrosPessoal e material .... , .
245:400.:'00
515:000$000
113 , Obra na Capital Federal:
Augmentada de 20:000 . para

saneamento da lagôa RodrjO'o
de Freitas. na Cil.pital Federal.
A~sjm di tribuida. i1 verba destinada á-In'pecção Geral das
~bras Publicas:
.rldminist1"açilo ccnlml
Pe~

Dai:

1 Tn p<'clor ~oral ..
2 r.h 10' do <liyi. ão.
7 ]~n!!;onheiros I
dislri to
.
[j l~()n,luclore
technieo .......
1 De-<'nhi.ta do la
da ·e
.
2 De:enhistus de 2"
ela:so .•.•....
1 . eeretnrio..••...
1 Con tarlor ...•....
1 Fiel dl) depusito
. contral. .......
i Aju<lante de heI.
3 .\dmini.lr<lllore
do flor 'ta ...•
1 Archidsla •.....
i 1° g,criplurario
: 2°· di os
.

.~ ~\manu n s
:~ Prati anto,'

12:000'000
lu: O 000
4.2:000,000
15:000$000
·1: 00,000

0:000'000
6:000$000

Sei'viços diversos
Reparos do propI'ios naciQnaes a
con ·I.rucção da
prcrlios neco 'sarios aos ,er\·jços
das Ohl'as "Puhlicas da r.api tal
Foderal. limpeza
rio adir. 'ia da rI"
pa!'1 içáo e despezas i lllprovislas.
Pessoal o material
fi e c o sarios ao
sel'\'ic;o ....•.•.• ,

5. 21:752$500

7 :400 000

Deposito centml
Pessoal e material
fieee~ arios
aos
sernços, inclusiye alu!!uel d
casa
..

41: 6·1::i::;000

366:9;)5 000
PRlMEIRA DI VlS.~O

Vigilancia de ma·
nanciaes
Pos'oal e material
necessarios
ao
serviço., •.....•.

43:000$000

Consei"l'ação dos
e nc an?mentos
conduct01'es

4: OOSOOO

00'000
3:600::;000

.1;.

Pe soai e malerial
nece sarios
ao
serviço.,
.

8t3:8,9sr;oo

Trabalhos de de obstn.l.cção de
,-ios, obras diversas c despe:;as imp;'cvistas

.

..
2 .\u"ilial·o· de o:·
cripta
.
1 Porleil'
.
3 Continuo ....•..

Ouro

3:001 000
3:00r'SOOtl
li:Ooo "ltO

Po.soal e malerial
neco 'ario'
ao
. eniço
.

20:000$ooÕ

lil:4.;JO$OOO
Diaria do 1':" ao in'!wdor ~l'ral : dr'
7~ ao: cho!(>s <I"
<Ii\-Lã<): <lo (i::; aos
"nl!enh"iro:
<lo
di'ldelo': d" ~'$
ao onrluclor gl"
ral ,los I'U('aIHI·
meo los, c nduelor s II' hnieos e
<Ie :J$ ao auxiliares <lo e eripta :~ ':500$000...
Malorial :
Expo<lil'nto, publiaç';08, i 111 pro só .divor-as. dospozas miudas o dA
prompto pagaIII {'11

lo,

Estt'ada de Fen'o
daRia cfOuroEsc'l'iptorio central
Passoal:
i guarda - li-

vro .....
i tho.ouroiro
i almoxarife.

h

6:000
4:800.'
4 :800'

i 1° seri plu-

r"rio ., '. .\: 200:
120 dito.... 3:60).'
1 "manuonse. 3:000
1 e s ta fotafiGl'V8nte no
001 36',

·iS

1:460,

27: 6 000

Expedienle, de pc70:\ miu las o (livorsas ....•. " ...

3:000 000

di"s .... ,.

el"'i o

tolophonic ,illumina ão do adili io o Laxa ri
s". Lo em 33 pra·
dia ••.......••..

::\Iaterial:

3 :()GO$OOO

Papcl

Ouro

Estações e paradas linhas telegl'(lphicas e leI ephonicas e movimenlo

92:775'00C

Tracçero e officinas

207:832$500

11C

193: 172$500

G í :512$500
EGUNDA DI vrÃo

CO;lservaçüo das
fiol'eslas e dos
caminh o s do
aqueduclo
da
Cal'ioca

61.:732$500

Conservação das
?'epresas, aqueduelOS e resel'valorios

Conse?'vaçcío e cus'
teio da rêde ele
distrilJuiçãO de
agua:
Pessoa I e materi'al
Ilecessarios aos
serviços, inclusive o Doces, ario
para
trabalho
fóra das horas regimentaes, acquisição de Cerramenta"
vohicu-

os. :trios a (\::;lo

5-1:495$000

20:000$00

r

Pl'osegttimcnlo da
rPde de distribtlição de penfias de agua c
?-egislros de incendio:
Pc onl c malel'ial
nccI" 31'ios a e'te' sorviço ... , ..

Pes oal o material
nocossario' aos
serviços •.••• , ",

Pessoal e material
neoes arios aos
seniços, inclusivo
illumiuação
dos me mos ... ,.

59:400$00

Inspecçelo de sa71alüaçiJes ecai,
mas de agua domicilial'es :
spr\'i ·0 .... "., ..

Constl"ucçües e re,
pal'os de esta9Ões, pal'adas,
casas de lw'mas
e officinas

Pessoal o matorial
necessarios ao~
serviços,., .• ,., •

I'apd

PC' soaI e malerial

Via permanente
PIl soaI a maleri11
Ilecessarios pal'a
a sua con erva~.ão,incluilldoI'rrramentas, viga ,
dorJllonte-. con. enação de ediJicios o diver os.

0111'0

Serviço de hydl'omell'os:
Pc, oal o matorial
ne o' ario' 1'111'a
e'te ,erviço inelu ivo acqui ição do appal'elbo " ....• ' ... ,.

LOCOMOÇÃO

Pe-soal e matorial
llece sarios para
todo o serviços
da
locomoção,
ombnsli\'el, lnbrificantes, estopa, material rodante e divor os.

Pup 1
lo. , comlm'tivC'l,
forra"en ,
1'0monta do animaC' , reconstl'uão de calçamentos, truu<porle dtJ pC' oal, alugueis do I're;[io
para (> C'I'iplori s
rlC'po"ito' rio di, tl'icto o obj ct ,
para expedionto
do JllO mo· .... ,

TRAFEGO

Ppssoal e malorial
nece ario para
todos os sorviço
do trafogo, expodiente, alu"'uei
de casas e dI vC'rsos .. "., .. , ,.,',

56

2 :000$000

Esgolo de aguas
plt'1:Íaes - Conservação de ga,
leria', construcçdo de galerias
e collectO?·es. ,'emoçelo cl e residuos eX/?'altidos
das mesmas e
senJiços extl'aordinar~os e imp"evislos :
Pessoal o material
neces a ,'ios a e lo- serviços, IDclusive objectos
de expediente o
outros" •.•.. ,., .

i 01: 79;í$500

Revisão da l'êde,
novas canalizações, acquisiçelo
de propnedades
que inleressem
ao (IUaslecimen·
to, construcção
e concertos de
reprezas e pequenos l'esel'vaI ol'ios,
"econslrucção de calçamentos provenienle dos serviços de revi"ão
e Outl'OS melhoramentos:
Pes 031 e materinl
necessarios
.

630:000,000
1..601 :073$000

2,762:54 :'-00

Ouro
12. &,ESgOt03 da

apital Federal .. ...
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Pnpel
4.9E!1:867 '405

13." I{!u.n.inaçJo Publica da Capital
Federal:

l\u lT mentada de 15:480', papel,
para di:J.I'ias ao pes oal te·
CllUico e auxiliar
.
11 ,"

Fiscali~ação

Eliminada

:

a

consignaçã.o-

Tram'tCay Road de Nazareth,

n

de7:2tO,", por ter sido tran ferido ao E tado da Ha.hia o direito que tinha a nião sobre
Il. estrada, por força da lettra
D, II, do art. 15 da lei n. 1459,
de \0 de dezembro de 1905 (47).
Augmentada de 37: 000 para a
~sca1ização das obras do porto
do Pará, em virtude do ecI'eto n. 5978, rle 18 do abril
de 1906 (.1'); incluido na tabel1a.
o seguinte: «Commi"são fisca.l
ldas Obras do Porto do I al'áPessoal e material 37:000 ».
Augmentada de 1 ':000'· pa.I'a a
fiscalização das obras do porto
de la iambú e da E trada de
F 1'1'0 D. 'l'hereza Chl'istina,
)lor força. do decreto n. 5977,
de 18 do abril de 1006 (I~), incluido na. tabella o segllinte :
« Commi s;o fiscal das obras do
porto de Mas iambú o da. Estrada de Ferro D. Thereza
ClITistina-Pessoal e matel'ial,
I :000 000.
Na. con ignação - Nave 'ação,
elevada de 2:200," a verba.
.\uginentada. de 12:000$ na rubrica - Empr zas diver as,
accrescenta.da The . Paulo
Tmm'lOay Light and Power
Company, para vencimen tos do

engenheiro fi cal, 12:000 (decreto n. 6192, de 23 de outubro de ]906 (50).
Eliminada a consi,ltnação-Com·
panhia de Xavegação Cruzeiro

8 LO . 8-1.0$000

02·1: 535$000

Ouro

do Sul, 3: 000 " por ter sido
rescindido o contracto.
Augmentada de 10: 00,' para fiscalização das companhias de
naveg:l.ção Rio de Janeiro. São
João da Barra. e Campos e Esperança. ~[aritima, incluindo-se na tab lia em lagar de
«Companhia de Xaveo-ação
Cl'uzeiro do Sul », o seguinte:
Companhia de Navegação Rio
de Janeiro. vencimentos do
fiscal, 3: 600, '000.
Companhia de Xaveo-ução São
João da. Barra e Campos, vencimentos do fiscal, 3:600 $000.
Companhia de Kavegação Esperança Maritima, ,encimentos
do fiscal, 3:60' oro.
a rubrica aveo-ação consignação dos rio o S. 'FI' Incisco e das Velba - elimina.das as pa.lavras «e das Velhas». 3:600 ~OO ....••. , .. ,.

3:fiOO:'000

Papel

851 :235 '000

15. a Obse1"l,atorio do Rio de Janeiro :
Au"'mentada de 9:000 , senilo
3:000,' na consignação - Ma·
terial, ete. - e 6:000 . na subcon 'ignação - Acqui ição e
concerto, etc. - que fica ;lS~im redIgida: AcquHção,
concert,o de instrumentos e
sua installação, custeio da
officina e trabalhos de geodyBamica, 30:060 000 .... , .....

107:600$000

16.:lo Repartições e logaf'es extinctos:
Eliminado um 2° officiaI, por
ter sido aproveitado para preencher uma vaga de 2° official da Secreta.ria da. Indu tria e Viação, e reduzida a
verba. de 4:000 . Augmentada
de 4: 320$. por força do de·
creto n. 1555, de 13 de DOvembro de 1906 ("I) .........
17. & E ventuaes ••...•...•.....•••.•

42:6 O 000
150:000 000

Art. 35. E o Presidente da Republica autorizado:
1. A de pender:

( U) Al't. 15 d? loi n .. l.153. de 30 de dezembro de 1005: E' o
a) lO:OOO 'em premios. á. razão de 1:' por kilogramma) aos sariciPI' sitlente da Republica autorizado.,
_
,............ cultores que apresentarem casulo' de producção nacional;
... ..
".
b) a.té 60:000 para. animação da industria da eda, sendo: 5:000,"
., ..ii: ',\' ~~l;';~' ~;~ ';~~~;'ll~ 'na' ~igenci:1 desta I i.............. .......•. em premios, cujo maximo não exceda desta Quantia, aos sericicultoreS
.... ~l.)...~~.~.·ü~~~~~~d·~I:·ci~·i~~t;;I~·d·;·B~ili;:·p~'l:;'~'ii~~"d(:'ih~'~~d~;'~q uepr.ovarem, a. juizO do Governo, ter, pelo menos -.000 pés de
elu'eilo, que .0 1'0 ervon :i União, de resgatar o tI' ch~ (la e·trada de ferr~ amoreiras regularmen t e tratado, devendo ser os premi os proporT,'o,m fload de No,;;c",.rth. que paI'Le d 'anto nlomo elo Jo<us e ,ao ale cionaes lÍo importancia das culturas, e 45:000-' pllra auxiliar as duas
a cidado de Amal''''o :l medi auto indemni ação cOl'l'espondente ao pagamento pril eiras fabricas que empregarem, na fiação, unicamente casulos de
, do juros o ontra cle. pezas qlLe a União hou,'er Jeito Ln fa\'or da me-ma producção nacional.
O Presidente da Republica, no regulamento que expedir para
mpl'eza, de ronfol'Dli(laele com o 'onlraclo l!O lo do UOZlIllbl'o, 'lo 1 ,e
com a obrig-aç50 do desenvol\'cl' a con lrucçao (-1 nr/so. pago Ull).
execução da lei, e'tabelecera o modo e os meios de prova para o reco1'_( U ) Decreto n. ~97 , de 1 de abril de 1906. Concede ao eng-enheiro nhecimento da. cence ão do premios;
Percival TarlJuhar aulorizaçã 'ar~ exe~ut~L' a. ~b,.a· d Illdlllo~'amenl~s
c) até 50:000~ para auxiliar o trabalho da civilização dos índios.
UO port do Bclôm, no E tado do Para (DIC"I'W Ofllclalll. 104, de dc ma.o por meio de subvenções e furnecimento de material;
do mesmo o,nnO).
d) até 250:0011$ para estudos geologicos, pesquizas e exploração
(~U j Deol' lo n. 5977, do 1 ele abril de i90'. l\ppl'Ov.a as lau .~la
do minas no tel'ritorio dã Republica, de accordo com as instrucçõe
para o conb'aoto rofel'enlo ao arrendamento da e,trad.l dtl leno D. J be- que para. e te fim baixar o (Joverno ;
~'oza Chri. tina
:i oon,ll'uc ão rios obras de melhoramenlos do porto de
~[assialllbiL uo E lado do "'anta Calhal'ina. (Dial'io OlJicíal n. 22, ti.; 22 de
el ~té 1.~0 :00 .para :p1'omov.er na capital da Republica uma
setemurO de 1006).
expoSlçaO naCIonal agl'lcola, lDdustrla\, pastoril e de artes liberae.,
.. ,
no <.Luno de 190 <.LbrlUr.lo pltI'a is'o os creditos neces ados.
(30)' Decroto 11. GUlZ, ,10 23 de ouLu~r . de 1!10': Coucuuo a lhc::), Po,ulo
1'1'o,llHV1J,11 Lightemrl POU;c' I" 001nl1(ll11~:, Lml1tc~ os (n"OI'OS c~nstantes do, d~croto n: 564.6, d 22 do agosto elo UJ05, e Uã outras Pl'ovLdcncl<ls (DUH'IO
(8 I) Vid no la n. i d . la lei.
Oflicial n. 249, ele "7 do mêsmo me;; (; o,nllo).
I' - - - -
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o Presidente da Republica entritl',i, em ac.cordo co?l ? governadores ou presidentes dos E'tados ~ o Pl'ef13üo do DIstnct? Fedel't\l
para a realização de exposições reglOnaes como prep~ratol'la da nacional, podendo auxiliar .os Estados, que o reqUisItarem, com ao
quantia que julgar convemente;
r) a quantia de 17:500$ para pa~amento d.o mat~rl~l encommendado por conta do Estado do Maranbao e de~tlOa.do _<~ linha tell:'~ra
phi a, em construcção, do Engenho Centeal (Mll.l'anhao) a Boa VIsta
(Goyaz) ;
g) até á. importancia de 15 : 000 pílra acq 1;1 i ição de um novo
batelão a vapor destinado ao tran port~ de ma:ter'Ja.l dragado no porto
do Recife, abrindo para isso o neCeSSal'lO Cl'edIto;
h) 60:000 para o lançamento d um trilho intercalar d~\ bitola de
um metro entre as e tações da Parah,rba do Sul e Entre RIO , na Estrada de Ferro Central do Braúl;
i) até li. quantia de 50:000:', com a acquisição de H.m reboco dor
destinado ao serviço dos melhoramentos do porto da BahIa ;
j) até 6ÚO:0 O'· para mandar fazer estudos e promover. melhoramentos dos rios navegaveis do paiz ;
k) até 1.000:000$, p.apel, para auxiliar as coopel"l1:tivas de crediLo
agricola, que se orgamZl\1'em de accordo com a 101, sobre as bases
seguintes:
I" o auxilio não excederá de 50: 000:' a, ca.da cooperati va, alvo
tratando-se de uma união ou federação de ma.is de tre cooperativas
ou syndicatos agricolas, pod<mdo neste caso elevar- e até 20U :000,' 100'
2" o prazo do emprestimo não excederá. de 9,l mezes, o jnro será
de 5 aio e o contracto erá. feito por esc~iptura publica, com isenção
de sello e quaesquer direitos federaes ;
3" serão preferidas as cooperativas de credito que forem orga·
nizada~ sob a base da responsabilidade pessoal, solidarb, e illimitada
dos associados ;
4" nos Estados em que houver banco do credito agricola, que se
propo~ha, pelos seus esta.tutos,. a operar em emprestimo.s a. fa~or. dos
syndicatos e cooperativas agrteolas, o Governo pod~ra. drstrlbUlr o
auxilio por intermedio do banco, com o qual contractara dtrectamente,
devendo, neste caso, o juro ser de 4 % , não excedendo de 50 0 / 0 do
capital realizado a importancia total do auxilio.
Paragrapbo unico. O Pr~sidente da RepublicaJará as operações
de credito que forem necessarlas para. dar execuçao a e"te artIgo,
podendo emittir apolices de juro até 5 % .
II. A entrar em accol'do, na vigencia desta lei:
a) com os arrendatarios das estt'adas do ferro federacs, papa o
fim de ser substituida nellas a illuminação a petl'oleo }leIa la.mpadas a alcool.
_ . .
Para facilitar esse accordo, podera o PresIdente da. RepublIca
admittir que figure a compra des_as lampadas nas contas do custeio j
b) com as emprezas de estradas de ferro, concedidas pela União,
e que gozam de favores pecuniarios, ~ara ?
de promo~er a substi1.UlçãO do pretoleo pelo alcool, na 11lummaçao das estaçoes, del-Ositos. officinas e dependencias.
Para f-acilitar es e accordo poderá o Presidente da Republica
admittir que figure a ccmpra das lampadas nas contas do custeio;
c) com as empreza~ particulares de linhas telegraphicas e companhias de estrada de ferro, 'para o fim de estalJele er o trafego
mutuo com as linhas telegraphIcas federaes, de modo a harmOOlZOlor
as taxas daquellas com as destas j
d) com o Estado do Rio Grande c.o Sul, para a cessão á União
das linhas telegraphicas de sua propriedade;
e) com o governo do Estado de S. Paulo, para que a este seja
facilitado realizar a construcção de trapiches no porto do litLoral
norte e reconstruir o cáes da Prainha em Ubatuba, yis:wdo facilita.r
á navegação de cabotagem os meios commodos para carga e descarga
das embarcações;
f) com os governos dos Estados o dos municipios, _par'a o exterminio dos gafanhotos, para construcção e con. ervaçao de açu es,
abertura de poços e applicação de outras medidas tendentes apre
munir OS eífeitos da secca, podendo para tal fim realizar as necessarias operações de credito;
g) com a Rio de Janeiro City Improvements Company, limited,
a.fim de incluir no contracto feito com a mesma as modificações que
julgar necessarias a. melhorar o serviço a seu oargo, fazendo para.
isso as necessarias operações de credito;

fio.:

h) com a Ama;on 'l'elegl'a}Jh Company para o fim de ser prolollga.da (L 1'e pectiva linha de Cametéi. <\ Alcobaça. pa,snndo pOt' Baião e
i\Iocajuba e correndo a despez·t neces aria pela vcrba do arE". :34,
rubrica ,ln - Telegt'apho .
III. A mandar proceder, na vigencia desta lei, ;í, substituição,
nus e trad:.ls de Jerro fedemes, do motol'e à o-azolin,L ou potroleo
por motores a alcool.
IV. A esta.belocel' por meio do accordos directos o serviço de
permuta de encommendas po 1,.1.es do COl'reio BrazileiJ'o com o dos
Estados Unidos da America do Norte e, bem assim. com o de qualquor'
outro paiz que fdoça part da. União Postal Universal.
~ 1. 0 Par'a supp"ir 11 falta de funccionarios do quadro, indi pensa.veis ao de 'empenlJo do erviço, serão nomeado outros cm commisEão.
observadas a' di po ições do reO'lllamento approvado pelo decl'oLo
n. ~. 20. d !O do fever iro de 18\1' (~').
, 2." O Presidonte da Republicu e'colherá entre as repartições
postaea as que devam er' consideradus de permuta, adquirlOdo por
aluguel armazens apropriados, qua.ndo nas édos daquellas repartiçõe não houver e paçu sufficiente.
V. A fazer as operações de credito necessal'ias para execuc;:1o do
serviço a que se refore o numero antec dentc.
I. A prolongar até ás mina de m(wganez do kilomotro 5 I,
ramal de 0111'0 Preto, o alarO'amento já realizado (\tê Uagé, podon
despender até á. quantia de :-100:000 000.
"II. A con truir dificios para Curreios e TeleO'raplJo na' capitae do' E tados da Bahia e S. Paulo e em Porto Alegl(~ üul'ind para
is o os necessarios cl'eJiLos podendo entear om accordo com o
respectivos governos. mediante permuta com propriu na.cional "
outra condições que furem julgadas convenientes.
VIlI. A fazor, em conjnncto ou eparadam nte, interna ou externamente, todas a oporações d credito nece arHl.' á. melhoria do
serviço de abastocimento de agua potavel á CalJital Fedcral, incluidas
as ilhas de Paquetá. e Governador, rea,hzando as a quislções e obras
convenientes, praticando todos os demai acto necessarios á conse·
cução desse melhoramen.to, observado o disposto no art. 22 da lei
n. 1313, de 30 de dezembro de 1904 (63).
~
IX. A realizar os melhoramentos do porto de Cabo Frio, podendo
despender a quantia. nece saria, de accorlo com o orçamento e o
estudo feitos, e cobra.r as taxas etabelecidas na lei e concessões em
vigor.
X. A abrir o necessat'io creui to para custeio da E trada. de
Ferro D. Thereza Chri tina., no cOl'rente exel'olCio, mquauto não ror
entregue ao re ·pectlvo arrenuata.l'io (Decrot de I d abril de
1906 (UI).

XI. A reorganizar o serviço do melhoramentos dos portos da
Republica, de açudes e irrigaçã.o do Ceará, abrindo os necessarios
crediws e podendo distribuir as verbas re pectivas, de accordo com
as tabellas que forem organizadas.
XII. A adeantar por emprestimo, pelo prazo de 10 annos, a.té
a quantia de 489:000,', aos actuaes func iona.rio da Administração
dos Correios de Ouro Preto, como auxilio aos mesmos, para contruirem, em BeUo Horizonte, ca as par-<.I. sua residencia.s, fazendo
para i so as noces aria operações de crndit a observadas a pro·
porção da tauella abaixo e a condições eguintes;
lt) o adeantamento será feito a CJ.ua funccional'io em tre presta·
~ões, sendo a primeira de 30 % soure a ilDp(ll't<.Luci,t total, logo que

('I') Re"'ul;)mC'llto do.' corl'rios ( 01. elas

Leis,

1Jc~g. j;ji).

(oa) Arl. 22 li;) l"i u.1313,lle30 de dl'zeu,hrodc 19 í:
«. -a ol'r;;lIlizaçao clo serviço .II' aba lee JnPlIlo .1,· a~U,1 l't\l'a a Capilal
Federal, se"lIllc!o a tlUIOl'ização Coll. (anl,' do Ol"çtlOlUnlo da Indu,lria. Via'fIO c Ohra~ Puhl ica"
01')" ,id nle cla 1 (pllbliea far:i a. !H't'es:;)l'i;): ;)llrraçúe' nos l' '!!ulalllCnlo U:. ::27\14, de 13 de -itlnciro de l !J, " :.iO:i6. ele 2t de
OUhL1>"O do ~ll1e. mo anno; lendo por 11111 aPi'licar o disp(\ 'lo no' .,; ·t o o o
(10 arl. i o (I<l Iri n. 2li3~), rio U do '01 mlJl"o rlo L iJ, ti lel'minau,lo o DlJ'mero conv niente d grupo: de pt'edios cl<lssilic<ldos pelo \",1101' 100;)l1\'O,
como sltlhcl ei,loR no arl. :;0, para:;l"apho u nito ,la 1 'i n. n-s, do 2~ ,le
dezemhl'O uo iPOi. ( _1s disposieões )'('fl-r-irlas Iwstu nota 'vem Ualls ·rtptas
á.s lIotas I/S. 23 c 2-1: clc~ lei n. 131:1, de 30 cl~ cle';;~1lL11I'0 ele l[}O-1:. )

(01)) Yicle notu

11,

40 ...

e~t ...

lei.

seja iniciada. a eonstrucçâo do preliio; i1 segunda., de 40 D/. quando
stiv;el' em meio; e a terceira de 30·/., quando estiver terminada,
tudo a juizo do engenheiro do Governo;
b) as casas ó poderão ser construida em terreno de plena pro]lriodade do fllnccionario, e ficarão, terreno e casa, hyp tuecados ao
Governo até a compl ta ind mnização do adeantamento fuito ;
c) os plano e planta das ditas casas deverão er préviamente
examinados por engenheiro do Governo e só serão approvados desde
q ue e vOl'ifique que a casa tel'á valor pelo menos jgLliÜ ao do adean~amonto feito;
d) a. indemnização do adeantamcntos realizados pelo Govern
fa.r- e-ha por deducçõ s monsaes de 10 "u, sob o total dos arleantamenta feitos ao t"unccionario, a quem fica permittido pagar por
prostaçõe maiore, para, a.ntes do prazo de 10 a.nnos, tornar·so
proprieta.rio do respocti vo predio ;
e) no ca.so de fallecimento do funccionarid antos de terminado o
pagamento da. indemnização, será p H'mi ttido a.o respecti os herueiros continuar a fazer as prestaçõ s n:J. fôrma estabelecida ncs~a lei,
atim de e tornarem, atinal, proprietarios do predio, que. casu não o
ütçarn, será. pel Governo vendido em hasta. publIca, para. pagar-se
do que ainda. fôr devido.
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XIV. A subvencionar:
a) com 500:000,' annuae , no maximo, á. companhia de navegação

que estabelecer carroira regular entre o Brazil e o Japão, com o
intuito de de.:ienvolvel' as relações commerciaes entre os dous paizes
e o transpoL'te de immigrantes ;
b) com a quantiu. de (;0:000$, p')r anno. á companhia ou pessoa
que fizer a nave!{açãó regular do rio Ihicuby até Cacequi, lierviiJdo os
POL'tos de S. Sorja, ltaqui e lJrugullyana, com dous vapores e as chatas
necesl<arias ao transporte de cargas, obrigando·se ao cumprimento
das condições estabelecidas pelo Governo Fedel'al;
c) a companhi3. que se propuzer a fazer o serviço de navega.ção
costeü'a do uI do E'ta.do da Sahia, nas me mas condições do contracto
ceIebt'ado com a empreza que faz o serviço de navegação costeira do
~la,ranhão .
XV. A pagar:
lt) <Í. VLUva do Dr. _\.nLonio José de Sampaiu a quantia. de ~5:UOll',
como indemnização dos sel'viços prestados ao paiz por seu marido,
sem direito, em qualqucc' tempo, de haver da União indemnizaçã{)
alguma. pelos macbIDismos, apparelho e quae 'quer melhoramentos que
o fallecjdo 110uver in troduzido nas fazendas arrenda.das ;
b) á viuva, á. filha solteira e aos filbos menores do Dr. McLOoeI
Martin~ Torre a quantia de 30:000·, em remuneração de serviços
'T-abella relativa ao adeantamQnto aos actu:l.es funccionarios da presta.dos pelo mesmo finado como arbitro do Governo da Republica,
Administração dos Correios de Oura Preto, que são transferidoó em divers s al'bitramentos proce sados perante o Ministerio da
pa"a Bello Horizonte
Industria, Viação e O ra~ Publica.s, falZendo para esse fim a necessa·
--=..: --;-----:-----:----..,-------,-----------,----;--;;;-z ria!! opel'açõe de credito.
~
o
~
o
x-vr ..\. terminar o alarO"amento da bitola d L Estrada de Ferre
u
DO'Gonl
Ih Guulll
Duração
llteg(,rill
...
e;; Contra.l do SI'azi! até a cidade de S. Paulo, abl'indo para esse fim os
.g
Proçu
UIlUllid
w usai
du
du fLLllCGiollnrius
.~~.~
llíLgllwcnlu
~ ~
:.eª~~ creditas neoe..sarios.
""''::
c
XVII. A realizar os melhoramentos de que carece o parto de
/
1
1-\
- - Cananéa, no Estado de S. Paulo, inclusive a sua dra.gagem, abrindo
I para. es e fim o credito noce.ssario.
~or\·cnto do ;!a...••. ".
itL .•....••
7
,·VUl. A abrir os creditas necessarjos :
Distrluuidores
.
2~ . 100 iO anno
3:0lJO';
Coutinuo
.
1
a) pa.ra fa.zer estudos para a substituição da trDCÇã:O a vapor pela
Cnrleiros do 3"
.
19 electrica, no erviço de suburbios da Estrada de Ferro Central do BeaPratic:lUte de~., .. ,.
zil e a realizar essa transformação, caso julgue conveniente;
- - - - --1---·1---1------1
b) para, entrando em accordo com o governo do Est:l.do de 1Iinas
Cadeiras de 2' .......
~ Geraes, construir um ramai ola E'tra.da de Ferro Central do Sl'azil.
II
1l$66G 10 annos P"aLicant/ d;''::;:::::
16 que parta da estação de abarà, adquirindo o~ trabalho já. el:ecutado
ADlanuenses
.
S e continuu.ndo a construcÇ<'l.o ate á cida.de de Ferros, de con(orn,lliade
com o que deteI'mina a lettl'a b do n. XVli do art. ')2 da. lei ll. 957 J
2
ue 30 de dezembro de 1902 (":;) ;
Porleiro
.
Fiai
.
1
c) até 50:0 O. para. a reparação. concerto, adaptação, mobt1iario
10 annoso s ollic'nes .•.•..•....
IU
~ e uten ilios da parte do edificio occupado pela Caixà de Amortização,
~og
»
•..••..•...
afim de dar desenvolvimento ao serviço do Correio na Admini tração
1°'
desta Capital;
. •
1---1---1------- - - -2
d)
para
draO'agem
do
poeto
de
ParanaO'uá,
de
accôrdo
com
os es·
bere do secção.. ... ti: 000.:
1 tudos tio ca.pltão de corveta, senador Indio do Brazil ;
10 anDO!:= trheiõ:oul'eiro ..........•
7 :OOO~
IV
ntador
. 7:200
1
e) para pagamento das gratificações que foram arbitradas aos en1----1----1---------1--- - - gonheiros incumbido do recebimento ou entrega das estradas de ferro
encampa.Llas ou al'l'endadas.
10 annos .\<1miuisLl'ador ...•• , .. 10:500._ _ _ _ _ _ _ 1_ _ - XIX. A applicar para a coustrucção da.s linha' ferreas qu.e ser·
96 vem á ligação gerlll entre os E tados a regímen da lei n. 1126, de 15
-I:074.:lldO 10 annos
de dezembro de 1903 ("Ii), ou outro que não impeetem onus maiores
para o Tue ouro.
XX. A mandar organizar as base do CodiO'o Rural e Floresta.l e
XIlr. A promover:
dos de i\Iinerar,:ão e _\.guas da R publica, submettcndo-as á a.ppro ação
0.) pCl' meios os mais expeditos o I vant<~lUento da. ct\rta geral
da Republica, abrindo para Bso!im os nacos ario'" creditos o nt'l'ando
(3.) ~rl. 22 da lei n. !J5i, de 30 de d zembl'o du 1902: E' o rodeI'
em accordo com o g verou lios Estados quo tiverem serviço dessa.
E:-.e uli,·o aulol'izarlo :
natureza. já. l'calizad ;
b) o puvoamento do SI)10, media.nte accol'uo c mos '''overno e ta.. -lI - 1 tll'a b - a C, ccução da' ubra da Estrada de FeiTO CenlJ'a,l
doaes e empl'ezas do e trada. de forro e de navegação Jluvial c compa- llo Bt'azi! !icaJ'á a cal'~o .la tli vi -ão P"OVisol'ia, sujeita li elired~J·i.l da
nhias particulares ou simIles proprietal'ios, pelo r gimen quo melhor esl"at!a, cmquan o o Governo não julgar necessaria a creação de comconvier a cada cu o, podendo desapro[Jl'iar os terrenos pal'ticulare mi._ õr· a cU, dil'eclamcnte 'ubordinada-; a eXf'cn~50 das oh"a . poro n
qJe fOl'em iudispens' vêis o. fundação de nuclea' ccloaia's, 110 confor- .,i o Governo Jnlenelel' que n50 as de,'c faze P01' admini.·tração, será coumidade com a lei que regem a materia. e p \,l'a ii rcspecLÍyas des· liada a l[Uf'IU lllclllOrcs yaula"cn - ol1'el'ecel', medlanle concul'l'cncia -mblica
(Anll.·o. püg. '>/ ).
peza abrir cl'edi tos atê a quantia de 6.000: ouo '000 ;
( G) Lf'i n. ~ lZ·i, ,le 15 elc dezembro de 1\)0
c) o consumo do caL'Vâo na.cional na Estl'ttda. do FrI'o Cent,ral do
A ulllllmla dcsla lai veU! ll'.lnscl'ipla á 'nota n, 21 ã lei n. 1-\53, de
Brazil ou em outras estradas e erviço' federao, m dian te accordo
1005.
com as respectiva administra ões.
:I>

...
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.

-
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dJ Congre' o em sua pl'oximn se são, e, bem a~ iro, o cadastr ,da~ eStrana< em tl'aftl~o no paiz e dos rios e qllArlas de agUIl susceptl V81 ,de
app icaçãu a fius de utilIdade publlca, <tb"ludo para. lSSO os neces~arlO"
cred It s.
Xx.I. A mandaT' fa.zer o e tudo, cecI", llrios :
a) para prol ncramento da E'trada. de Ferro do E tado da Pllmhyha
elo Norte, trecbo da'" \!agôJ, Grande a Areia, podendo de 'ponder até a
qnantia de 20:0 0'000 ;
b) pal'a proceder á construcção de linhas tele:naphica o e tradas
de ferro de caracter estrategico, pelo 1ini terlO da Viação, podf'n-io
este entrar em accàI'do com o da Guerra pal'a utTlização, ooste servi~'o,
rio pes.oal technico e pl'aças de pret do exercito, abrindo pa.ra isso os
credito:; neceSlla rios.
XXII. A auxiliar a funrlação de coudelal'ias, nos ponto do territorio nacional que julgar mais convenieotes a esse fim, podeado abril'
creditos até a importancia de 100:OOO~000.
xxnr. A manda l' impT'imir na Imprensa. Naciooa.l a Revi~ta do
lub de Engenharia, durante o anno de 1907, de accôrdo com a lei
n, 1072, de 14 de outubro de 19 3 (~1),
XXIV. \. despender até a quantia de 4.000:000s, ouro, podendo
abrir os necessarios creditas ou fazer as precisas operações de credito,
para desenvolver, nos paizes estrangeiros, o con 'umo dos di versos productos agricolas brazileiros, estabelecendo premias e subvenções,
§ 1. o As subvenções serão principalmente concedidas ás em prezas
c aos particulares que:
a) nas 10calitJ.ades, onde já existam casas que negociem em café em
gl'dO. estabeleçam, por sua conta. torrefacçõe onde o café moido seji1.
vendido a retalho ou já preparado como nos cafés desta Capital;
b) nessas localidades ou nas suas proximidades estabeleçam casas
onde seja o café vendido moido ou já preparado, mas sendo comprado
oas torrefacções mencionadas na lettra a ;
c) nas localidades onde não existam casas que negociem nesse pronucto, especialmente nos pequenoli povoados, estabeleçam eEsas casas,
teodo ao lado pequanas torrefacçãe , onde seja o café vendido, já moldo
ou preparado.
§ 2. o Com relação aos outros productos, o Governo procurará applica.r o mesmo systema de ubvenção, fazendo com que nas casas menI'lonadas no § lo existam sempre em exposição amostras, que lhes forem remettidas pelo Governo ou pelas particulares, de outros productos de facil acondicionamento, como o matte, o cacáo, assucar, fumo
e seus preparados, etc., acompanhadas de breves noticia-s sobre a procedcncia, prsço e outras informações que facilitem o seu consumo.
s 3, o Os premias serão concedidos como e timulo a es a mesmas
emprezas ou particulares que, no fim de cada semestre (junho e dezemllrn) e á vista dos resultados obtidos quanto á vend<t, mostrem, a
JUIzo do Governo, ter empregado, realmente. actividade e esforços para
o desenvolvimento do consumo de qualquer dos productos.
§ 4, o O Governo. nas inst!'ucções Que expedir, esta,belecerã as
regras gemes para a concessão das subvenções e premios, fixará. si
fôl' passiveI, os preços maximos por que os productos serão vendidos
nos diversos paizes pelas casas subvencionadas e estabelecerá o modo
de fiscalizacão junto a essas casas.
§ 5. o Além da condIção essencial de que todos os productos sejam
pl'eparados e vendidos sem nenhuma mi:stura, as casa subvencionadas as ,igualal'ão, por todos o modos e de maneim bem visivel, a pl'OceilenCla do producto cumo do Brazil e, sempl'e que rôr possivoJ, de
Çluo ~stado, O cumprimento enoto da primeira, condi,âo e a maneira
lDtelLJgente e efficaz com que fôr realiza.d.a a. ultima erão tinos em
coura pelo Governo pa.ra a concessão do' premios que, em taes caso&,
devem ser sempre os de maior va.lor fixados para cada ospede de
pl'oducto.
§ 6, o Junto aos consulados braúlelros, nas zouas dos di versos paizcs uude o Governo jalgue dever inicial' e maoter este modo de propaI!u.a'h . para o desenvúlvimento do consumo dos productos agricolas
ul'azJ!~u'os, poderá ser creada, sob a direcção dos l'espectivos consule
lI,1lla SImples secção de fiscallzação com um 011 mais fiscaes, incumbinuo
aos consules enviar, no um de cada semestre ao Ministerio da Indusria, Viação e Obras PubJieJ." um rela.torio ~irclilll tétllciado f;obre os

e tabelecimentos subvencionados, o seu de, envolvimento e condiçõe
ca.pazes de satisfazer o fim que e tem m vi ta,
.Tlinto a ess rclatol'1o vit'ào todos os upre.ontarIos pelos fiscaés no
COI'rH do seme tl'e.
§ 7. 0 Além do' meio' indio;ldos nns paral{l'apho antpriol'e, o T verno pode'ãapplica.routl'''·, emp e d e r,lct l'commer'cial, como
conceder, no mUoximll, : .li :20 % da rl'dl/cçãtl na taxa dt-' importação
para. os productoJól -em 'llllllal'e no Bl'azil e pl' vallleo te tle paizes
qne, por accol'dus ou cúnv niu cOlmn "c'aes, d pl'az não iul'l'l'iol' a.
trc annos, c ncedam na' 1'0 p ,ti va' turifas i ençao ou reducções convenienles <to· pruducto' brazileiros.
,o O iLJverno poderá. organiz r um .el'viço l'e~ull\r de propacranda das riquezas mlOera , 'obl'etudo pelo r conhod'lIento das
indicações technloas das j zida , podendo, si julgttr c lDvenieutc, subvencionar emprezus idoneas que queir.\m fazer sse er\'i;;o.
XXV. A revêr:
a) em ben licio da. lavoura. de canna a conces 'ão dos en,g-enhos
centraes de 1'abl'iear a" ucar de Iguape, Rio Fundo, CoteO'ipe e Conde,
no Estado da B,\hia, para o am de l'eglll rlZ8.l' o seu I"llllccionamento,
podendo, no caso de não con eguir a restauração ua fabl'icas uec :;aria á defeza. o salv<tcão da 1 VllU";\ d;IS respecti'a. z nas, re cinllir o
contra.cto, sem prejuizo para a União do reembolso d' quantIa" adeantada pelo Governo a titulo de garantia. ti' jUI'o , cl'eúito detorminado
no decreto n, G35, de 9 de agosto de 189 C'~);
b) o actual contracto do Lloyd BrazileiL'o, de mario a mPlkorar a
de envolver o' serviços a cargo de a 8mprúza, em m::.iores onu'
annuaes para oTbesouro, continuando em vigo!' o art. 1 Ja lei
n. 1145 de 21 de dezembro de 1903 eU) ;
c) os contractos da Estrada de Forl'O Noroe te üo Brazil o dIl
Companhia Alto Tocantin , intro luzindo as modificações que julgar
convenientes nos respeotivo.:! traçados, do modo a. sati fazerom melboI'
aos interesses nacionaes, alterando, ca o seja ne,:e sario, os onus re·
ciprocos e os re pectivos prazos.
XXVI. A mandar construir:
a) no ponto mais couveniente do rio S. Francisco uma ponte metallica, que torne praticavel em qualquer época do anno a transposição
do mesmo rio pelas correntes commerciae , que do Esta.dos de Goyaz,
Piauby e Pernambuco se dirigem para o da Bahia e outros d
norte, abrindo o cl'edito preci o, si não consop;uir levar á vante um
tal emprehendimento media.nte concessão a empreza particular;
b) uma ponte obro o rio Parnahyba, que facilito as communicações entre os municlpio d Trbngulo Min il'o e as do sul do
Estado de Goya.z, podendo para esse fim d spendor até a qua.ntia do

300:000:0:;000.
XXVII. A reformar:
a) a Rop:l.rtlção de Estatlstica. e a. promover a conclu ão dos
trabalhos do recenseamento de 1900, aorindo para i o o neces arios

creditas;
b) o Jardim Bolanico do ia de Janeiro e o Obs rl'a.torio do Rio
do Janeiro, dando·lhes a orga.nizllção que fôr maL conveniente, da
modo a poderem prestar melbore serviços á agricultura e e taheJecel'-se com o maior desenvol vlmeoto pos:sivel o servi ,o meteorologico agricola, sob a direcção do Obsorvatorio, abrindo, para. i~so, os
creditaR nece arios;
c) o serviço de fiscaLisação da estradas de terra e da.s vias
marítimas e fluviaes, abrindo os neces 'arios creditas e poden lo distribuir as verbas respectivas, de accordo com a~ tabeUas que forem
organizadas.

(38)

Decrolo n. 033, de () do ag-o lo ti" J

a compauhia

,'ug-enllu'

(1),

Renova a

once~ ã

feila

TIL<' Bahia rClItl'al .'í u,qa I' Fadol·i.'s, lil/lI'tcd. pal'a o' ,[ou'
eCUll'3l'S, J6'lll'llJ e Hio io'llUlllJ, no Esll\llu d Balli,. ( Cal. das

Leis,l'a".1/'1),

(~U) Al'I , 1~ da Joi D. li '\3, de 31 ti
dez mliro de JOO:I: () IWC['~O
mand,lI'à prul'cd r, em onus pal'a I) 'I'he: III'U, :1 mil ilJqUI'I'i1U tlu, 'OU(JIções em 'luo ,o t'UGOnll';r a mariuiJa lJIoI'caule llaciU1wl. IOl'ando Jll co,na
o cluO exige o de olll'oivimenlo das eslaçõe commel'ciae', mal'ilullaS e Jluviaes entre os diJrl'l'enL," l'~ 'lado' da Republica, e, publ ieauo os resultados
(:; 7) Lei n. LOi2, rle 1,1 de outubro do 1003. Autol'i.7.a a abel'llu':J do cio inrlllOl'ilo, pl'Opol'<Í, ao Congl'o 'so, om SU:J proxil11a 'ossão, o conjullclo ~lo
crel li Lo preciso pal'a a impressão gL'alllilll, na Impr nsu Nacional, da «Re- me,liclas lJu, se I'orili ',U' serom nccessal'ius para ollsegltil' a inLou 'ificaçao
,,15111 do Club cle Engenhal'ia» (Dicwio OlficÍ!~l n. 211, tio l8 do illeSlllO
o o lJuJ'aleallJeulo do tl'anspol'lo, pura a na voga 'ão, no L nilol'io nacionaJ
mcz c anno).
(.lvulso,pag.51).

,.
•
•

,.

G1 XXVIll.
mandar proseguir as obras interl'ompidas para o revestimonto da margens e barragem do 'Valio grtmde de Ignll.pe, de
accordo com os e tudos ftlit ,s pel ' n;!enh"il'o~ el'lO Sllboia. \1a.rtinho
de Mora!'s e C;;Lrlo8 ,rl>enhlJlgh, com a' IIIlldlÍi a<:õp~ que CJ.:l ('II'CIJII'sLancia det"'1'1011J 'rem. aUl'lodJ p, 'a e::.se fim us cl'etil&u, n-cps ' ri.s.
XX[X. A IDa nna.r proceJer aus eSllld ::; nece: 'al'IUS ii. cun Lrllcçãu
de um purto perlei1u.meOLe abrigado, p:"L'a navios ue g'l'aulle cl1[adu,
que sirva ao commereio ua capital do Ce .rá, podendo abrIl' pal'a este
fim o neces ario credito atê a qua.ntia de 50:UOU, DOO,
,'X.X. A renovar por cinco annos, com quem melhores vantagens
offel'ocer, os contractos de navegação entre os porto de Florlano
(Colonia no Piauhy) ao da Tutoya, no termos dos decretos ns, 4580
e 506U, de 6 de outubro de 1902 e I de dezembro de 1903 (GO), podendo,
ca o julgue Dece S \1'io, augmentar a verba de tinada a esse servIço
para mais duas viagens redonda mensaes, entre Therezina e a cidade
de Parnabyba,
XXXI. A conceder á. viuva do profe-sor F. M. Draennert o au·
xilio de [5:000$ para <lo impre .ão do Manual W. A. Henry, Feed alld
feedings (Forragens e nutrição), traduzido peto retel'ido profe>sor,
obrigan o-se <lo me~ma viuva a entregu.r metade da edição que fizer
ao Ministerio da Iollustl'Ía. Viaçao e Obras Publicas, afim de ser
di tribuida do mo'lo o mais cun veniente.
XXX.Il. A permittir li Companhh Leopoldina Railtoay o prolon.
..gnmento de sua. linha. de S. Francisco Xa.vier ao cáes em cun trucção
n Capital Federal, media.nte o onu e conuições que entender con·
veni<N1t ao interes e publico, taes cumo reducção geral das tarifas,
ligação da linha. do Norte com a do Nictheroy a .\Iiracema, e sujeitando·se ti. ituação. ii. localidade e ás conJições do trafego e outro
onus exigidos pela admilllstração do cáes.
Art. 30, ontiouam om vigor o n, X e a lettra b do n, XI do
art. 15 (para contrucção de estrada- de rodag-em, ligando cajJltaes
ou cidades de população não inferior a 10.000 habitantes, situadas em
E tados dilferent JS) (GI), o art. 17, assim moilificado no n, XX o traçado

(60) Decreto n. ,I::i~ , de O Ile outubro ue 1!l1l2 - Approm a, c1au"ulas
"ar3 ~_ eonlracto da navegação a vapor uo Rio Parhah)-ba ( ('01. das Leis.
pago . .1),
De"I'elo n. 50GO, Ile 1 de uezembro de 1!l03 - Autoriza a alteração
do conlraclo COI1l a ompanllia de .'. vegação a Vapol' do Rio Parnallyba
parn o ,eni o Ile navc~a,ão a vapoJ' nlre n ci,lade de l~arnallyba e o porto
de Tu lo~ a ( Dt'(l,'io 0Hic 'ai 11, 28-1. de ;:; tio mesmo IlICZ e anno ).
(6') Arl. 1:1 lIa lei n,
11a Hcpuhlica auturizado :

14:í:~,

Ile 30 U' d zcm hro de 1!lO:): E' o Pre-iden te

. 'X,' .\' c~n ~dc;' ~lt,,'100:000: a~ ):nuoie,ato ~gr'icoia do E,t~d~ d~ Per:
namhuco, que ro~~eror au.xilio para n fund(lçã de uma e lação agronomica
com todos os aporlelçO<lmenlo, moderno, no' termos UO art. 1 da lei n. H-!5,
do 31 dc uezcmbro uo W03,
• I. .\ ahrir os ncce, sario credito :

i

b I a"ra °a ~on~tr~cçã . d~ e:'lr~da', (ie ~~od~!!~m." q~c iig~cn; e~lr~
eapilae 110 quae quer Estado', ob cnalla a ~,c"'uinles rogras:
1", a, eSll'alla lcrão, no minimo, 7 m~lros do lal1l-11ra o 30 motro- de raio
na ClU' n ; a, ua ti cliddado maxima .'ed. ue %'
2", o leilo o as bra J arte de\'om er alculddos para
de 14 000 kilog:ranuna' I'oparlido p I' I[uatro'rodas '
:'0., nini 'iativa da 'on 'U'IIC 'ão dm' a- o traZia. pode SOl' do Go\'Crno
Fcd~rnl, do.' 110vor~0: e 'talloa
e l1\unieipae o ali, me mo de simple
p(lrlleulare.-, 'lue, IDI1epcnuoIlt meu te do qualquer formalidade por parle
ti Govorno da União. empr hendam o lo\'em a etreito tal"
'ommollimonto;
•
'\", o pa~amenlo Ó, o fad (lopois quo u, eslrallns c5lh'orom eoncluida
110 extromo a Cl>tl'emo o houvcrem sido SUhlllcllüla' ás necesSaria medi'õe: e provas de re.i.-tencia ohlido pr,i\-'ament" o compl'omi o formal,
p~r pnrte ,los .Governos competentes, de quo n;,o d ixnrão o-labelecer no
leIto delln. lJ'llho' til" qnalqu r natlll'eza can:l1i açõe' aerea' ou ubtel'raneas,lios, ba~'I'eira" posle~s,eoJl,ll'ltc ües Oll qual'luer ,oulrn cou-a quo po a
mharaçar a 1.\Te cu','ulaçao, que tambem uâ podorn sei' embaraçada com
;1 cohrllnça de pedae:io:, licença ou exhibição tio llu;)esQl1or documentos'
;:;',.0 paga~n~nlo sel'i limitado, 'lua t'lllC I' que lenh, 'ido
tompo 'da
xl'cuçao e a ddrl~ltldade ,lus obra, ti. pl'opor ão do oldo
et(lpa ,lo 100
soldado: do xorello duranle um ;)nllO, para c,alla e 'tensão de 10 kil melros ,do e t"a_dl~ e r spectivas ohl'a de ~I'le, tudo compllJtan~ento pJ'omplo:
"
h~, os onll'lae~ (1 :old,nll!?, do exel'l'lto 'luO ~ rom eomllll.'sionado· para
e o 11m p I'C' h l'ao quanba Il~ual ao soldo a quo nOl'malmentc fizerem juz,
lUa', quantia quc llle- oel'à pa~n do uma ô yez, el poi lJUI' a c~ll'<lda e 'tcja
completamente p,. mpla c na jll'llpOr ã exa 'ta mar 'alia no n, -, 3 :ahe)' :
o solllo do 100 homens, oll1ciaes ou ,oldaelos duranll' I1Ill ann pal';1 cada
cxten,flo ue 10 kilomoll'os,
'
a

da linha a construir: em vez de - da linha de GODçalve Ferreira.
(J\1 outro ponto ma.iR conv'1niente) a Belto Horizonte - diga.·~e « do
I onto mais c nv miente da bitola. de 11m metro ,L SellL> Horizonte li,
\::1, ~1"r2~ e 2:3 dL leI n. 145;, de_3J ne r1e7,ernhro d. 1905 (62), e o
I , XXX v II ·to ar ,. 22 ti>!. leI n, 9,:>3, de 2\l le nezt3mbrJ de 191)2, (0 3)
st3udu exclllldus o pal'agTapho uniel) UO n, XX VI e o, n '. X: VII XXX
(;Uppr'llOln lu,se no p..,.entlJesl8 applJstu ao n, XLII a pal LVL'ai '< eles·
t!Dada a. qUll.n tia. de :;0: 00 J:'. afim de ser entregue á Sociedade Pau lbta
d~ ,-\gricult!!-r~, como, ~UXiLlO para exlllblção e p:opaganda n I peoXl:na exp slçao de MJlao dos caféS e cacáos do Bl'a.zil », e accre::;centando·se depuis de - Rio de Janeiro - a.s palavras - e pela. A sociação

(O') Al't. 17 da lei n. 1453, elo 30 ,lo lIozornhl'o üe 1903: Continuam
cm vi!!OI' as dispo ições con-lanto: tlos n·. I, IIT, IV, XI (accre centada a
autorização pal'a ahrir o necessario credilo ate a quantia de 50:000,), XE
(J'cduzido a 45:000$ o credito), XlU, ~l:V, XVI (e tcnrlidos os 'avores ás
,'mpl'ozas que fazem a navegação fluvial dos E lado ), XVlfI, XX (exclUld"s os prolong:amento (la E 'h'ada de Ferro Central de Pel'n~mbuco
para ,Pc. queira, da Conde d'Eu e ua de Porto Alegre a Urllguayana; o
Incluldos: os prolongamenlo : 1°, da E·trada de Ferro entrai do BraziJ,
ramal Je 'an ta :J'UZ a. rtacul'u sá: 2° ate á cidade de Diamantina e o
ramal lia estação d' .\.1.'1' ,lIo 1I1uia á cirlade do Porto da Cachooira,
fazendo-se a liga~ão lia dua gl'ando rêdes, E trada de Ferro Central
do BI'azil e E-trada de Ferro Yictoria a Diamuntina' na E ·trada do Ferro
O'::ste dc ~I;nas, a ligação da linha de Layras á E,trada do Ferro Central
do Brazil pola fôrllla 'luC lôr mais conveniente; a con trucção do ramal
de Lanas a Tres Coraçõe-: da linha de Gonçah-es Fel'l'eira (ou outro
ponto mais conveniente)' a Be lo ilorizonte: o ramal de S, Sebastião a
D, Pedrito e o do I.iuhy, !lo Rio Grande do Sul; o ramal Ile Carnahyba a
Oli"l'ira, na E Irada de Ferro de S. Franci co, na Ballia: a cou trucção
ria E-lrada cle Fel')') do S. Luiz a Caxias; o prolon"'amento da E-trada
de Ferro O; to de :\Iina ate o ponto inicial da e-trada de ferro que do
Trian;:uIo i\Iineiro partil' em direcção ao EsLado cle Goyaz (Companhia
Alto '1'ocantin, ce ionaria) o um ramal que, partindo do ponlo mais
convonienle tio referido p"olongamenlo, vá á ci lade de Catalão, bem
a im a construcção do uma estrada de forro da ci lade de Uberaba ã do
Prata, podendo abrir os ereuitos neces arips) x..."UfI (podendo o prazo
ser ampliado ate 00 aonos, quando o arrondatario se obriaar a construir
prolon"'amentos e ramaes de utilidade puJ)lica, destinado- ao de envolvimento economico das re!riões interessada -), XXIV, XV, XXVI, XXVU.
XXX, XXXII, xx..'UIT, x...'CXIY, XL~IlI (na parte referente á E-trada
de Ferro do Guara tiba por tracção a vapor ou electrica ), XL, XLI (accre·
scenlanuo á letra - c - iII-fine de-te numero: bem como os estudos qu'
forom neccsst\rios CID outro porto'): XLLI (accrescentanclo, depois da palayra - propaganda - a- e"'uiule: prodccto a"'ricolas, industriae "
exll'llcti\'O . u.e~: inada a quantia de 30:000 ,afim de ser entl'e"'ue á ociedaclo
Paulista de ,\gricultura com aux lio para ox.b.ibição e propaganda, na
proxima e 'po-ição d ~IiIão. do ca é e cacao d Brazil; e a que julgai'
com'onien e para au.xiliar o ~Iuseu COllimerciaL, fundado pela Academia
de Commercio do Rio dc Janeiro)' do urt. 17 ua lei n. i14.5, de 3i do
dezembro ue 19J3; as do art•. 2L o 22 da me,ma loi e as uO n,. VITl,
XX[{ C XLIII do art. 22 da lei n, 957, do 30 de uezombro de 1!l02, e os
ns, 'e X[ (ampLiaua a aulori7ação em relação ao- demais no do me mo
E-lallo) do art. 14 da loi n. 1316, de 31 ue uezomhro de 1004, podendo
o Governo abrir creditos necessario- para OCC01'1'er a' uespezas respectivas.

Art. i9 da me ma lei: }\' cmpreza de electricidade, "'erada por
furça hydJ'aulica, qU) ,e constiluirel11 para fio de utilidade ou couvenicncia puhlica, poued o Presiu nto da Republica onceder i-enção de
direi los a(lltaneiros, direito de u.esapI' priação dos lerreno e bomfeitorias indi pensa,ei a' i tallaçõe' e execução do ro pectivo serviços e
d ..mais favores tamb lU comprehendidos no art. 2S da lei n. 1145, d 31
,le dezolU bro do 190 .
Arl. 21. E' o Pro, idente da Republica autorizado a innovar o contracto 'om a Emprcza FJu\'ial de Xayegação uo Baixo S, Franci co, U
que se refere o docl'eto 11 50 3, ,Le 22 do uezembro de i903,
Ar!. 22, O producto r ultant da applicação das multa regulamen:'
tare- ao' empregado da Estrada de Ferr Oé'Le de Mina continuará a
1'1' reculhido á' Caixa u~ SOCCOlTO'i Ol~sLo de Minas, para con tituir o
palrimonio da me ma a- ociação beneficente.
.\rl. 23. Fica, m eJeito II dispol no nrt. 27 da lei n. 560,u6 31 de
,Iezomhro II
1~9, o reslabelecida- a
di po içõo do arts, 341 c 3i2
do rogulamento approvado pelo decreto n, ,2230, d 10 d feyereiro do
i 9u (,h11l7so, l)Qgs. 66 a U9),
(03 ) Al'I , 22 da lei n. 952, de 29 de dezembro ,le i902: E' o Poder
Exeeuti vo au torizullo:

Xx..,~yiT, 'a p'ro~ov'er '0 n;etil.or~m~nto (io !~er~iç~s cie e'xg~to; e 'ill~minação,
ele manoira a ,ali~fnzcr a exigllncia saoitaria e a commodidade publi a, em novo' ODllS par:!. o 'rhe'oltro e para o oontribttinte ( ilitllso,

pag, 30 ).
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COml.Wll'cial da Bahia e de outros Estados) do al't. 17 da. lei n. 114$,
de 31 de dezembro de 1~103 (G.I).
At't. 37. Na autorização constant.e do n. XIII do art. 17 'da. lei
n. 11.15. de 31 de dez mbro de 1903 (0;;), se comprehende a faculdade
de incluir 00 novo contracto, que poJerá ser feito por cinco anno"
a cood'ções que julgar necessarias em beneficio da. navegação co tl'ira
e da fiscalização do erviço, podendo e"tabelecer, além das e cala:
indicadas, outras que entenrler cunvenientes e elevar a subvenção
proporoionalmente ao serviço augmentado.
Art. 38. Os agentes dos Correios de 2",3" e 4" classes, para terem
posse e exercicio, são obrigados a prestar uma caução corresponden te
a um anno dos seus vencimentos ou gratificações, conforme ,. classe,
na thesouraria das respectivas administraçõe postaes e ub-administrações, podendo essa caução ser prestada tambem em caderneta
da Caixa Economica FederaL
Art. 39. Os agentes do Correio poderão retirar dos saldos men·
saes a importancia dos seus vencimentos do mez, bem como ,. dos
fun.ccipnarios sujeitos á sua agencia. uma vez que a importancia
desses vencimentos seja inferior á sua fianca.
Art. 40. Ficam em effeitoodipoto no art. 29dalein. 560,
de 31 de dezembro de 189 (06), e 1'8 tabelecidas as disppsições llos
arts. 341 e 342 do regulamento approvado pelo decreto n. 2330, de
lO de fevereiro de 1896 ("7).
Art. 41. As concessões relativas ao trafego de automoveis industriaes serão equi parada' ás de lin has ferr.-as. cuja legi laçã
reD'erá a especie de que se trata (linhas de 'automovei industri:l.!:»
em tudo quanto lhe fôr applicavet.
XXXIII. A, salvo os direitos de terceiros:

a quem melhores vantagens olferecer, por
prazo nunca. superior !lo 90 anno , pari.!. con~trucção, u o e gozo do
urna. estrada de ferro que ligue o porto de Cubatão, na bahia de
S. Francisco, Estado de anta Catharina, á. Republica do Paraguay,
mediante outros favores (que não garantia de juros ou subvenção ki·
10m trica) constantes do regulamento approvado pelo decreto n. 55 'I
de 28 de fevereiro de 1874, e das clausuln.s approvada.s plllo decreto
n. 7959, de 29 de dezembro de 188) (65);
b) contractar com o concessionaria da estrada, a que se refere a.
alinea a, a construcção, no porto de Cubatão, de dócas e armazena
para carga e descarga, guarda e conservação das mercadorIas de im- .
portação e exportação, sob as bases e com os favores e onus constantE'''' do decreto n. 1746, de 13 de outubro de 18BO (6~).
a) conceder privilegio,

. rt. 42. Na execução de ser,iços de te Mini terio, apre tação de
contos do primeiro adeantamento não é indispensavel para a realização do segundo, não podendo, entretanto, realizar·se o terceiro
adea tamento sem que a prestação de contas do pl'imeiro se aohe li·
quid ,da, seguindo-se a mesma disposição em relação aos ubsQ·
quentes.
rs{

( H) OS ns. XVI e eu paraO'rapho unico, x.'{VlT, XL"\: e XLIl do art. ii
da l&i n. (1145, de' 31 de dezembro de 1903, veem traR"criplos ris nolas
:i3 e i4 appostas á lei n. 1316, de 31 de dezembro de 1!l04 (.Iculso.
lJags. 34 a 36).

( ~. ) Art. 17, n. XIIr, da lei n. 1145, de 3l de dezrmbro de H10R:
Tl'lI-Uscripto á nota n. 11 appo ta à lei n. 13l6, de 31 de dezembro de
1904 ( Avulso, pago 33).
(80) Àrt. 27 da lei u. 56'0, de 31 de dezembro de 1890: Este 3.rtillO
acha· ~ transcripto á nota n. 39, appo ta á lei 11. 14.53, dr :JO ela
dezewbro d 1905 ( Avulso, pago 09 ).
( 67 ) Tl'anscl'ipto á nota n. 1::í. apposta ti lei n. 1453, do 30 de d('rr
embro de 1905 (Avulso, pago 44),

(08) Decreto n. 5.561, de 2 de fevel'oü'o ele 18i4. i\ppro\'a o t'ogl1lamento para a boa e:>cecúção dos der'nto legi.l9.hvos n. 641, dr 20 de
julho de 1852 e 2450, de 24 u, setembro de 1873 (conce,;são ue cslrarla~
de ferro) (Col. dQ,s Leis. pag. 151).
Decrvto n. 7959, de 29 de dezembro rlr 1R80. ApPl'ova as la 111a
que de,em r.'gulal' as concessões ele estradas de ferro geraes no Imperio
(Cal. das Lei$, pago 922).
.
(ÇO) Doereto n. i746, de '13 de outubro de i869-Autoriza o Governo

a contractar a construeçáo, nos difftJranles portos do Imporio, de deicas ii
arma~"n5 para carga, uescar.""a, guarda e conservaçáu das JIlorcat1(}l'ias de
imp01.'taçáo e exportação (Cal. das Leis, 1,Q,{J. 189).

Si O serviço continuar no a.nno seguinte, o segundo adealltamento
do novo exorcicio não podorá se realizar sem que '1 prestação de
eontas do ultimo exercicio anterior se ache liquidada.
Art. 43. O producto l' sultante da applicação das multas regu·
lamentares aos empregado da Estrada de Ferro Oa Le de Minas continuará. a ser recolhido á Caixa de occurro Oe te de Minas, para con·
stituir o patrimunio da mesma associação beneficente.
Art. 44. Os p gn.mento$ do saldo dos depositos de vales inter·
nacionaes serão feito, mensal ou trimestr:~lmente ao COl'reio cre·
dores por meio rle saques tomado directamente pela Direotoria Geral
dos Correios no Banco do Brazil.
Al't. 4-. O Presidente da Republica é autorizado a despender,
pela repartição <lo ?llinisterio da Fazenda, com o' sel'viços designados
nas egointes verba, e com applicaç.-'i.o da renda. c pecial, a quantia
de 42.442:8.J.9..061l, ouro, e a. de 106.480:558 337, papel
UI'O

I ..Juros e mai de peza da divida externa
.
2. Idem e amortizltÇão do em·
prcstimo externo para e
resgate da estradas d
ferro encampadas
.
3. Idem idem do emprestimo:
internos de I 79 e 1897 ..
4. Idem da di,ida interna
.
r.;
Pensioni ta'
, .
6. Apo entados
.
7. Tbesoul'o Federal - 1\ugrnenta.da de 101:600".
. endo: P: 000, para M·
tender .í. elevação de ven·
cimento do. directores do
Tbe ouro. de accôrdo com
a lei n. 1:i30. de20t:.eoutubro do corrento an'no Fil);
15:600' destinados á levação a 150 monsues do
salario dos serveut B,
cujo numero será de 22;
2: 00.' pllm acqui ição de
anlluario , revi tas e livro sobr finanç-8. p.\ra
o aauinete do ~linistro e
72:000. P' m d p Z,lll de
conducção nos diversos
mini~terios
.
8. Tribunal de Contas - Augmentada de 160:6UO.':;,
sendo: 15'):800~, pelo au·
gmento de vencimentos
do pessoal de accôrdo
com 3. leis n'. 1490, de
6 de ago Lo, e 1526. de (j
de outubr do corrente
auno (71); 4:800' pt\l'a a
elevação) a 150:' mensaes
do sa.lario do s rventcs ..
9. Recebedoria da Capital l"c·
del'al - Augmentada de
5:400$ para a elevaçi10 a
150~ do' alMios do serventes ....•.............
10. Caixa de Amortização
.
II. Casa da Moeúa
.
12. Impren a Nacional e Diario
OfTiciat •...••..•..•.••.•

Par I

.550:448~8,9

8. 26,1: 880 000

929:28./$000

8.264:400$ O
25.750:04,'000
7.839: 9!f'4, 61'
i.7;;",:HlI 173

•

l • 20e: 770:'000

576:000$000

_00: 000. '000

472:200..-000
3:17 : 965. '00
80 :205.,000
l.pI3:0 O 000

(H) Decr lo n. i516. de 20 de outu1n'o do i90 -Fixa (JS Y nc'll1('nlo
do: elirrctnre' do 'l'ilesouro It'lidoral (.DicL,·io Omcial n. 244, dI' 21 do
mesmo me.::: r. Illltl.0 ),

(71 ) Decreto n. 1490, de 6 cio agosto de 1906 -

Fixa os voncimentos
do presidente e r1irectores do Tribnnal de Contas (' do representante do
i\'1inistcl'io Publ' '0 porante U 11lC'S1U0 'l'úbl1l1al (Dicwio O,ficial 1~. 1 '2,
dr: 8 elo 111 esm O 111 c.::: P Q,7171o).

r
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I:,.

14.
15.
I .

17.

PlIpal

r~a1Joratorio

Nacional do
Analyses - Augmentad:1
de 2:000:' para acquisição
de armaI'ios e estantes .••
Administração e custeio dos
proprjos e fazendas nacionaes .....•...•...•.•....
Delegacia do Thesouro em
Londres .•.•.............
Delegacias Fiscaes - Equiparada a Delegacia Fiscal
de Matto Grosso á do Paraná., de accôrdo com o
decreto n. 1481. de 13de
julho de 1900 ('2) .•.•....
Alfandegas - Augmentada
de 244: 125$356. sendo:
231 :275$360 para s rem,
na Alfandega ao Rio de
Janeiro, ubstituidas pela
seguintes as tabellas do
p oal das capatazia,
embarcações e erviços
maritimo e nocturno

139:400 000

annuaes .....•.•.•.• .

75:840$000

1
1
17

22
22
1
,
1
40
1

2.li3:800.000

riO, ••• _•.•..•..•.•••

rioR

":;~300

d ia-

11:

Grntificação ao pesso,,1 destacado para.
o seryiço marítimo e
DocLurDo:
sargento a 3,s diarios.
guardas a 11$ idem ....
patrões :lo 2~ idem ...•
machiDista a 2" idem
foguistas a i:~ idem ....
marinheiril9 n 1:$ idem

'1

120

20:000$000
3:200;'000
15:6003000
14:400$000

236: 400$000

103 :000$000

1:095g0oo
~:IlOOSOOO

3:6503\100
~:05O$OOO

1: 25$000
43:800$000

97:820 000

196
~9S9G6. parn serem <ubstituida pe·
las seguiDtes, as ao
pessoal da. capaLa-

e 12:

3:000~000

zias o das embarca-

ções Da AlfaDdogn
do ~raraDlJão:
Pe~sonl àas capaLanas:
i maDdad ores a 5$, em
360 dia
2 cODfereDLes a },. -00,
idem................
2 vigia" a ';$500, idem. ..
2 machinist:u 009 guindasLes a 250$ meDsae
50 trabalbadores a 4.' diarios
;.

2:400 000
0\0:800:000
61:776$000
51:480

O

1:2oo~OOO

1: OOWOO

57:0003000

4
1
39
1
1
1
1

2: 700

O

0:000'000
60:000,000

Poss03l dns emlJarcações:
pntrõe ?, 150$ meD.nes.. 7:200$
carpinteiro a 90' idem... 1:030.'
remadore a 1oo~ idem •. o\O:SOO~
mestre a 15 idem...... 1: 00'
machiDisLa a 216~Qlj(i idem 2:60"
foguista a 100, idom..... 1:200.'
car.oeiro a SO idem.....
960':;

4

2:040~OOO

~:657:S5nO

35:212~-OO

10:800 00

{:500$OuO
2:7CO.~OOO

... ,

.

i5:900 000

00

sendo 11m ('lU

:Jt10 rlias o ouLro em
3tl:i diM
.
2;) encarregarlos a 4$500
diarios, sendo 20 eIU
300 dias e ciDco om
365 dias.............
8 auxiliares a -1$500 diarios 'Gtn 300 dins.....

0:000$000
3:200$000

148

00
5
5
5

1:815 COO
rinS .•...•..•.•.•..••
.' mand ..dores a 5.500
14
:520$000
iflenl .......•.... ".
:25Q;i000
fi tanoeiros n. r)~ Idem ..
~O arrumadores
a "
G6:0oo~00
idem
.
7Q abl'iaores a 4~;,00 idom 103:9-0 ((Joo
550 LruballJadores a 4~5oo
Idem
. 810: 750.3000
20 marcadores a 3;;5
23:1oo~000
idem
.
1 eDcarregado do deposito ãe pol.ora da
ilha do Boqueirão
gl'l:\\ificação meDsal
9GO~000
'OSOOO
.
2 erveDLes idem Idem
.
idem 6O~
1 lo macbiDist·, graLitlcavii mensnIIOO.<.
4: 00. 000
2 20 ditos a ~: dinrios,
sendo um om 300d ...,
5:935.:000
(l outro em 36- dias
_ ajud:llltes a 7'200, sendo um em 300 CliM
,
o outro m3r,; rlins
.\: 7SSSOO0
1 m"~dlldor n O~OO dia-

2 rogu i Lns

1 10 patrão,graLificação
annua!
.
10 20. patrões, idem id em
2:6003000
..
1 1 0 macbiDi La, idem
idom ...•...•...•...•
G 2 0 , macbiDlsLas, idem
idem 2:6003000.•..••
!l foguistas. idem idem
1:600:000
..
120 mariDheiros. idem idem
a i: ·\00.)000
..

52:200 000

,

Pe_soal das capllLnzins:
nponLador n mpn·
Gnes de grMiflcnção
ajudan te a 200: idem
idem................
ajud"ntes d fieis de
:<rmnzem a 200S idem
Idem.....
conferentefi fie J3. classe a 23~ 000........
diLos rl ~ll cwse o.
195 OOl'
enco.,·regarl
da iIIumiD"çao n. 100$ mel1saes de g-raLificnção.
dito do. arrecadllçii.o a
150.; idem idem •.•.•
au"lIiare~ d" portaria
a 120:< idem idem...
vigia geral a 5:-'500 dia·

Ouro
Pessoal dn. embal'cnt:ôes :
1 eDcarregado da ilha
Fiscal. soldo 4 :000',
gr.tificação 2:0.iO.;

1. 324 : 130" 000

(7t) LBis
14 1, de 1 de julho do 1906 - ride o decreto no Ditwi~
Oflicial n. 1.63, ele 17 do mesmo me.. e a1l?~o.

Augmentada de -18:532 para
ser. na Alfandega de Santos, elevada a 6 a di:l,ria
dos trabalhadores das capatazias. augmentado
para. 50 o Dumero do remadores. que ganh,wão
1'0. mensa.es, elevada. de
9:000' a vel'bas de expediente e de 2:000 a de
compra de moveis e de
4:032"a.dediversasde peza ; n.ugmentadade :400'
pela elevação da pOl'centagemde O, 9a 0.95°/.
para a dIstribuição da
quotas sobre a lotação de
14.000:000$ na Alfandega
da Bahia' de 2: 100 para
augmento de dous trabaIhadOl'e nas capatazia
da Alfandega de Santa
Catharina; de iOO$ para
augmento do ordenado
do guarda-mór da Alfandega de Porto Alegl'e, fi-

61:640 000

64 Ouro

Papel

cando elevadas a 20 a
quotas que lhe devem ser
distribuída e a 34 as do
inspector. tudo de accordo
com a lei n. 1496, de 1 de
setembeo deste anno (7,1) ;
augmentada de 800:000
po.ra. acqulsição de lanchas
a. vapor para. a.s Alfandegas do Mara.nbí'io e
Rio Grande do Norte, tres
barcas de registro, e
cinco escaleres pequenos
para Pernambuco, um
rebocador de alto mar
para Santa Catharina. e
respectivo pes oal e material; compra de um
guindaste a vapor para
COl'umbâ e indispensavel
despeza com o material
necessario para poJeI'
funccionar; compra de
um guindaste e de peza
indispen~avel com o respectivo material para o
seu funccionamento, para
a. Alfandega da Parahyba
do Norte; para occorrer
á despeza com a acquisição de um guindaste a
vapor para a Alfandega
do Rio Grande do Sul e
respectivo custeio; com·
pra de dous guindastes
para a Alfandega do Natal, inclusive collocação
dos mesmus, trilhos e augmento do trapiche ; construcção de armazens e de
uma ponte para o serviço
da AlfanLlega d Paranaguá; para a compra
de uma lancha a vapor e
reconstrucção da ponte e
dos armazens da Alfandega de Maceió. inc1u ive
o custeio da mesma lancha; para os concertos
de que carecem os predios
onde funccionam as Alfandegas do Pará, Rio
Grande do Norte, Maceió,
Bahio., Espirita San to,
Corumbá, Rio Grande do
'uI e Porto Alegre, e
mais necessidades urgen·
tes das Alfandegas, a juizo do Governo; diminuida de 40:000$, sendo:
21 :000$ pela suppressão,
na Alfandega de Manàos,
dos lagares de um mandador e seis trabalhadores; 19:000$. pela lotação
em 1G.000:000·· da renda
da Alfandega de Pernambuco; elevad') a 500 o
numero de quotas na AI·
fandega de Porto Alegre;
elevada de 0,70 % a
0,80 % a razão sobre a lo·

(73) Lei n. 140 , rll' i rle setembro do 1906. nia,'io Of!i.cial n. 205, de 4 do mesmo ?nez tJ anno.

Ouro

18.

19.
20.
21.
29

~.

23.
2-1.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

l/tde o decreto no

tacão de 7.000: 000 , na
Alfandega do Rio Gl'ande
do uI; augmentada de
50:000$ pat'a o cuncerto
da doca do Arsenl\l de
iarinha do Esta 10 da
Bahia j augmen tada de
1 :9008 pa.ra fardamento
do patrõe das embarca·
ções da AI fandega do Re·
cife j augmeo tada de
2:700 pela elevaçãon, a
Alfandega de Nato.l, a
90.' da. gratificaçã.o mensal do ptltrã.o e a 70, do.
dos marinheiros da em·
barcaçãu; augmentada de
79: 100 • por ter sido eleva.da a 900$ a gratifica·
ção annual para fardamento con~edida aos commandantes. sarD'entos e
guarda das alfandegas ..
Mesas de Rendas e CoHectorias- Augmentada de
73:700$ para o Posto Fiscal do Içá, de accürclo
com o decreto n. 6090,
de 21 de julho de 190n·
augmentada de 13:000
po.I'a o Posto Fi cal d
AleD'rete, no Rio Grande
do ui, creado pelo decreéo n. 6l8l, de 20 de
outubro de 1906 (71) ; ll.Ugmentada de 20: 000 000
para construcção de edificio e armazens destinados ao funccionamento da
Mesa de Renda da Foz
do Iguas ú ; diminuída de
4:3 9 0 pela suppl'es 'ão na
Mesa de Renda. de Penedo, de um patrão e
quatro r madores
.
Empregado do repartições
e logat'es extinctos..•....
Fiscalisação e mais despezas
dos impostos de consume
e de transporte ....•....
Commissão de 2 % aos vendedores particulares de
estampilhas ......•..•...
Ajuda.s de custo
.
Gratificação por serviços
temporarios e extraordinario::! .......•..........
Juros dos bilh tes do Thesouro ..•................
Idem do emprestimo do
Cofr'e de Ol'pbãos
.
Idem elo depositas d;t caiJCas economicas e montes
de soccorro .....•...•...
Idem c1iver-os
.
Porcentagem pela cobrança
executiva das Llividas da
União .....•.............
Commissões e carl' tagens.
.
Despezas eventuae .. ,
Reposições e relltituições .
Exercicios findos .•.... ,
.

...

11 .220: 998~ 566

3.402:3 O 000
48:459 986
2.419:600 000
200:00 :-:;000
60:000 UOO
50:000 000
480 :000, '000
650: 000$000
9.000:000$000
50:000,000
100:000,00
20:000$000
l50: oou, '000
450:000 000
2,000:000 000

35:000 '000
J5:000$000
50: 000."000
100:000 000

~

(74) Decreto n. GiSL, (lo 20 ele outubro dQ 1.90J- ndc o 10cl'I'Io no .Dial'io
Of[icial n. 240, de 24 de oWuú,'o do mes''!io mez e anno.

r

r

.

65 Papal

Ouro

33. llbrus - AUl!'meotallll de
30:1100,' para conclu,ão
do con,· 1'10 Jo erlificin da
Alfanrlega ,I Aracajú e
d stlOarlo znO:OOll,,,; pal'a
inici da cun &I'UCçãO U
ediflcio da. Alfanuega do
far:whão ... '" ,
, .
34. CI' ..lIHtUS e ppcül.e
.
35. erviço de estatistica commereial, compr hendeodo
o serviço de
,tatistica
inter·e tadoal, media.nte
a "ratificação do 250' a
um fun cionario em cada
E:;tado, augmentaua para
isto de GU:OOO~OOO
.

83 :000;000
325: 036, 'l80

;'30:000 000
83.601 :818$371

.r1pplicaçtío da l'enda especial

1. FLnuo de resgate do papel·

moeda ..................
Idem de garantia do papelmoeda ..... c • • • • • • • • • • • •
3. luem para a caixa. de resgate
das apolices das estradas
de ferro encampadas .....
~. Idem da
amortização dos
emprestimos internos ....
5. Idem para as obras de melho1'amentos dos portos..

."

0.0

••••••

••

~.

4.200:000$000

9.311 :000.000

8.400:000"'000

lGO:Ooo'OOO

1.058:000$000

••

0.0

•••••••••

3.030:000 000

-1.450:000$00Õ

3.530:000 000

13.921:000 '000

20.818:000'000

tinada á amortizl1ção e pagamento do jllros da divida c ntrahida
exceder á que se despende com os aluguei dos me mos edificios.
10. A entregar a Mo a de Rendas alfandegada de 8. Frauci co,
em.8 LOta 'atharina, Jogo que á Alrandega de Florianopolis eja forneCIdo o novo rebocador de alto mar, a lancha a vapor Laul'o JlÜller.
11. A restituir ás Camarn,s Municipae, de Bom Jardim, no Rio de
.laneiro, e Iguape, em 8. P:1ulo, e á Pl'efeitura de Belh.! Horizonte, em
Minas·Gene . a importancia dos imposto e direitos aduaneiro pa!!'os
respectivamente em 1 97, 190 e 1902. pela import\lção do material
para o serviço de abastecimento de agua e desenvolvimento de força
electricn., di pensadas as formalidades exigirlas nos art . 20 e 60 do
decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 1890 ('6), abrindo' para isso os
necessarios creditos.
12. A reorganizar o serviço fiscal de inf1ammaveis e explosivos,
ficando prohibiuo o despacho obre a~ua, tornando renda do Est:J.do a
que provém desse serviço nos trapiches alfandeO'ados deste POl'tO.
Art. 47. As despezas com funerae' dos funccionarios publicos e
com o pagamento de ajudas de custo ficam sujoitas :10 regi tI'O li posteri07'i do Tribunal de Contas, nos termos do ar·t. 164 do regulamento
que baixou com o decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1806 ('1).
Art. 48. O ;\1inisterio da Indu tria, Yiação e Obras Publicas fornecerá aos demais Ministerios os sel10s ofliciae para as respectivas
corresponrlencias postaes e telegraphicas, debitan o-lhes a.s devidas
importancias, de accôrdo com as requisições feitas.
Art. 49. O' pagamentos de ubvenções de qualquer natureza a
associações ou instal1ações, que já tenllam l'ecehido outra em anno
anteriores, ficam sujeitos ao prévio exame insti {,uido pelo Ministerio
por onde correr II. despeza de applicação que teem tido essas ub·
venções.
Art. 50. Emquanto pelo The ouro Federal não forem distribuídos
os creditas votados para os diversos :\Iinisterios. continuarão em vigor,
independente de quaesquer formalidades, a tabellas de distribuição
feitas para o exercicio anterior, com as modificações consignadas na
lei do orçamento vigente.

( 1& )

Art. 46. E' o Pr ~idente da Republica autorizado:
1.0 A abrir, no exercicio de 1907, creditos supplementares, atéo
maximo d') .000:000" ás yerbas indicadas na tabeUa que acom·
panba a pre ente propo,ta. A's verba - 80cc01'ros publico - Ajudas de custo - e - Exercicios find s - poderá. o Governo abrir
credi{'os upplemenw.re em qualquer mez do exercicio, comtanto que
a ua totalidade, c mputada com a do~ demais creditos abertos. não
exceda do maximo fixado, l'e peitada, qnanto á v3rba - Exercicios
findo - a di posiçã.o da lei n. 323, de 3 de setembro de 18 4,
art. 11 ('5). No maximo fixado por este artigo não se comprohendem os
creditos abortos aos ns. 5, O, 7 e 8 do orça.mento do Ministerio do
Intel'ior.
2. o A liquidar os debitos do' banco, provenientes de auxilios á
lavoura.
3. 0 A conceder o premio de 50 por·, tonelada aos navio que
forom construidos na Republica e 'uja arqueação sPJ.lo suporior a 100
toneladas, podendo abrir os credito' que furem neco arios.
4.° A abril' credito parn. ultimar:l. despezas com o serviço da
uniformização dos typos das apolic •
5. o A liquidar na conta com os E'tados, pagando-lhes o que
verificar lhe ser d vido, abrindo para i 50 os neces arios creditos.
G. o A augmentar para 24 o numero de guardas da Alfilndega de
Paranaguá.
7.° A ceder .to Governo do Estado da Bal1ia, mediante permuta,
o predio em que fun 'ciona a Delegacia Fiscal e que é anuexo ao palacio do govomo o se rotaria de Estado.
8." A ceder ao Estado de Minas Gemes as terras denominadas
Bail'l'o Alto, no municipio lo Campanha pa.ra o fim d
01' estl~bele'
cida uma coI nia ttgl'icola.
g. ° A fazer as nece sarias operaçõ ' de c1' di to para construi~,
'adquirir e adaptar edificios proprio }1aro. os UiVOl'-OS eryjços publIcos federaes nesta Capital e nos Estados, não pedendo a quantia des·

a nota n.

Decreto n. !H'i .\, de ,1 de no\'emJn'o ue i..,[JO.
i a lei da 1'e 'eila.

A sumJ11ula vem

Al't. 2.° Para o ca o comprehendido' no § 10 do arli~o antecedente
a compelencia para a conce'são do de pacho lin'e pertence ao' inspectores
das AHulldcga . mediante 1'ilquer!mento da purte iulere ada.
Para o ca o' comprehelldido- uo 2 0 do cita.lo artigo :l. i eução ó
pod~l'á lei' logar por despacho do Mini -tro da Fazenda, precedendo as formalidade do art. 60 :
Parap;l'a] ho unico. F6ra detes ca os nenhum d(' paeho line sera perl11ittido. ainda que para elie preceda ordem de qualquer antorid.,d , sob
pena de I'espon abilidade do funccionario ou funcciollario que honverem
cnmpri.lo a ordem trol. elas Leis, pa"'. 3232.)
Ad. 6. o para o de pacbo livre, nos ea'o" eomprehcndidos no :')2D do
art. jo. o a qne e refel'e a 20. parte do art. ;2), O' inlerc"'<a.los deverão
requeror ao Mini-tl'o da Fazonda, di1'cctanlPnt- na Capit:ll Feu"ral e por
inlcrmedio da lhe ouraria - nos E-lados. junlando á petição:
1.0 Rolaç~\o dos ohjectos a do'pachar, 'vIU do ignação de cspe ies, quanlidade , pesos (\11 medida' :
2 ° Cerlili a lo do eugeuh iro-fi cal junto à companhia ou empreza e,
na falta de le, de quem o '\Iini ko d'l Fazencla ou o' insp('ctOI'l' das the ouraria designar ru paL'a informar apelido, t'aznnuo entl'e outra' as eltuintes
declarações: quo o materLal cuja i en~ão se requor li pro)1rio ' ue app'iicação
exclu i,-a ao fim para que ó importado, e as quantidade' lrietamento preci a'
para o me mo~ lio' c para o tempo de ignado na pelição: stá eomprehendido na. Le', Decreto ou contracto que reg-ula a conce' 'ão. e não se acha
in luido em nenhuma das oxeepções d al'L '.
:') 1.0 0111 e tas infol'maçõe e COlll a opinião do' in'poctore~ da' .ilfan,Iegoa', os inspeclor s das 'l'he ourarIa' remllllerào o l.ll·Ol'CS'O ao Mini tL'O da
Fa'zon la, iuCol'mando, a -"ista da malricula, llIinucio'u o -ircu.m tanciadameute ohro to los os ponlo a iUla Ul ncionudos.
§ 2.0 O Mini tro da Fazenda púd uão s' I' UllZ')' a qual1tida,lo requerida.,
'omo excJu L' o g nero' c ubjecto' 'llle não lhe I arl!ç.a.m comprehend:do' nas
i., nções II'!rae-: não pcrUlittindo. Ul ca'
(ll~um. i e))ç~1
de direito- pal'a
o con'UIlIO' de mai' de um a1lUO.
0
i33. :'i:enhuUl requerimento ue i eução do direitos lorá (lmlamcnto Jll
'1uo a omprcza, companhia ou conce ionario haja l'omplolarlo toda~ as fOI'rualidado da matricula a que e rofero o 'Irt. 4~ ( 01. ela L<'is, pago. 3.233
c 323-L)
(71) :uL. 164 do 1 e"'ulaUlenlo n. 2409, do 23 do dezemhro de 1896.

(73) AI'L ..ii da I i n. 3230,;1 3 de .oLoll1bro do 1884: Acha-se torauscriplo à DoLn D. 42 da lei n. 1453, de 30 de dl'z 'mhro de 1(J05.

l~sle

urtin-o :tl:ha-se lran eripto na Dola n. 5i à
dezembro de 1905 (.111/(lso, pa::;. 79).

101

n.

14~3,

do 30 de

/

.

/
-
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Art. 51. Para o pagamento das porcent.ttgeus ou quotas devidas
a.os t'nncciooarios das repartições arrecadadoras, pelo exces'o das
renda sobre as lotações consignadas na loi serão abertos os necessario creditos pelo Governo, submettendo·o ao registro â poslcriori
do Tribunal de Contas.
Art. 52. Os operarios e jornaLeiros de todos o serviço publico
da União, sempre que comparecerem no dia imm diatamente anterior
e no dia immedlatamente seguiute áquelle em q~le o Piloto mI' facultativo por ordem do Governo, receberão tt~mbtlm o salario desse dia.
Art. 53. O Governo mandarü. imprimir gratuitamente na lmpren a
NacionaL todo os rolatorios, avulso e outn puulicttÇões do Instituto
de Protecção e Assistencia li Infancia do Rio de Janeiro, quando de .
tinados li distribuição gratuita.
Art. 5-1. Ficam extensivas a todas as cidades da Repnulica, onde
houver bospitaes de caridade e mesa. de rendas alfandegada, as di po·
sições contidas no capitulo XV e todos os seus al'tigos da ova Con_o·
lidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas da Republica.
Art. 55. Ficam approvados os creditos, na omma de 249:499 '25 ,
ouro, e HJ.l76:885$7lJ, papel, constantes da tabella A.
Art. 5G. Ficam approvada as tabellas, numeros e clas itlcação
dos funccionarias da Caixa de Conversão e dos da ecção de cambio,
que acompanham o regulamento autorizado peLo decreto n. 6~67, de
13 de dezembro do corrente anno.
Art. 57. No exercicio da presente lei poderá ('J Governo a.brir
creditos supplementare3 para as verbas incluidas na tabella B.
Art. 58. Continuam em vigor as dispo~ições do art. 3') da lei n. 9;)7,
de 30 de dezembro de 19 2 ('S) ; a' do aet. 27 da. lei n. 34, de 30 de
dezembro ne 1901 ('0); as do art. 2 da lei n. 114.5, de 1 (le dezembl'o
de 1903 ( 0), e as dos ns. 8, 9, 14. e 15 do art. 26 da lei n. 1453, de 30
de dezembro de 1905 (I).
.\rt. 59. Revogam-se as diSpb 'i~ões em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1906, 18° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

David Ca/llpista.

T IELLA-A

Leis n. 589, dô 9 do elolllbro do 1850, 3rt. 1° § 6° cn. 23~8, do 25 do
do 1873,·art. 20

ilgO

to

Ministerio da Justiça e Neg-ocios Interiores
Decreto n. 54023, de

9 de ja.neiro de 1905

Abre o cl'erlito extraordinario para occorrer á.s despeza com a pes oal e matel'ial do Laz:troto do
Tamandal'é
.

30:1100 '00

Decreto no 5467, de 27 de fevereiro de 1905

Abre o credito snpplementar para ~ccorrer ~ ~e
pezas com a reforma da JustlÇtt do DIstrlOto
F,~deral. ..
o ••••••••••••••••••• o ••••••••••• "

••

213: 115siOO

Decreto n. 5478, de 13 de ma.rço de 1905

Abre o credito extraarJinal'io pal'a occorrer á.s de peza com a providencia neces aria' :1 garantia
da orJem e egul'ança publica
.

19 L: oGO:'OOO

Decreto n.· 5480, de 15 de março de 1905

Abre o cr dito oxtraordinario para as obra ue I'~c~o·
strucçào do edificio da Faculdade d l\ledlclna
da Ba.hia
··
···· .

tiOO: 00$000

Decreto n. 5533, de 22 de maio de 1905

Abre o credito extraordinario para as de peza com
a transferencia e in tallação d.e tribunaes, juizes
e serventnarios de justiça
.

30:000. ooe

Decreto n. 5569, de 26 de junho de 1905

Abre o credito supplementar á. verba - Soccorros
Publicos - do exercicio de 1905 .•.
o o ••••• o •••••

800:000$000

Decreto n. 5653, de 28 de agosto de 1905
('i8) Art. 32 da lei n. 957, de 30 de dezembro ele 100i!. Este artigo aeha- e

transcripto na nota n. 51
(Av-ulso, pago 78).
('~)
scrip~o

á lei n. 1453, de 30 de dezemb,'u de 1005

rt. 27 <la lei n. 834, de 30 de ,lezl'1I1bl'o do 1901. \('l1a- e lranna nola n. 52 á lei n. 14j:3, de 30 de dezembro de 1905 (rh>ttlso,

pago 78).

(80) Art. 28 da lei n. 114;:;, de 31 do d~zembro de 1903. 'l'l'anscripto ii
nota á loi n. 1453, de 30 de dezembro do 1903 (.I'1'ulso, pago 79).
(81) A,·t. 2ô da lei n. i-í53, de 30 de dezcmbro de 1 Oj. E'
da Republica aulorizado:

l!)

Prcsidenle

8. 0 A equiparar a di3ria do pes.oal ela, eapatazias da Alfande"'3 da
cidade do Rio Gl'unde do .. u1 à que perccbe o rcferido pes~oaI lia .\Ifandega
dc Porlo Alegro.
. 0. 0 A elevai' de 40 a 50 o numoro rle guardas d3 Alfandl'ga da cidadc do
Rio Grande do uI, afim ne . er convenientl'lIl nlo aLI ndido o soniço de
íisoalisação de cal'gas, descarga~, 1 aldeaçfto, transitos o g'llarniçoos de
navios nos pOl'los das cidades do Rio Grande e P lotas, no Estado do Rio
Grando do uI,alJrindo para esse IillJ o nceessario creJito.

14..\. ubordinal' o pugullJen~o du" folha. do pessual das diversa l'epartiçõcd federaes, inclusive a' secrel.arias do. tribunaes, à cou lição do fornecimento prévio o llIens<1l de dados e ·ta~isti(,os, relativos au I espcclivo
servi '0, de accordu com os modelos ([ue fOI'em determinados, porlendo impô!'
multa, na importallc a de nm a cinco d ias dos respectivos vencim nto', aos
autores de informações erradas ou denc enle .
15. A porl11ittir cluO o COD. elho li cal da ,aixa Economica de Porto
Aleg're despenda até a qnantia do 200:000. p3l'a a aequisição de ter!' no e
con_tro çã de um erli ,cio adequado ao fllllccionamelJto ria mesma caixa,
correndo essa d.e ;peza 1'01' COD ta dos recursos propl·jos desse e. taboJoci menta.
("['I'ulso, pago 70).

Abre o credito extraordinario para occorrer ás dcspezas com a Prefeitura do Alto Juruá ..... o.·· .

150:00 'oUO

Decreto n. 5682, de 16 de setembro de 1905

Abre o credito supplementar para. as despezas com a
publicação dos debates ~o .enado e Cam!,ra dos
Deputados, dura.nte a prlmf.lra prorogaçao .....

38:516"662

Decreto n. 5683, de 16 de setembro de 1905
Abve o credito supplementa.r para o pagamento do
snbEidio aos enadores e Deputados, durante ao
primoira prorogação o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

618:750 '000

Decreto n. 5699, dtl 2 de ou.tubro de 1905
Abre o Cl'~dito especial para as dcspoza com a organiza ..'Lo da Força Policial do Di tricto Federal..

4.0UO:000 000

Decreto n. 5734, de 23 de outubro da 1005
Abre o credito supplement'\r para as despezas com ,~
publicação dos debates do Senado e Camara dos
Deputados, dura.nte a segunda prorogação
.

80:000 000

Decreto n. 5735, de 23 de outubro de 1905
Abre o credito . upplemeniar para paga.mento lo
subsidio a.os Senadol'es e Deputados, dura.nte a se·
gunda prorogaçâo
.

618:750 '000

-
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De::r3to n. 5741, d3 30 dJ Jutubro d'3 1}l0:;

Ministerio da Guerra
Papel

Abre o credito xtraol'dio do pa.ra occorrer ás deilPOZ<J.l; com o alista.mento e1eitIH'a.I ..........•....

Decreto n. 5938, de 12 de março de 1906

15 :000$000

Papel

Decreto n. 5764, de 13 de novembro de 1905

Abre o Cl'ódlto supplemental' ã. verba -Matel'ialconsig:n?-ção - Tril:wporte ue tl'opas, etc., do
exerclCLO de .1005 ....................•.....•

Abl'e o cl'pdito supplementar p'Ll'a pagamento do
. subsidio aos CLladol'CS e Deputados, durante a
tel'coil'<J. prorogn çã.o
.

774:4-14, 747

0IS:750,"OOO

Decreto n. 5765. de 13 de novembro de 1905

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas

Abre o credito upplem utal' pam as de, pezas com a
publicação do' debates do Senado o Cam:.l.l'a. dos
,
Deputados, uUl'aote a tel'ceir,l, pl'orogação

80:000$000

Decreto n. 5437. de 24 de janeiro de 1905

Decreto n. 5805, de 16 de dezembro de 1905

OlU'O

Abre o credito especia.1 para. a despezas com o prolongamento da.
linha do centro da Estrada de
80:000. '000
Ferro Cemtra.l do Bl'azil
.

Abro o credito supplementar p:J.ra as desppzas com a
publicação dos debates do Seoado e Cama.ra dos
.
Deputados, duraote a quarta prorogação
Decreto

D,

5806. de 1

de dezembro de 1905

1905

O

Decreto

D.

600:000$000

Decreto n. 5438, de 24 de janeiro de

credit
upple1l1entar pa.ra. o pagamento do
lladorcs e Deputados, durante a
ubsi,lio aos
q ual·ta prorog (o
_
,
.

,\bl'e

Papel

598: 1~5

5902,' de 19 de fevereiro de 1906

Abre o credito extraordinario 1 a.ra. occorrcr ;is de peza com o (ll'vi\,o leitora.1 <lo cargo da União ..

'000 Abre o cl'edito especial pa.ra as ouras
cio alargamento da bitola da Estrada
de Ferro Central do
Brazil, de Tauba.é a S. Paulo ....

600:000$000

300: 000$000 Decreto n. 5482 de 16 de mal'ço de
1905

9. 197: 337$402

Ministerio das Relações Exteriores
Decreto n. 5454, de 8 de fevereiro de 1905
rape]

Ouro
Abro o credito extraol'dina.rio para
occorrer ás de pezas om a execução do accordo provi orio
concluido m 12 de julho ultimo.
entre o governo do Brazil e ,do
Perú
.

Abre o credito extraordinario para
as de.pezas com a cl'eação de
agencias do Correio nas séde
dos muoicipios q ue ainda não
as têm .................•....•...
Decreto

D.

5567, de 20 de junho de
1905

Abre o credito supp1ementar para a
revisão da rêde, novas canalisações, acquisição de propriedades que intel'e sam o abasteci500:000 000
mento de agua, etc. '"
.

Decreto n, 5508, de 14 de abril de 1905
Abro o credito extraordinario para
a execução do disposto no art. 3"
da lei n. l3'1, de 31 de dezembro
de 1904.................••....•.

100:000$000

600:000 000

Decreto n. 5624, de 7 de agosto de
1905

Abre o credito especial para as obra.s
de alargamento da bitola da
E trada de Ferro Central do
Brazil. de Tauba.té a S. Paulo ....

Decreto n. 5552, de 6 de junho de 1905
Abre o credito supplementar pa.ra
pagamento da
dilferença
de
veocimento
dos fuo cionario
da Secretaria de Estado. em
ou equencia da lei n. 13-13, tle
25 ue maio de 1905 ... , .... _......

600:000 000

Decreto n. 5718, de 10 de outubro
de 1905

58: 096 ;;C36

Docreto n. 5748, de ! de novembro de

.\.bl'B o 'redi to eSllecial paI'a paga.mento
ela
ar,l,titicaçõ cl de 20 % aos
cmpr 'gau\i'; ria. I ep'LI·tição Geral
elos Tele6'ra.pllos
..

liO:OOU 000

1 05

Decreto n' 57 6, de 14 d3 novem·
bro de 1905

.ibre O rredito xtl'd.ol'(!iIMrio pam
occorrer ás desp za com o p 'soaI e material, inclu"ive instal'lação do Consulado em Villn.
, .
Bella

Abre o credito o pecial pal'a. a coneluão da. obl'n ua Estrada de Ferro
de Porto Al gre a Uruguayana,
entre Inhanduhy e CaceqUl..•..

Decreto n. 5767, de 7 de novembro de

120:000'000

1905

Abl'e o credito extl'ttOrdlull.l'io para
oecorrer ás d spoza com a commissã.o Braz i leiL'i~ do demarcação
da fl'onteü'a. do Hrazil com a. Bolivia. , ....•.. ' ...•.... ,
" .

Decreto n. 5807, de 22 de dezembro
de 1905

lO

•••••••

o.

6\1:5:15 '000

400:000 000
958: 096, :{G

Abre o Cl'o.iito c pocia.l para as obras
do prolongamento da linha do
cen tro da Estrada de Ferro
central do Bra.zil.
.

200:000:000
9

-

G8

Decr<!lto n. 5817, ele 26 de dezembro
de 1905

ÓIU'O

de Sa.nto·. Antonio Poberto de
Va concello . em Virtude do ar ti/!,o
20, n. 10. d~1.lei n. 1316, do 31 de
dezembro <.le 1904
.

Abl'e o credito especial para. o a1aro-a·
,nonto da bitola da E'trada de
Ferro entraI do Brazil, da TtLubatê a . Paulo ·,
,
.
Decreto n.

500:000 '000

5950. de 28 de març.o
de 1906

Abre o credito sllpplementar ú. verbit
8", sub-consignação-juros de 6 %
á razão de 30:000., por kilometI'O Estrada de Ferro oroe3to
do :iraziL
,
,
.

5512, de
de 1905

Decreto n. 5543. de 3 de junho
de 1905

38:007,629

3.430:000 '000 Credito para occorrer ao pag,tmon to

Ouro

l'apul

49:400 000

Credito para occorrer ,is de pezas com
o material partl. o po to fi caes
do territorio do Acre
, •...
1905

Credito para occorrer ao pagamento
devido a Manoel José Ba tos, em
virtude de sentença. judiciaria...
55 $670

274: 158$056

Deereto n. 5586. de 8 de julho de
1905

Decreto n. 5474, de 4 de março de
1905

Credito para occorrer ao pagamento
devido a Paiva Va.lente & Comp.,
Lemo Moreira & Monte e Santos
Gomes & Comp., em virtude de
sentença j udÜliaria
, ..

Abre crodito pn.ra occorrer ao pagamento devido ao Dr. Manoel Dias
de Aquino e Ca tro, em virtude
de sentença judiciaria
, .

Decreto n. 5587, de 8 de julho de

Decreto n. 5483, de 16 de março
de 1905

1905

Credito para occorrer ao pagameuto
devido ao marechal Rufino Enéas
Gustavo GaIvão, em virtude de
sentença judiciaria .. ,
.

Credito para. occorrer ao pagamento
devido ao ex-chefo de secção da
Secr taria da Industria, Rubem
Tavares, em virtude de sent oça
80: 113 '940
judiciaria
" ...•...•

!lecreto n. 5485. de 18 de março
de 1905

Decreto n. 5594, de 15 de julho de

Credito para occorrer ás despezas de
installação e custeio e ás de pessoal e material da Me a de Rendas
de Salinas, bahia de Tutoya
.

Credito para occorrer ao pa.gamento
devido a LUlz Sampaio Moreira,
em virtude de seotença judi22:092'000
ciaria
.

79:568.150

1905

de abril

3:010 740

Decreto n. 5595, de 15 de julho de
1905

Credito para occorrer a~ pagam6n~o
devido ao Dr. Fl'anC1SCO IgnaclO
de Carvalho ~Ioreit'a, ew virtude
de sentença judiciaria
,
550-1, de
de 1905

r,

30:000.000

Decreto n. 5575, de 1 de julho de

Abre credito para occorrer ao pagamento devido ao Dr. Antonio de
Olinda Almeida Cava1canti. em
virtude de sentença jlldicial'ia, ..

Decreto n.

II :971$926

Decreto n. 5559, de 17 de junho
de 1905

Decreto n. 5473. de 4 de março
de 1905

1

14:827 700

deviLlo ao ex-escripwrario da 00tad ria da. Marinha Aethur .\.merico Belém, em virtude de sentença judiciaria
,., ....•

5458, de 11 de fevereiro de 1905

5501, de
de 1905

12: 17-1.'0:20

15 de abril

3 :607:)629

Abre credito para a despezas da verba
12a -Laboratol'io Nacional de Analyses
,
, •........

Decreto n.

~

CreJito para occorrer ao pagamento
devido a Ricardo Barrada. Muniz.
em virtude de entença. judiciaria.

Ministerio da Fazenda
Decreto n.

Decreto n.

Papel

8

Credito e pecial para occorrer ás do pezas com a acquisição de lanchas para o erviço fiscal no
36:70fi. '33
Departamento do l~ltO Jurmi.,
construcção de casas, pessoal e
combustivel, gratifica.ção de um,~
só vez ao Pl'el'eito, etc
.

de abril

Credito para oecorrer ao pagamento
devido a George C. DIckinson. em
virtude de sentença judiciaria ...
Decreto n. 5510. de 15 de abril
de 1905
Credito para. pagamento. de quotas
dévi.(l.as ao inspt'!ctór da Alfandega

200:000 '00

Decreto n. 5596, de 15 de julho de
141: 356$630

1905

2: 1l0$0~1

Credito especial pa.ra occorrer ao pagamento devido ao capitão de
fragata Aristides Monteiro de
Pinho, em virtude de sentença
judiciaria .••.• , .••........•...•.

is $'700

r

r

- 69OU1'O

Papal

Decreto n. 5617, de 29 de julho de
-'

Ouro

1905

Credito especial para occQrrer ás des·
pezas com o pessoal e material
'los postos fiscaes do Breu e
Catay, no Alto Juruá. e Alt'l
Purús .......••....... :
.

Creui to especial para pagamentú do
premio devido á Companhia Cantareira pela construcção da barca
Visconde de Moraes . ..•.........•

72:767$500

1905

Crooito especial para o pagamento devido a Cunha Paranhos & Comp .•
em virtude de sentençajudiciaria.

Cradito especial para. occorrer ao pn.~amcnto
devido <\O Dr. V nancio Neiva. em virtude de sentença jtldiciaria
.

367 '692 Decreto

Decreto n. 5629. de 5 de agosto de

1'1.

de 25 de setembro
de 1905

5695,

Crlõdito especial para pa.~arnento dos
vencimentos do solicitador da Fazenda Nacional perante o Su-

Credito especial para OCGorrer aos pagamentos devidos a M. Dia
& Porto, Antonio da
ilva Porto
& Filho, Abreu & Irmão, Marques Dias & Comp., Loureiro
'Irmão & Comp. e Candido Gomes do Rego, em virmde de
sentença judiciaria ......•.......

.

~~en~5:~~~~~~~ ~~~~~~~'. ~.o. ~~~~
Credito espeoial para o pagamento devido aos Drs. PedJ:o dos Reis
Gordilho e Antonio Geraldo Teixeira, em virtude de sentença judicia.ria ....•..•....••.......•..•

12:350 060

1905

Credito e pecial para oecorrer aos
pagamentos devidos a Paiv3. Valeote & Comp. e Lemos Moreira & fonte, em virtuLle de
sentença judiciaria...•...........

51 :059$300

Decreto n. 5824. de 30 de dezembro
de 1905
Credito espeoial para o pagamento
de,ido ao juiz de direito em disponibilidade, bacharel Raymundo
da Motta de Azevedo Corrêa, em
virtude da lei 1420, de 25 de novembro de 1905
.

24:341 170

Decreto n. 5634. de 12 de agosto de
1905

13: 864.'S516

Decreto n. 5825. de 30 de dezembro
de 1905
• •••• c ••••

60: 463 "3 8 Credito e peoial para o paO'amento devido ao Dr. Augusto Freire da
Silva, em vírtuLle de sentença...

1905

Decreto n. 5879, de 3 de fe\'ereiro
de 1906

Credito especial para oocorrer ao pagamento deviLlo a A. Avenier
& Comp. o Corrêa Chave & Pinto. em virtude do sentença judiciaria
.

Credito espeoial para o pagarocn to devido a .João Estam lau Pereira de
Andrade,em virtude d:t lei n.14-1 ,
25: 104: '753
de i3 de dezembro de 1905
.

Decreto n. 5651, dQ 26 de Agosto de

Decreto n. 5907. de 3 da março de

1905

1906

Credito especial para oecorrer ás de peza oom
uniformização do
typo das apolice .....•..........

Credito supplementar á ver1<1.- Receb daria. da Capital Fedbral. ....
56:000 000

2.t:93u 041

42:00' 000

Decreto n. 5909, de 3 de março de
1906

Decreto n. 5675, de 9 de setembro
de 190-

Credito supplementar á verba-Rece·
beJoriü. da Capital Fed~ra[
.
I

14:00 '$000

Decreto n. 5920. de 10 de março de
1906

800:000$000

Decreto n. 5676, de 9 de setembro
de 1905
Credito extraordinario para as despezas com o serviço do lançamento do imposto ue industrias e
profissões pari!. o exeroicio de 1906.

2:400$000

Decreto n. 5706, de 6 de outubro
de 1905

Decreto n. 5630, de 5 de agosto de

Credito e~p nial pa 'a oocorr r ás despeza com a acqui içilf) du pl'e·
dia
tel'l'eooll llontiO'Il0S an proprio nacional em que funcciona a
asa da Moeda
.

10:-: 461$917

~-

1905

Deoreto n. 5640, de 26 de agosto de

17:000 000

Decreto n. 5694, de 25 de setem~o
de 1905

Decreto n. 5628, de 5 de agosto de

Credito espeoial para occorrer ao pagamento devido a Rosa & Carvalho e Fernandes de . Iesq uita
& Comp. em virtude de entença judioiaria
.

Papel

Decreto n. 5693, de 25 de setembro
de 1905

Credito upplementar para as despezas
da verba-Apo entado -do exerI cicio de 1905
..

I·

Decreto

10: 000, 00

!l.

5924, de to
1906

de março de

Credito supplementar para a de pe·
zas da verba - Alfandegas - do
exercicio de 1go!5
..

...

20:00) 000

7
-r 70(Jnr

Papel

Decreto n. 5928, de 7 de março de 1906

Credito especial parn. o pagamento devido ao engenheiro Fernando Pereira da Si! va Continentino, pelo
trabalho do levantamento da pln.nta cadastral da fazenda nacional
de Santa Cruz .....•.......•.....

Ministerio da Guerra
Hos'{Jitaes c Enfennal'ias - Pelos med!cn.mentos e utensis a praças

de preto

Soldo. elapas e gl'ati/icaçõl1s de officía s - Pelas gratificações de
voluntarios e engajados e promios aos mesmos.

30:000 000

sas de Rendas -

do exercicio de

1905 ....•..••.•.................

GO:OOO.OOO

Decreto n. 5952,de 30 de março de 1906

Credito supplementar á verba - Juros
dos depositas dn.s Caixas Economicas-do exercicio de 1905 ..•.

1.890:000~000

141.356 630

4.817:006$726

OURO

PAPEL

R ESUl\IO

Ministerio da Justiça
»
do Exterior
»
da Guerra
»
da Industria
»
da F&zenda

" ....•
.
.
.
.

Soldo, etapas e gl'atificações de '{Jl'aças -

além da importancia consignuda,

Decreto n. 5942,de 24 de março de 1906
Credi to supplementar á verba - le-

Classes inactivas - P 'as etap:.ts das praças invalidas e soldo
de ofJ:iciaell e pra.ça refol'IDados.
rUudns de Ctlslo - Pela quo se a.lJonarem aos omeiae. que viajam
om commissão de erviço.
Matm'ial-Diver as despezas polo tran porte d tropas.

Ministerio da Industria, Viação eO bras Publicas
Gm'antias de juros ds Estradas de Ferl'o, aos Engetlhos Cent1'aes e P01'los - Pelo que excedel' ao decretado.

Ministerio da Fazenda
Juros da divida internll fundada - Pelo qu
oecol'l'w'em no
ca o de fundn.r· e par~e d(\ di vida Iluctua.nto ou de s fazerem operações de credito.

6\':535 000

JU1'OS da dit'ida il1scl'ipta, etc. -

249:499$' 59

Pelas qLle occorrerem

19.176:·S85P II

rlsmo orçauo.

Pelo reclam d s além

Aposentados - Pelas n.po entldoria

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1!J06. - ;)uvid Campista.

110 L\I~a

que forem concedidas a.lém

do credito votado,
Pensionistas - Pel(l, pensão, meio soldo do mo tepio e funeral
quando a con ignação não fõr sutllciente.

TABELLA-B

Verbas 110 orçamento para as quaes o Governo poderá abrir credito supplementar DO exercício de 1908, de accordo rom as leis D". 358, de 9 de
setembro de 1850, 2343, (lo 25 de agosto de 1873 o 438, de 10 de
Ilezembro de 1896, art 80 , u. 2, e art. 28 da lei n. 490 de 16 rle
dezemoro de 1887
J

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
Soccorros publicos.
Subsidios aos Deputados e Senadores -Pelo que fôr preciso du-

rante as prorogações.

Caixa de Amol'U:;ação -

Pelo feitio o assignatura de nota.

r

Recebedol'ia - Pela porcentagen aos empregado, e commi ões
aos cobradores, quando a consi 'naçõo nia forem uliciente .
Alfandegas - Pel:J,s porcenta a ns aos ompreg dos. quando a
consignações excederem ao cL'edito votado.
Mesas de Rendas e Co1leotol'ius - Pelas porcentagens ao' empregados, quando não bastaI' o credito votado.
Fiscalisaçiío e mais despe::;as dos i,npo los de consumo e de transpOl'te - Pelas porcentagens, diarias, passagens e transporte.
Commissão aos velldedol'es parliClllares ele estampilh.as - Quando
a con igoação votada não cbega.r para occorrer á despeza .

Secretaria do Senado e da Cama1'a dos Deputados - Pelo serviço
Aj1~das de custo - Pelas que forem reclama.da", além da quantia
stenographico e de redacção e publicação dos debates, durante as
orçada.
prorogações.
POl'centagem pela cobl'allçl7 exectl/'va das dividas da UniDo -

Ministerio das Relações Exteriores

Pelo

exce so da arrecadação.

Extrao1'dinarias no extel·im·.

JU1'OS dilJCI'sos -

Pel

importancias que forem precisas além

das consignadas.

Ministerio da Marinha

Juros dos bilhetes do Thesouro -

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis.

Commissões e corretagem - Pelo

Id m idem.
que

fuI' neces"n.rio além da

somma concedida.

Refbl'mados - Pelo soldo de officiaes e praças.
Munições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos

Jt"'OS dos empreslimos do Cofre dos Orphiíos - Pelos que forem
reclamados, si a sua importan ia exceder a do cr dito votado.

JI1uniçües nallaes - Pelos casos fortuitos de

JU1'OS dos depositos das Cai.l·as EconomicllS e clo.~ lJ[ontcs de Soccorro - Pelos que forem devülo n.léDl do cr dito "otado.

navios da Armada.

alijamento de objectos ao mar e outros sinistros.

ri vn.ria,

nau fragios,

Fretes-Para commissões de saque, pas~agens n.utorizada

lei, fretes de volumes e ajudas de

cus~o.

Exel'cicios findos - Pela" 301 osenlador'i, s, pensõe. ordenados.
por soldos o outros venci m ntos marca.do cm lei. e ou f,l'll. despezas, fJos
casos do al't. 11 da lei n. ~330. de 3 d. setcmbl'o d 1884.

Eventuaes - Para tratamento de oficiae' e prn.a. m portos (lS11.eposições e restituiçõe.~ - Pelos pa.gam nto reclamado quando
trangeiros e em Estados onde não lla b spitaes e enf'ermlLl'i,ul. e para a imp0l'tancia d nas oxced r a con ignação.
despezas de enterramento e gl'n.tificações e extl'aoL'dioaria determinadas por lei.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1906.- David Campista.

r
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DECRli;TO N. 161 i A - DE 30 DE DEZE~1BRO DE 190B

creditos : de 528:248$667, especial, lJara a terminação das obras
da Faculdade de 'Medicina da Bfthia e acquisição de livro".
mobili::J.s e apparelhos destioados á mesma, inclu 'ive ::J. 1'e pectiva installação; e de 71 :75l5333, su plementar á verba
Aulol'iza o Presidente da Republica a ahrir ao Ministerio da Guerra u. 37 do art. 2° da. lei n, 1453, de 30 de dezembro de 1905,
o credito de 496:500.• supplementar 6. verba 15" do art. 90 da lei para auxiliar a cooclusão das obras da Mate~'nidade do
n. 14[;3, de 30 de dezembro de 1905
mesmo Estado, inclusive mobilias e apparelho da respectiva
instaUação.
O Presidente do. Republic::J. dos E tados Unidos do Brazil:
Art. 2. o Revogam,se as di posições em contrario.
Fa o a.b l' lue o Con"resso Naciona.l decretou e eu so.ncRio do Janeü'o, 31 de dezembro de 1906, 180 da Republica.
ciono a eguinte 1'e olu :ão :
Artigo unico. Fica o Presidente ela Republica autorizado a
AP1"ONSO AUGUSTO MOREIRA PEi'I..L
abrir ,tO Miru't rio dit Guerra o 'l'edito de 496:500.', supplem ní::J.r::í. vorl::J. 15" do art. 9° da lei n. ]453, de 30 d d zomAugusto Ta'Vares de LYl'a.
br d 1905, para occorrer <lo uospezas com forragens e ferragens no corr nte ex r 'icio' revoga.dLt as di pusiç-es em
contrario.
DECREl'O N. 1619-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1906
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1906, 18° da Republica.
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
.

A1"F01'\.

o

AUGUSTO MOREIRA. PE.;NA.

Hormes R. da FOlIseca.

LEI

,T.

161 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 190G

. Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado á
sancção
Autoriza o Governo a confirmar no posto de 2 0 tenente os
alfores-aluD1Dos com o curso das tres armas e da ontras
providencias

O Presidente tla Republica dos Estu.dos Uilldos do Brazil:
Faço s:1ber que o ClJugresso racional decretou e eu sanciono <lo seauinte lei:
Art. 1. 0 E' o Go,erno autorizado, logo u.pô' a promulg:tção la ])1'(1 (lnte lei. a onfirmo.l' no posto de ;20 tenente todo
. alfere -alllmnos com o cur o da tre arma e::J. cl::J.s ifica.l-os
na pro])orçã.) d tL'e, quinto para a. infa,ntaria, um guinto na
;~vll.ll,tl'ia e um quinto p:1l'a, a artilharia.
Ad. :!. o O tre~ primeiros em antLmiuade erão confirmado na. illl\1nwl'iLt, o qm1rto n::J. Cc'1.vallu.ria o quinto na u.rti1I1,tria, r, assim, I1CCC Ivamente.
rt. :1. ° A, li:;ta de ela ;ificuçõ por arma, de accoL'do
com o; ,1l'tigo prec dente, erão, lono apú a. a.ncção de ta.
lei. immeuiatn.mente cone cc.:ionadas e concedido aos ela i fiC<ldo' o prazo d 90 rlia. durant o qual lhe é permittido
1,rocar Ir al'm,t eutre 'i em prejuizo da respectiva antiguid.1d .
Art. 4. 0 Findo o prazo a que e refere o artigo l1nteced nie, ,rrã. cOP.siderada definitiva u. cla ificação.
Art. 5.° Revoaam-s a,' di po'içõe 111 contrario.
Hio rI .Jn.n iro. 31 de dez mbro de 1903, 1 ° da Republi a.
FFOC\ .. O

A G

TO

[OTIEIl \.

PEXXA.

Hel'mes R, da FOl1seca.

DECRI~l'O 1 .

101 A -

DE

31

llE

DE7.BlI.ffiRO ])E IlJOB

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Antol'iz:.l o Pl'esidonte da Rrpublica a abrir ao MiDil>terio da
.Tllstiça c Nego ius InLorioros
creelito espe 'ial de
!i2 :2 11 $liG7 pal'a t rmiua 'ão das obl'a~ tia Faculdadr do
\\1 eli ina ela Bahia,elc., o o fIe 71: 5t$333. suppleUleutar:i
vorha D, :37 do al'I . 2° da loi n. H~·. d 30 de tlezembro
de I(l05

O Pro itlellte da Republica. do EA,ados Ul1ido~ do Bra7.il:
.. n.1H'l' tI l1r o Congl'c s Na.cional decretou e eu s::J.nciOllo a soguintl' r sollLçno :
Ad•. J, o I!'i ,1 o Pr sid nt, do. Republica autorizado a
abril' ao Mini·t rio da Justiçn e Negocios luteriore. o egllintes
F'lÇ

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o PresideDte da Republica a abrir ao MiDisterio da
Justiça o Negocios Interiores creditas snpplemeDlares, na
importancia de 35:073$552, as verhas ns. 14, i5 e 2t do
art. 2° da lei n. 1453, de 30 do dezembro de 1905

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.° Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocio'S Interiore o seguintes
credito upple!llentare~ :
A' verba n. 14 do art. 2 0 da lei n. 1453, de
30 de dezembro de 1905-Ajudas de custo
a magi:;tl'ado
,
,
,.......
7: 500 '000
A' verba n. 15 do citado artigo-Policia do Di tricto Federal-Material-Aluguei de casas
19: 503.'669
A' verba n. 21 do cito.do arti ao- Directori::J.
Geral de Saude Publica-Alugueis de casas
e Propbylaxia da Febr~ AmareUa--idem ... ,
8:069 83
35:073.' 52
Art. 2,0 Revogam- e as di po IÇO s em contrario.
Rio de Ja.neiro, 31~de dezembro de 190B, 180 da Republica..
AFFONSO AUGUSTO

IOREillA PENNA.

Augusto Tava1'es de Ly"Q.

DECRETO

1619 A -

DE 31 DE DE7.E:-rnRo DE 1906

Iniciado na Gamara dos Deputados e pela mesma enviado ã
sancção
Adia para o ultimo domiDgo do mez de março de 1907 as eleições que
deviam e realiza.r DO ullimo domiDgo do mez de outubro do
COl'l'eDte aono para constituição do COD elho l\Iunicipal do Districto Federal e dá oulras providencias relati\'amente ao processo
das mesmas eleições e expedição dos titlllos de eleitores

O Pro identc da RepulJlic<lo do Estados Unidos do Brazil :
Fa.ço a.bel' que o Congresso Nacional clecretou eu sancciono a r olução eguinte:
Art. 1. ° 'Ficam adiadas para o ultimo domincro do m z de
março de 1907 a cleiçõe que, para con, ti tuição do Con elho
Municipal do Districto F~dol'al, deviam . e realizar no ultimo
domi.nao do mez cl outuhro do corrente tlJ1DO.
:s I, ° ressa eleiçõe só erão admittiJo a 'Votar os cidadão alUado nu. fôrma da lei n. 1269, de 15 de novembro
de 1904.
~ 2. ° A
ecções eleitoraes para a referida eleiçõe erão
as me mas das eleiçõe fedel'ae e funccional'ão no edillcios
já de ignado ou m outro de~ignado pelo pre ident da junta
de que trata o
5°, 10 dia, pelo meno, , antes da eleição,
quando tenha deixado de exi til' o primitivo editicio.

1
- 72§ 3.° S ruo C'xpcclidos nGYOS titulos aos eleitore~ tle que
trata o ::> lo, licando sem ",),101' os titulo.' a.ni,et'iol·metlt.
m.-pelli dos.
O pro 'idente da junta de recur,iO rcmetter,t ao pr 'idento
da junta do pl'etorcs. par.~ l ' eO"eifos dsb lei, não sómente
e ses titulos r.omo
Unos p<1.ra 1'0 ibo: do titulo, :-endo um
para nda pretoria, depois de I'ubricar um e outro.
" -!. ° O titulos serão ;\ssignn.uo' no a. ,to da cl1tl'ega pelo
pretor da r' eetiTa. pretoria uU. em ua. [alta, pelo da pretoria
de numero immediato e pelo eleit01'.
. _.
§ 5. ° A entrega dos titulo. t'i1r-se-bn. em edifleio apr prin.do,
de ignado pelo Governo, por uma junta compo ·tn. de pi' tI"
do di ·tricto. de accordo com as instJ'uc~'õo lIue fol' 111 expC'dida
para hoa execução de,ta lei.
~ 6." A enl.re!!a come ar;Í, 80 dia dopois da. pr mnla:aç'iio
desta lei e f,tr-'e-hn. <ttt' o ultimo .:a.hbado anterior lI, el i 'no. <t,
Ghoras da. tar(le, ao~ proprios eleitore, nã ,sendo 11C'rmittido
o recebimento por meio d ]lroeUl'a,lor.
lO dez pri moiro dia do prazo de que trata
te p1.rn.grapho.. erão entregues ao eleitore a.1Jstud s Das pretot'ia
subul'bana. seu' titulos pelo rc p ctiYO pretores a.o proprio.
eleitore., da 11 da mallll1í. ;is 4 d,t hrde. uurante cinco dia' l'm
cada uma. O' eleitores llue não recebel' m abi eu titulos il'io
receh l-o' no edificio de li ue tmta o ;)0.
. 7. ° As me a elC'itora.es serão nomcadaf:, com ~O dia.s de
antccedellcia. pela.i unta. de q I1C tnta I) art. til (Ia. lei n. I:l6!)
de 15 de novembro (te 10U-!' sOt',indo para ol',!ranização da'
mesas n~ proxima. eleição a me:ma .junta que ~Ot',iu lltL or,;aniza ão da me a' da. ultima eleiçflO fouC'ral.
~ H." Ao juiz lias Fdto dI, Fazend,1 ?lIunicipttl flcam iacnmbidas as funcção q ne a lei n. 030, ue ~O de de'l.em hl'o II,' 1002.
commetLeu ao presidente 1'0 c. tincio Trihunal i,iI e Ct·illlina1.
:> 9." O proce~,;o eleitol'al con ,Dúa:J 'er o pra. eri lto p la
lei n. 930 naquitlo em (lue niio ton!l;~ ,ido dl'1'ogada. sendo
permittid;L a reeleição, elegendo cada um do' dous actuao di:uietos oito illtelldt'nte~ e votando cada eleitor em Sl'is nome
para a eleição do 16 membro do Con elho )funicip1.l.
§ 10. Os pr~toreM reunir- e-hão 2 I dia' depois da promulgação desta lei e elegerão dentre si o pre illente un. junta de
que trata o § - . 0
.' II. ')Ião poder;t ,otar o fiscal que não for eleitor na. secçã.o
que tiscali zu.r .
,"1'1.. ~.".l duração do mandato do Conselho )Iunicipal orá
de tres annoq.
Ar\. 3. o Importa cm renuncia do mandato" a.cceitação de
qualquer contraetú com a :\Iunicipalidade.
Art. 4.° Não poderão se' votados pa.ra. membros do Con·
selho Municipal os Que não tiverem palo menos eis meze de
residencia no munlCifJÍo.
Art. 5.° O primeiro conselh') ell'ir.o por força. na pl'esente
lei começará a vel'ificação de poderes oinco (lias deJloi da
apuração e entrará em funcção logn qu
Mtoja leoalmente
constItuido.
0
Art. 6. Revogam-se a.s disposiçõe em contrario.
Rio de Janeil'o, 31 do dezembro de 1906, ISo da Republica.

interna con:'lolida,ln.:'l, 1'0l1S li(l:1.ã. d~t IIiI-ida. Ouctlla.ntc (~n,
:Muni 'ip;LIid~LLl o t'oncllll';iio das 01n'o.8 de l';aneamonio
emiJ 1lezumenLoda 'id,Lde; roYog",da~ a di'pu'iç:u' m contral'Ío.
Rio de Janeiro. 31 de <Iezembro de 100a, 18° da Republica.
1\1"1"0:\'0 Al'r.U

PE:"i:\A.

Augtlsto TavG?'es de Ly,·((.
DECl~ETO

N. 1ô2l-DE :31 DE DEZE:\InRO

DE

IOOG

na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
AutQriz:l o Presidente da Repuhlica a COllrrder no Dr. ~amllol
da (lama e Costa i\fac-Do\\'el. sllh tit.uto da Faculdado do
Dirl'ilo do Recife. um aono ue licença, sem vencimentos,
em prorogação da que està gosando, para LraLar de sua
saude

o P1'c iuent da RepulJlictt do .E ta.do. nido' do Bl'azil:
Faç) ,abe!' (lU o Con:rre o Xacional d rotou c C'u .';tu cion a rC'solução l>eguintc:
'\I'ti~n uuil'o. Fici), o IrC'l';id tlte Ui1 1 epuhlica (l,nto!'izado a.
con oc!oI' a. Dr. l"amuel d,L tla111;L
O:ti1 ?llac-Do\\' I, 1 nt
:ub-tituto da F,LCHlclade d [)it'cito do Reei!'. Hill ;Ll1JlO I"j
lic 'n~'a. "m Y ~IlCl :nento~. C'111 pru1'ogaçào .la. qn, :til go'ando.
PJ.I';\ l,riLtar de :u, saud ondr> lhl' um'ier; reyoga!lu,' 'l.' di posições em ('ont1'(1rio.
Rio de Jitilcin,:11 do dez mbro d 1!l06, 1 ° l];t Republica.
lFFO:\. o A (;{;

TO

~IoREm

..
"

\ PEX:'IA.

.A!I!JlIslo Ta'l;(I)'es de Lym.
DECRETO N. 162.2-DE 31

UE

DEZE:lfDRO

DE

1906

Iniciado na Camara elos Deputados e por ena enviado á sancção
Autoriza o Presidente da Repuhliea a abTlr ao Mini terio da
Justica e :"c!!oeios Interiores o credito de 1 I: 252 714,
snpplemcntal' ;i verba n. 15 do art. 2° da lei n. 1453
de 30 de dezembro ,Ie 1!lO:i

O Pr 'ident da RcpnlJlic;), do;! I~:tallo.
'ni<10 d Brazil:
Fa o a.bol' (Jao () C ngl'u:so _ acional d cl'rt It eu sancciono ;1 re~olllç- o seguinte:
Arll!!) llUieO. ,'o Pre-i.iont d,), Republica aUÍll'izado a.
a.l rir; o Mini t,1'.o di)..T I ~ti Le X J!!ul'ÍO: lut rio1' . o cr di t (Ie
ISI:·)5~il.j.
llPplrm ltli...r ;í. v -r~n n. 1:> dJ art. ~"fla. [ri
n. 1-!5:~. de :30 de Iczdmuro (le 10 )5, p'Lra. oecorroI' ;i.s c!C'speza
('0111 dilJgeucit1 poltciae ; roroga.lla. as di 'posi õe em 'outrario.
Rio de Ja.neiro. 31 de dezemhro de l!lOG IRo ua republica..

AFFON>O AUGUSTO MOREIRA PENNA.

AFF _·so

Augusto Tavares ele Ly)·a.

DECRETO N. 1620 - DE 31 DE DEZE;\ffiRO DE 1000

'1'0 MOREtRA

CGr. TO )fOREIRA PEN_'A.

A11(IlIslO

DgCRETO

H123 -

DE:

Ta 'Ilres de Ly,·a.

31

DE DEZEMORO DE

loon

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado á
sancção

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Aut.oriza o Prefeito do Districto Federal, meclianLe clelibe
ra ão rIo Conselho Municipal, a contraliir U\l1 e lflresti010
de dez milhões esLerlinos

Autol'iz3 o Presidon e ela Repuhlica n entrar em accül'do com
a Santa Casa Ile Misct'icordia 110 Rio de .Tan iro I ara a
conslrnct;iio de um hospital. em local apropriado e com
enfermaria adequadas ao tratamento de tuberculosos
em cOlldirões de IJospitalização, c da onLras providencias.

O Prel>'rlente da. RepulJli a. dos E. tado' rnido' d) Brazi!
Faço s",her que o Congrc,:;o"'acional docl'etoll e eH :;anceiono
O Ple~itlCJlle da Republica do~ E'cados Jli lo' tio Brazil :
:1 resoludi.o ser.(uillLe :
Fa
'0 :a.ber que o
ongr s.'o "acional u cI'etou elI'anAl'tign lI11ico. Fica o Prefeito do Di tricto Fel1era.l autorizado. mediante dolI bol'ttç'ão do CJ118:'1110 _Iuuicipa.l. ~L l'e,dizar ciono,~ 'eguinte re 'oluçã.o :
ArL. 1. o O Pl'e~id nte da Repuhlica eni,ra.l'[t em a clirdo
no estrü.ngeiro a.. opclra.e·ões de redito urco. ~n.l'ias, atc o
m:tximo de elcz mililiJes estol'1inos, para. a unificaç'i'i,o da!> divida.. , com a. Sa.nta Casa de Miseri oreii,), do H.io de Janeiro para 11

"

.

-

73

con trucç,ão do um 110 pital. em local n.pI'oprin.do com ellD r·
l1'a.ritv arletllliLtlas u.o teat,\D1011to dos tubel'culusos cm condi(' ~, ti ho!)pitaliz<tc;flO.
!=i 1, o U Pl'e i leuto du. H 'public:L ])['0 ·üll'llciar;i. f-ob['c ê.L
cfl'<tC;â d" tl!ll ~u.n'1torjo mOllelo par,L o tratamento da lúr 111 <:lS
curtL\'ci: da tu bcrculo 'C, com a ci.Lpaci wAe para 100 dOf1nte'.
I, "\. delegacias d sanlla, nrsta Capir.i'.l, aI "m da~ j'unc<:õe,; que lhe: IOcuml'elU actualmell1e. de~empenllarão a· de
d.ispem:arins ti> pl'OplJylaxiu. d LtulJC['Culo·e.
~ ~." O ,'UUiltOL'IO 010Ul'lo fil.:t.\l'ti. u. CéLl'gO da Directoria
Geral de n.ude PubliciL.
§ :J." l'jc,t abm'to o crudit ue :{3 ):000:-; pa (1 auxiliar a
c li 'tl'lIcC;ãOU'1 llO'IJital de i:olaOlentJ de tuberculosos de que
tnLta o art. I",
Art. ,>.0 O Prcsilleute da Re u!Jlica fica autorizado a abrir
o: 'relUto' uee ::;arios para auxiliar pela metado o custeio
de 'se ho.' itu.l.
.\rt. 3, ') Re\'og,\I11-se as di p siçõcs em contml'Ío.
Hio de J,tQ 'iro, :~I de dozembl'o dc 1000, I 'o d,~ Republica.
•\FFO:\$O AUtn';-To )10REIRA I

DECRETO N. lü20 -

Dl~ ~

DE JANl!:lRO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado á
sancção
E luipa!'a ('

jl
\'encimeIll()~ "g tele2'rilpbista. <la Estra la de Ferro
Cenlral do Brazij aus da l{epal'[":ã" G ral los Telegrapbos.

o Presidente da Republic,t dos Estados Unidos do Brazil:
:!hçosaber que o Congres. o ~i1. ional decretou e eu sancciono
a re:olução :;eguJO];e:
Ar.. ].0 Ficam '3quiparados em vencimentos, nas re pecti.as cla. ses, os tr::legrapl1istas da Estrada de Ferro Central do
Bl'azil aos da !tep:ntição Gel'al do' Telegraphos.
Ar .. 2." Revogam·, as dicposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro dJ 1901,19 0 da Republica.
AFFON:O A\J/<USTO )IOREIRA. PE.·,'A.
Jliguel CalmolldH Pin e Almeida •

E:'\:'\,\.

.Iu:/ltslo Tavares de Lyra.

DECRETO N. 1627 - DE .2 DE JANEIRO DE J()07
DECItET

lü~-1 -

IIB

3l DE

DEZE~IBRO

DI!: 1UOO

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
'

...

Autoriza o Presidenle da Reptlblica a abrir ao Ministerio
da Ju -liça e .'egocios ln teriores creditos para pagamento de despezas das Pr feituras do Alto Jurus. e
Alto Acre
O PI" 'idente eltL Republica elo - E'tado' Unid.o do Bmzil:
Faço saber qlle o ConJresso :\acion:l1 d~cl'etou e eu ;ancciono a resolução se~uinL':
Artigo nnico. E' o Pre'identl' d:\ Republica autorizado a
abril' a.o ,\[ini 't.eria ela. Ju ·ti<;'i~ u .·cgocio::; Interiores o se"'u'nLc'
'l'edito~: de 7U:Olli:" lo pal';~ pa,(rcLll1ento d de"pezas r lati"a,s
u.o xC'l'cicio ,l lU05' ele 'i3:ü-17, 'l:'iU. InLra ,LS elo exercicio de
1900. dn PI' f'ciilll',L do AJt9 Juntá; c de G :G'i:-s350, para
lll'(,Ol'['I'[' n. elespez:t.' diL PI' 'j"'itm',L do .\ltu .\.cril; l'c\ogallas a.'
diposiçü " ('111 COnLetlI·jú,
lUo ri' ,lanciJ'o, :n Je tlcl.<'IJll.l' (I,' UJOu, I~" da l'cllllh!iCtl,
.U'FO:'\S .\Vl.l:STO ;)IoftEm.\.

Iniciado na Gamara

<105

Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Fixa os "cllt'Ímentos do juizc' e do~ demais funccionarios da justiça federa l
• O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre,so Nacional decretou e eu sanc·
CiOllO u. resolução se!{uinte:
Art. 1. o Os vencimentos dos juizes e dos demais fonccionarios da ju tiça federal pa::isarão a er os da tabella annexa.
Paragrapl10 unico. A "'ratIficação conferida aos oillciaes
d~ justiça será ahon:tda tão ómente áquelle que ;J,ctualmente
nao petcebem ordenado ou que percebem ordenado inferior á
im.portancia ,da gratiti ação, mas neste caso unicamente o que
for necessarlO pal'a compleLar esta importancia.
Art. 2. o O Pl'esirlente tI,L Republica. abrirá os creditos necesS3.rios para. a execuçio desta lei.
Art. :).0 Revogam· e a disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de lfl07, 19° da Republica •

PE:'\X.\.

.ll/flllsto 7'avm'es de Lyra.

JlFFONSO AUGUSTO:MoREIRA. PENNA •
Allgusto Ta1:ares de Lyra.

DECRETO X. 1025 -- DE 2 DE JANEIRO DE 1907

David Campista.

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á TABELLA A Ql:Bl 'E REFERE o DECRETO .. 16'7, DESTA DATA.. FIsancção
XA. DO os VENCDl.ENTOS DOS JUIZES E DEMAIS FuNCCIONARIOS
DA JU 'l'IÇA FEDERAL
Ji'ha os vencim OL05 dos membros da Curte de Appellação e do procurador gera.I do DistL'icto Pcd ral
Cal'l!OS
Ol'll/'llado
Ora ~ilicação
Total
O Pr sidente da Republi a. dos E tado Unido do Brazil: M mbro tlo Sunremo Tri·
bunal Federal. .. , ..• 90:0UO$000 10:000$000 30:000"000
Faço aber que o Congresso Na.ciona1 decl'etou e eu ancJuiz eccional do Di tri to
ciono a re olução eguinte:
Federal.. ...... , .... 19 :000,:000 0:000 '000 1 :000"000
Al't. 1.0 Os vencimentos do' membros da Côrte de .Ap·
pellação serão tio 'H: -00 " sendo dons terços de ol'denado e um. Juiz seccional de . Paulo
Pernambuco. Parã,
de gra ti flca.ço.
Rio de Janeiro, Rio
Al't. 2.° O procurLdor goraI do Distri'to Federal continua
Graude do Sul, Minas
3. ter o' mosmo' voncimen tos dos membros da Côrte d.e AppelGel'aes, Bahia, Ceará.,
lação.
Maranhão e Amazonas 9:200"000
Art. 3. o O Presidente da Republica abrirá os Cl'editos ne4:600"000 13:800 OOJ
Juiz ec ioual do Piauhy,
ces arios para execução de ta lei.
Rio Gra.nde do 1 orte,
Art. 4. 0 I evogam-se as disposições em contrario.
Paral1yba, 'Ala~oas,
Rio de Janeiro, 2 de janeiro tle 1907, 19° da Republica.
erO'ipe, E pirito San·
to, Parana, anta Ca·
AFFONSO AUGU TO MOREIRA PENNA.
tharina.,Goyazei\Iatto
Gro so., .....•. , •...
Augusto Tava1'cs de LYI'a.
7:360 000 3:6 O 000 11 :O·Hj 00

-74
Ordenado

Gratificação

Juiz substituto do Distl'icto
Federal. . • . . .. . . . . . . 5: 600 "oon 3: 800 000
Juiz substituto de S. Paulo,
Pernambuco, Pará,
Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, finas
Geraes. Bahia, Ceará,
Maranhiio e Amazon:1s. . . . .. . . .. . •. . • 4: 800$000 2: 400"000
Juiz substituto do Piauhy,
Rio Grande do Norte,
Parahyba, Alagoas,
Sergipe, E s p i r i t o
anta, Paraná, Santa.
Catharina, Goyaz, e
4:000 000
2:400 000
Matto Grosso........
Procurador da Republica
no Districto Federal.. 5:600 '000 2: 00$000
Escrevente da Pr.ocurado·
ria da Republica no
Districto Federal....
1: 9 00,'000
600$000
Procurador da. Republica
nos Estado de São
Paulo, P..,rnambuco,
Pará, Rio de Ja.neiro, RiD Grande do
Sul Miuas Gerae,
Bahia, Ceará, Maranhão e Amazonas.. . . 4: 000$000 2: 000 "000
Procurador da Republica
nos Estados do Piauhy, Rio Grande do
Norte,Parahyba, Alagoas, Sergipe, Espirita Santo, Par:tná,
San t a Catharina,
Goyaz e Matto Grosso 3: 200 000 I : 600 ';(}OO
Escrivão no Districto Fe·
deral e nos Estados
de S. Paulo, Pernambuco, Pará, Rio de
Janeiro, Rio Grande
do Sul, Minas Geraes,
Bahia, Ceará, Mara·
2:400 '000
1 :200$000
nhão e Amazonas....
Escrivão nas secções dos
Estadoií do Piauhy,
Rio Grande do Norte,
Parahyba, Alagoa.s,
Sergipe, Paraná, Santa Catbarina, Goyaz,
Matto Grosso' e Espirito Santo..........
2:000 000
1:000$000
OmciaI de justiça.
. . •. .•
720$OQO
Solicitador da Fazenda
Nacional no Districto
Federal e junto ao
Supremo Tri bunal Fe·
deral...............
3:200'000
1:600$000
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1907. - Ât'9tlsto
LYl'a. - David Campista.

Talai

8: 400$00fl

7: 200$000

7:400$000
8:400~'OOO

I: 00, '006

6: 000 '000

4: 800~ 000

3:600:'000

Art. I. o Os l'unccionarios da Repartição Gel'al dos Tolegmpho nã.o contemplarias no decretos legi lilotivos m;. 14ô8 e I
de 9 de janeiro de 1906, terão o vencimen t s constantes 'ia
tabelia seguinte :

W2,

J8:00 <>000
Dil'ector geraL............. .., ...........•..
Vice-director ...•.............................
15:000 '00
12 :{)OOsOllO
Cbefe dilo ecção techni a e contador
.
' '" "
11: IDOS 00
Sub-chefe da. secção technica
lO:ROOsOOO
Engenheiros cheCes de di Lricto
.
Sub-o ntado!' .....................•............
D:60 O
9:000 (O
Inspector de I" cla' e .........•................
Chefe d;J, offlcimt, telegraphista·chefe o de enhista8:400S000
chefe. " . " . " .•.. '"
" .. " "
..
Secretario. a.lmox;J,rife, chefes de 'acção o the7:800,00U
soureiro .. " .•... '" ...•............ ' ." ..•
Omciae da contn.lol'ia, do archivo gel".bl e aju6:600 00
da nte do chef da, omciu;),
.
Primeiro
scriptul'ario Jespachante, escrivãos
e inspectol'es de .J:t classe
"
.
6:0 0.'0 O
Segundos escriptUl'al'io , fiei, desen hist~-auxiliar
4:800$000
o offlciaes da oOicilHt
" .. '" ..
4:200"000
Operarias de 1" classe e inspoctol'es de :3" clas e ..
Amanuenses, porteiro, operaria de 2" cl;J,sse o
mestre da lancha .................•........
3:000$000
Ajudante do po!'teiro, operarias de 3" classe, feitOI'es e ma.chini~ta ..............•.......•..
3:000, 000 '
Praticantes, archivista da contadoria continuo.
2:400 ~OO
Operarias de ti" cIo. se, fogui ta.se guarda ·tio de
2: ')00:'000
1& classe .. "
, .. ,
.
Telegl'aphiKtas regionaes (média), guardas-fio d
2& classo e vigias de ln clas e .........•...•
I :80 O O
Vigias de 2& cla se•.............•.............•
1:440$000
'erventes da ecretaria e da 2& divisão, aprendizes da officina e mari nheiros, diarias até ..
5$000
Paragrapho Ullico. O thesoureiro. de accordo com o regu·
lamento terá mais 800.000 para quebras.
Art. 2. o Para o desempenho dos serviços de que tl'ata. o
art. 35 do regulamento dos Tolegra.pho • são incluidos no
quadro como operarias de 3& cla o os 2° 5 aetuaes carpinteiro
do almoxarifa.do.
Art. 3.° Fica o Presidenle da Republica autorizado a abrir
os creditas necessarios para execução da presente lei.
Art. 4. 0 Revogam-se as di posições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 do janeiro de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO

laREIRA PE

NA.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.
3:000 000
720 '000

DECRETO N. 1620 4:800000
Taval'es de

OE

3

DE

JANEmO

DE

19 7

Iniciado na Cam ara dos Deputados e pelo Senado enviado a
sancçáo
Elel'a. a lOO$ a pensáo que percebe I. Florinda do ValJu Dutra e
concede a pensão mensal de igual ]lIan~ia a D .•\delia El'n .tina Diniz.

DECRETO N.

1628 -

DE 2

DE

JANEIRO DE 1907

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decrotou e eu sa.ncciono
a seguinte resolução:
Fixa os venClmenlos </" empregados tia Repartição Geral tios Tele. Art. 1. o E' concedida, em prejuizo d ']meio soldo elmontcgraphos não c.ont~mplatlos nos t! eci'cloB legislativos ns. 1i68 e
plO, a D. Ac:lelia Ernestina Diniz, viuva do ajudante machinista
1472, de 9 de Janen'o de 1906, c da outraS providencias.
guarE-a.-marinba Simplicio Antonio Diniz, durante a viuvez, a
ponsao mensal de lOO.·, com reversão para sua' filha!; em- •
O Presidente dá Republica dos Est dos Unidos do BraziI : quanto
solteiras.
'
Façosaber que o Congresso Nacio ~, I ecretou e eu sancciono
Art. 2. o Fica concedido igual f:1vor a D. Florinda. do 1
ao resolução seguinte :
VaUe Dutra, viuva do 40 machinista da. armada nacional

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

-
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Jldef.onso lIIacha.rJo Dutl'a, falleciuo por o<.:cilsiilo do naufl'agio
da c rveta fmpcl"iat .J1arinhei,'o.
Art. 3.° R vogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de jaueil'o de 1907, 190 da Republlca.
.\l'FON,O .\CGU:;TO

1IoREIRA PEX'(.\.

DE

3

Dr,;

JAXEIRO

DE

Eleva á categoria de la ordem a Alfandega de

o

CLAS~E.·

-

VEXl':DlEXTO

~Ianáos

TOTAL

-

Ordenado.....................
Grali ficarão addicional .......

[~

Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço aber que o Cong-l'esso Nncional decretou e eu sanc·
ciono a. seguiute re OIDÇão :
Art. 1.0 Fica elevada ,1 cate""oria de la. ordem a Alfau·
deg:1 de i\Iauáos, com a lotação ele lJ.OOO:OOO··OOO.
Art. 2. 0 O seu pes oal de a.dmini tração. que terá o orde·
nado fixo e o UUI11Cl'O de quot.as onstantes da labell" annexa,
I"'"erá. campo to de um inspector, llolls cheCes de ecÇt'io, oito con~ rentes, sei.' prlm iro e'cripturarios dez segundos ditos, oito
tel'CélrO , oito quartos dit06, um gl1<1rda-mÓl" um ajudante de
guarda-mór, um thesoureiro, dous fieis, um porteiro e ajudante
. de pOI tOIro e qua.tro continuo.
A força dos guardas erá campo ta de um commandante,
dons ar"entos e quarentn. e cinco gua.rda.s com os vencimentos
da tabella annC'xa.
Art. ;,.0 orá de 3 ~., dividida em (i85 quotas, a. porcentagem a abonar-se aos respectivos empregados, de accordo com
a tabella annexa..
Art. 4. 0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
j
nece ario credito para a execu<;,ão da presente lei.
.\rt. 5. 0 Revogam-se a dispo,ições em contrario.
I"'
Rio de Janeiro 3 tle janeiro de 19)7 19" da Republica.

•

:>
Z

2 Sargentos:

1907

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado
sancção

FORÇA DOS GUARDAS

~

r.

1 Gommandante:
Ordenado................ , •...
Gralificação addicional. ......

David C(({upista.

DECRI',TO N. 16;)0 -

o

'"

45

Guaru~s:

Ordenado.....................
Gr:J.ti1icação addicional, .....•

2:40~WOil

1:200· 000

3:600 000

2:00 000
1:000$000

6:000$000

1:600.000
00'000

108: 000:;00o

1

117:<500$000

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1907 .-David Campi${a.

DECR.ETO N. 1631 -

DE

3

DE

JANEIRO

DE

1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Pi'csil1enle <ia Republica a reformar o serviço policial
do ])istricLo Fod 1'0.1

O Presidente da Republica do Estados Unidos do Brazil
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eli sancciono a resolução seguinte:
Art. 1. o A policia. do Districto Federa.l, que será administra.tiva. e judiciaria, fica sob a. , llperintendencia gera.l do Ministro da Justi<;,-<l. e Negocios Interiores e sob a direcção de um chefe
de policia.
§ J. o As actuaes circum cripçães policiaes, mantidai sob a
AFFOXSO AUGU TO ~IoIlImt.\ PE~. ·.L
denominação de distl'ictos policiaes, serão di vididas em enDavid Campisla.
trancias sendo oito de primeira, dez de segunda e dez de terceiro., conforme a classificação que será. feita em reguiamento.
§ .2. o Os orgãos auxiliares da administração policial serão
TJbella a q e se referem O~ r.ll'tS. 20 e 3"
os seguinte:
a) 1 chefe (le policia;
3 delegados auxiliares;
:iS doleganos de disLrictos, sendo oito de primeira, 10 de
S6Punda e lO de terceira entl'ancia ;
CL.\SSE
- 3 commissal'los de policia de 1" classe e 100 d~ sQgunda
(supprimidos o actuaes inspec.ores seccionaes) ;
.
1 inspect r e 5 sub·in pectores de polip.ia maritima;
::;
1---------- --- -I--=--1 inspector e,' agente do segurança publica;
~B officines de justlÇ:J. ;
,lO -i0
1 inspector do vehiculo , 10 auxiliares e 2 escrevenlles
'4;ÕÕÕSÕÜÕ 20 40
I admiJ)i~tradol' o 3 auxiliare' do deposito de presos;
3: OO;'OO(l i8 1H
:~:200:-;OO )
16 96
3 e crivaes e 3 e crevente' das delegacia. auxiliares ;
2:600· '000 i4 140
:.!8 oscri vães de delegacia de districto e 20 escreventes para
S 6i
1:600~OO
o de segunda e ·terceira entrancia ;
7 56
1:~00 000
b) a. secretaria. de policia. dividida em qut1tro ec<;,ões, com
-1.:0110 000 20 20
2:600.'1100 11 14
asattribuições que Corem discriminadas no regulamento e com o
4:vOO. 000 20 20
seguinte pe soa.l:
t:LiOO~OOO
I' lti
1 se retal'Ío .
2:400 '000 12 i2
1 omcial de gabinete do chefo de policia;
7
7
i: LlO'OOO
\ i'
l>OO"OOO
-1 olliciaes de secreta,ria ;
, cscripturarios;
1 ofticial arcbivista, servindo como interprete e traductor ;
l' amanuenses;
1 thesoureir ;
GS5 quolas no. r,\zão de 3 %
I liol;
270:00U'000
SObl'O a lola~ão da 9,000:000'.
..1 telopl.JOn i tas;
1 pOl'teiro;
3P .001l';'IOO
~ continuo ;
6 erventes;
li)

"
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c) o serviço medico legal, organizado como secção autonoma e com o seguinte pessoal :
12 medicos legistas, dos quaes um será o dil'ectbr ;
1 assistente de laboratorio ;
1 servente;
cl) o gabinete de identificação e estatistica, tambem como
secção autonoma, com o pessoal e vencimentos da. tabella .\nnexo. .
e) a guarda civil, de accordo com as leis em vigor;
f) a Colonia Correccional dos Dous Rios e a E cola C rreccional Quinze de Novembro, de accordo com as leis em vigor;
g) a Casa de Detenção e deposito de presos, de accordo com
as leis em vigor;
h) a Força Policial do Districto Federal, de accordo com as
lei em vigor.
Art. 2.· Os funccional'ios de (Jue trata. esta. lei erão livremente nomeados e demittidos pela fórma seguin te :
1o, o chefe de policia pelo Presiden te da Republica;
20 , o secretario da policia e os funccionarios de que trata
a lettra c do art. lo, § 20 pelo Ministro da Justiça e Negocias
Interiores ;
3D , os func ionarios de que tratam as letras d, e, f, 9 e h,
do mesmo § 2 0 do art. I·, nos termos das leis vigentes;
4 0 , os demais fLlnccionarios pelo chefe de policia ou pelos
chefes das repartições conforme for determinado em regulamento.
Para as nomeações serão exigidos os requisitos das lei vigentes.
§ I. ° ão poderão ser nomeados commissarios de policia os
cidadãos maiores de 60 annos.
§ 2. 0 Os inspectores e sub-inspectores de serviço, os commissarios e agentes de segurança demonstrarão pel'ante o chefe
e na fOrma prescripta em reg'uamento, habilitação especial
para os respectivos car,gos,
Poderão ser nomeados independente de qualquer prova os
actuaes inspectores seccionaes que tiverem mais de um anno
de serviço.
§ 3. 0 Não terá publicidade a nomeação dos agentes de segurança.
§ 4. ° O modo de substituição das autoridades, fu.nccionarios
e mais auxiliares da policia será prescripto no r O'ulamento,
havendo para cada delegado de districto, tres supplentes nomeados pelo chefe de poligia entre cidadãos idoneos. a seu juizo.
§ 5. o Ha incompatibilidade absoluta entre os C!1rgo de
policia e os ele magistratura. Entender-se-ha que renuncia o
seu cargo o magistrado que acceitar qualquer funcção policiaL
Art. 3. 0 Ficam mantidas as attribu.ições conferidas pelas
leis vigentes ás autoridades, funccionarios e demais auxiliares
de policia, no que não seja revogado ou modificado por esta lei.
a) aos commissarios subordinados ao delegado, perante o
qual servirem, caberão as attribllições dos extinctos inspectnres
seccionaes, com exercicio em todo o districto policial, e outros
que, a bem do serviço, forem definidas em regulamento;
b) aos delegados' de districto incumbir.'L o julgamento de
corpos de delicto, cujos autos serão lavrados immediatamento
após o exame pericial;
c) ao director do gabinete de identificé1('ão e estlttistica compete especialmente a redacção do Boletim Policia~, do -publicação
mensal e distribuição gratuita pelas é1utol'idades e respecti vos
auxiliares.
§ 1.0 O chefe de policia poderá. incumbir a um ou mais
delegados de distl'icto de qualquel' commissão ou diligencia
policial em outros districtos, ficando neste caso prol'ogaLla a
jurisdicção.
§ 2. ° A':\ autoridades policiaes e aos funccionarios da secre·
taria é vedado o exercicio de qnal(lUer outro cargo ou emprego,
officio ou funcção, inclusive a de procu'rador judicial no civel e
crime, sob pena de perda immediata do cargo que occupar.
Art. 4. 0 Aos delegados, commissa,rios, inspectores e agentes
de segurança que, em diligencia, soffrerem lesão que determine
impedimento do serviço activo, será fornecido o neces ario tratamento medico e cirnrgico, além da concessão de licença, na
fórma das leis vigentes; no caso de fallecimento, os funeraes
serão feitos por contiL d.t policia, abonalldo-:se á familia do morto
auxilio cOl'l'espondente a um mez de vencimentos.

Art. 5. 0 O Govorno púderá aposontar, com o vencimentos
das tabeHas anllexas, os funccional'ios vitalícios, concedl\ndolhes vencimentos integraes, si cont"rem mais de 30 ann~ de
serviço, vencimentos proporcionaes, si contarem monos tempo.'
Os escrivães d policia, para o atreito de aposentadoria,
contarão o tempo que tenham servido em outros ompregos de
policia.
Art. 6. 0 O funccionario de policia exoLleradü em coosequencia do processo crimina.l pelo chefo úe policia, nilo roderá. •
ser rcadmittillo em cargo policial.
Art. 7. ° A internação de mend.igos nos hospi 'ias e asylos
ser(L administrativamente autori7.atia pelll chefe d policia. 011
prefeito municipal.
.\rt. '," O, vencimentos do P,1ssoa.1 da policia são o' da.
tauella :lnnexa. continunnl1o em vigor a illbcllil8 a.utel'iOl'eS na
parLe não contem piada nallLLC'lla.
'
Pltra.,'!rapho llnico. To ag ;\' cu ta l:l (lJ lolumento: em proce so e actos Lleponucntes dus funccionario remunerados da
policia erão arrecadadas em 'ello federal. c Imo reuda da União,
pelo l11oJ. determinado no regulamenl • incorrondo em responsabilidade criminal (Codjgo Pena.l, art. 2l4) a ;tutoriuado, fune·
cionario ou auxiliar que receber qua.lquer quantia, 'ob qua.lquer
pretexto,
Art. 9. 0 ontiLluam em vigor a leis o decretos relativos ~
or,'!anização policial não revogados exp\ll'ita ou virtUlLlmcD te
por esta lei, podendo o Govern motlificar o actua 'rC'l!ulamentos da. policia e j,ambem o de \'ehiculo', casa de penhore,
theatros e casa úe uivor õe' hotei e o tabelccimento congeneras, bem como fazer consolidar todas as i-po lçõe' reC'ronte
ao serviço da poliCia., quer administ1'ativlt, quer jUlliciaria d
Diatricto Federal.
Art. 10. A policia org'\llizal';L de modo e~l ecial a repre são
do alcool ísmo, observando, alêm da.s di po ições vigentes, as
seguintes:
1", sempre que ioda as ca 'as commerciaes de um qual'teil'ão. onde haja commorcio úe bebidas alcoolir.as, esteja.m
fech,Ldas, tambom a policia f1.\,l'á. com que hi cesse inteiramente
o referido commercio, pl\nindo os infractore com a mult
inicia.l de 100$, a primeira vez, e do dobro da ultlma cobrada,
em carla reincidencia, entendendo-se que, para essa. fiscalização
especial, qualquer a.utoridade tem jurisdicção em todo o Districto Federal ;
2", sempl'e que em uma ca'a de bebidas alcoolica.s e fa.ça. (\
prova de que alguma foi nrregue a qualquer menor, ou p l1'a
bebel', ou para levar a terceiras pes:oas, r:uer au'entes, quer
presentes, o dono incorrerá nas multas de que falla o para·
grapbo anterior, cobradas de accordo com o que a1li está
disposto.
Art. 11. Fica o Pre 'ideuto da. Republica autol'izado a a.brir
os necessa.rios credito para a exe 'ução d.e ta lei.
Art. 12. Revogam-se as di~posições em 'ootrario.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro do 1907 HJ" d~\ Republica.
Ajo'jo'oNSO AUGUSTO MOREl.RA PEN 'A.
.I1/lgUStO

Tav!t.n:s de. L!Ji·a.

Tabellas do pes30al e dos vencimentos
presente lei

lL

que

SJ

refere a

•
1'01.1 'IA 01\'11,

Cargos

OrUCll(lllo

VOD-

cimentus

':000 '000

2-1.:000'0 O

21 :0008000

3: '00$000

10:8 0$00

32:40 $000

5:000 000

2:800$0 O

:400$000

1:000$000

·i :SOO::;OOO

2: 'LOO::;OOO

7:200$000

72:000;000

cheio de po·
licia ...... 16:000:000
:3 delop; a dos
allxiliaro.'. 7:200:;;000
10 rlnlo'.(udos do
rli~trieto
rio 3"
!L-

lJ'aneia ...
iO delogados de
districto
do 1" enlraneia •..

,..

'rotai

lraliücaçáIJ

n

•

77Rolegaelo: ,Ie
di. lricto
du 1·' eulr:'llcia. . .
30 cocullli. ':l1'io'
,lo policia
do ia 'Ia O
100 C0I111n i sal' ios

TIl

J

do
j é\

'\: 00: ,~rIOO

ou

2:0'10,

aEl\ VII o :.\IEDICO LEGAL

6:000, 00

.000;;.1'00
Cal'~os

Q: (ju'j$llriG

120: OUO$(JOO

P 01 do ~n

class. . . . .
1 inpoctor do
policb !IIarili ma. .. .
ti .-u boi n spoeloros do
polícia marilima....
i in. poclor do

2: 100S 00

3:il 0$000

~60:000$000

:3: 20 'SOOO

1:600'000

4: 00'01l[)

·i:800$000

2:000,000

1:000 '000

3:000~000

15:000$000

°

d:l ........
!2' oOkiaos ,I
jnsliC::I... .

~O

)$000

i'IiOOl';OOO

i :1100'0 lO

800$000

2:-100~000

1D2:00n:;;00o

1:200$000

3:600::;000

3:600;000

~.

2: 100 -roo

4: ,)

:1

2:~OO

"100

1 : til,ll1 'Ollll

000

4: OOSOOO

eoo

i: " O,'OGO

00'000

2:400,.000

24:000'.000

4: O: 000

2:400$000

7:2 0$000

21:600$000

cO:OOO

4:000:000

2: 00", 00

:J:20Cl' 00

l:GOIl 000

4:

2: \00$0',0

1:200:lJOO

3:lj()O,'000

28:

2:-100$ 00

5'):200::;000

2:-iOO~00n

Gi':200,000

i :lill silO!)

1:(100.000

~Orsonn

0'00

000

4 :000::;000

IV

Cargos
1 rli1'octo1'., ...
1 encaJ'1' e!!'ad o
da -ecção de
i,lell tilicação
3 auxiliare... ,.
1 encal'l'('r:ado
(o,er plurario) ua eccão de inru'l'maçóa, ...
2 a 11 x i I i ares
.

1 cncar 'cr:ado
(e,cripturario) ,la secção de estati:tica
.
1 au..'\:iliar (amanuonse) .....
1 oncarl'e"ad o
( ascripturario) da
cção pholog'l'aphiea ....
i a uxilial' (amaDU(·nse)
.
1 contiDllO
.

lr:t-

Iilic'3

1'01'0 ........

,.

.1 1olcpllolli__ t as.
I pOl'I -irll .....
S cOlllinuos ...
(j S('I'\'I'lI lcs .. ' ..

~.;(iOl ::;000

Gratificação

Vencimenlo

Total

4:000~000

2:000,000

3:200$000
2:400S000

1:600$000
1:200$000

4: 00. 000
3:600$000

4: 00 000
10:800 000

3:200 000

1:1;00 000

·1: 00 000

·'\:800 000

2:400$000

1:20~000

3:600,'000

7:200$000

3:200$000

1:600 000

4: 00, 000

4: 00$000

2:400$000

1:200$000

3:600$000

3:600~000

4: 00$000

4:800000

6:000 000

'~IO

113: 0(\ 01 O 1.270:200,000

CA.A DI>: DETEl\Ç:\O

Oi'denado Gratificação Vencimanlo
Cargos
I a d Jll inistra7:2 O.' O
4:.00$000 2:4.00 000
dor
.
4: 00,000
2 e"cripl urarios 3:200,000 1:uOO 00
3:600 000
2:400s000 1:200'000
2 amanuenses ..
6:000. 00
4:000 000 2:000 OQO
i mctlico .......
1 cl1e1'o do:
zuar,las
.

24 zua,·daVCI1cimonlo.

3:200 000

v

:; cocheil'os
Onl(JlIado

Ordenado

0$000

SBCRE r,\r.1 \

r

Tutal

(.;). UI ~nuon-

TI

1 se<'l'lllal'io ..
o1olH('ia!'s .....
1 ul1ieial
<ln
gaIJinel ..
11.: ('riplurario' ...... ,
1 o iii l'ia I archi\'isla .. ,
J2 :1l1lanIl0nscs..
I t h... ·ouroiro .•
1 fiel c1t' tl:esou-

"onciJllentos

6:400$000

S"5)

75: iisüli{) 37:9XI '334

r:nrgo '

Gra lillca(:úo

4:ROO, 000
1 :GOO~,OOO

GABL'ETE DE IDEl\TIL'ICAÇAO E E 1',\1'1 TICA

St~!rul'ança

publica. . .
O a:,roul·'s
du
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DECRETO N. 163:> -

DE

3 DE

JA~EIRO DE

1907

O Presidente da Republica dos E~tados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saneciouo a seguinte resolução:
Art. 1.0 O Governo Federal emprega.rtí., por intermedio da.
Directoria Geral de So.ude PubliCl\, as medidas necessarias para

-7S extinglllir a peste bubonica na. cidade de Ca.mpos, Esta.do do Rio pI mental' ó. verba. 7" do :'l.I't. :')" dtt lei n. ]·J33, (]e :10 de dede Janaíro.
zembro de 1905 ; l'evo a.da.s ns disposições em contl'a.l'io.
Paragrapho unico. Esta. pI'ovideucia é extensiva a. outros
R.io de Janeil'o, 3 d ja.ueü'o de 1907, 10" da Republica.
pontos do territorio na.cional invadidos da mesma. peste.
Art. 2.° Fica o Presidente da Republica autoriza.do a abrir
Al"FONSO At:GU;:;TO MOREIRA PENNA.
os necQssarios creditos para execução desta lei.
aio-Branco.
Art. 3.° Revogam-se as di posi.ções em contrario.
RJo de Janeiro, 3 de janeiro de 1907, 190 da Republica.
AFFON o AUGUSTO MOREIRA PENNA.

DECRETO N. lG36-DE 3 DE JANEIRO DE 1907

Augusto 7'ava1'es de Lym.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Crpo vir. -consulnllos naq cidades ele]' i vera e i\[ello no ESlado Ori·
cntal do Ul'ug'uay, e Alveol', na RCllulJlica§Arg' ntill<\

DECRETO N. 1633 - DE 3 DE JANEIRO DE 1907

O Pl'e~iuenb ela Reptlblic:l do E'tados Unidos do Brazil:
Faço 'aber que o Oongre',o Na.cional decretou o eu sancciono a 1'8 olllçiio eguintu:
"-!'t. I. ° [<'icam creado vice-consalado nas cidades de
Publica a adbesão do Brazil ás Convenções assiguodas na IIaya em 29
RiyeI'<1 e M II ,n Estado Orienta.l elo Urugl1ay. e Alvear, na
de julbo de 1 99
Republica. Argentina, com a. dotação annual. ca.da um de
O Prosidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil:
4:000~'OOO .
A1't. 2," E' autoriza.ào o Pr idente da Pepublica a a.brir
Fa.ço saber que o Congresso ~acional decretou e eu sancpara e~se fim o nece Mio creclito.
ciono 11 resolução seguinte:
Al't. 3.· Revogam- e as dlspo.ições om coutrario.
Artigo unico. A Republica dos Estados Unido do Bl'azil
presta a sua inteira adhe ão ás Convenções as 'ignadas na Haya
Rio do Janoü'o, 3 de janeiro de 19 7, 19' da Republica."
em 29 de julho de 1899, uma. relativa ás leis e aos usos da
AFFON o AUGUSTO MOREmA. PE . 'A.
guerr/\ terrestre e outra estendendo ás guerras maritima os
principias da Convenção de Genebra, de & de agosto de 1804 ;
Rio-Branco.
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de ,1907, 19° da Republica.
DEOHETO N 1637 - DE 5 DE JANEIRO DE HI07
AFFONSO AUGU TO MOREIRA PE 'NA,
Iniciaria na Camara dos Deputados e por elia enviado ã sancçiio
Rio·Branco.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

Cl'ea syndicalos proussionars o súcil:l1al!cs cooperativas
DECRETO N. 1634 - DE 3 DE JA.NEIRO DE In07
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Governo a abrir ao MinisLerio das Rela~ões Esleriores o
C'l'edito de 4.850:000' supplementar li verba 3& do url. 5° l!a lei
n. 1453, de 30 de dezembl'o de 19 :5
O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sa.ber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Artigo un ico. Fica. o Governo autorizado a :1br1r ao ~i
Disterio das Relações Exteriores o credito de 1.850:000 . snpplementar á verbú 3" do art. 5° da lei n. 1453, d. 30 de duzembro de 1905, para occorrer as desptlzas provenientes da reunião do Congresso Pan Americano; l'evogadas a.s disposições
em contrario.
'
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de HJ07, lO" da. Republica..
AFFONSO AUGU"'l'O MOREIRA.

PE~NA.

Rio·Branco.
DECRETO N. 163.:5 - DE 3 DE JANEIRO DE 1907
Iniciado na Camara. dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Governo a abril' ao Min sterio das Relaçõeq Exteriores
o credito de 50:000$, ouro, supplemelltar á verba 7& do ort. 50
da lei n. 1453, de 30 de dezembro de :1905
O Presidente·da Republica dos Estados Unidos 1]0 Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono a resolução segninte:
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a :ü)l'ir a.o Ministerio dfl,g R.elações Exteriores o crodito de 50;000$, ouro, sup-

O Presidente da Republica dos E tado
Faço saber que o Congresso Na.ci nlll
ciono a ,eguinte re olução :

Unidos do Brazü :
ou e eu sanc-

dec~e

CAPITULO I
DOS SYNDICATOS PROF1 10:'\AES
Art, 1. 0 El' faculta.r1o nos pl'otls i naes do profi "ões SImIlares ou conneXBS, inclusivo a PI'otis,õetllibCl'ae ,org-anizarem
entl'c si syndicatQs, ten.lo por fim o esLudo. a defesa e o de 'envolvimento dos inte1'e';8 's gOl'acs dJ. prons ão o dos inta!'e 'ses proJissiunaos de seus membl·us.
Paragrapho unico. <10 cou iderado c mo continuando a
perteucer â profissão, embora. não o pedençam mai , os protissionaes que tiverem exercido a prof! "ào duranto cioco annos
e que não a tenham abandonado d sde mai de dez annos, comtanto que não exerçam outra. prol1 ão e resielam no paiz desdo
ma.is de tres anno •
Art. :2.° Os syndicatos profissionaes se constituem livremente, sem :1Utorlza.çllo do Ouv rno, b:I, tando, pum obter m o
favores da lei, depOSItai' no cartol'io do l'ci{istro de hypotheca. •
do districto respectivo tros oxemplares df)s estatuto, dn. acta
ela inst::LlIação e d lista nomimüiva. dus memb!'os da directoria.,
do conselho e de qualquer corpo cncai'regado da direcção da
sociedade ou di1 Re.tão dos ~eus beo , com a indicação da nacionalidade, da idade, da residenola, da Pl'otlssãó e dl1 qualidade
de membru etrectivo ou 110nora1'io.
O oflicial do registro das ltypotllecas ; obrigarlo a enviar,
dentro dos oito dias Ila apresentação, um exemplar á. Junta
Commercial do Estado respectivo e ontro ao procnra.dor da
Republica. Este L1o"erá, dentro de tres mezes da communiool,;ão, rem ttee recibo t,'om H. ueclnl'iJ,ç·i.o d J·agularitln.de. i , '
findo o yrazo acim<.\. o procnra.dor não o tivor l'eüo, ficarão
sanadas aS irregnlarid:ldes.
§ L" Ú regist.ro eleverf~ ser l'cnOYllllo a r.ada mudança de
direcção OH morlillcac:ã.o dos estatutos.

r

r

79 § 2.° Só podem fazer pa.rte dos corpos de direcção dos syn'1tOS, brazileiros natos ou naturalizados, com residencja no
pa f de mais de cinco annos, o no gozo de todos os direitos civis.
Art. 3.° Os syndicatos que preencherem as formalidades do
artigo anteriol' gozarão da persunalidade civil e poderão:
a) estaI' em juizo como autores os réOs;
b) adquirir, a titulo gratuito ou oneroso, ben moveis e
immoveis;
c) organizar, em seu seio e para os seus membros, instituições de mutua.lidade, previdench e coope!'ação, de toda a
sorte, con tituindo es as, porém, associações distinctas e autonom:l.s, com iuteira separação de caixas e responsa.bilidades.
Art. 4.° Os syndicato terão a faculdade de se federar em
uniões ou syndicato centl'ae, em limitação de cil'cum cripções
territor!aes. A federaç~es. terão lJersonalidade civil separada
e gozarao dos mesmos dn'ettos e vantagens dos syndicatos i alados,
Art. 5.° Tingnem erá. obriO'ado a entrar para um syndicato sob pretexto algum, e os profil! ionaes que lorem syndicatarios poderão retil'a.r-se em todo tempo, perdendo, porém. as
cotizaçãe realizadas, os direitos, concessãe e vantaaens inherentes ao yndicato, em favor deste, em direito a l~eclamação
alguma. e em prejuizo CIO. cotização do anno corrent .
Art. li,O Quando, na fórma do ,ut, 3°, lettra c, o syndicalto
h?uve~ constituido c 1',Jor' ções dlstinctas de mutualida.de, prevldencta, credito ou u'ra qualquer. o ocio que se retirar do
synrlicato não P'l' orá as cotil....çõe e outras vantag ns, podendo
or c fi el'va!lo ou e. cluillo, mediante o pagamento de uma
indemnizaçãoorr ~pondente ás contribuições pagas, da fôrma
que for rixada. lIO :tututús.
Art. 7.° Os esta.tuto" deverão inilicar, sob pena de nulli~
dau :
l°, t\ lide. tIur, I;ío. fôrma fins do syndicato;
~ ,a condiçõ
de admi "âo e elimina.ção dos socios. cujo
numero nunca poderá er interior a sete elfectivos;
3", o modo de administração e condições de di~solução ;
4". o de tino a dar-se ao acervo social, que, em re",ro..
deverá. 01' o.ppLJcado a alguma instituição util ã. cla~se da
respecti \'a protis ão,
Art. 8..° Os yndicatos que se constituirem com o e pirito
de hi rmumD. entre patrõe e operarios, como sejam os ligados
pOI' conselhos p rmaoente de conciliação e arbitraaem, de"tin' los a dirimir a' div l''''encias e conte tacões eutl'e o capital e
o tr;1h:~lho 'Bl'ão c nSI rados como representantes legaes da
cla e Integra.l dos huu J do trabalho B, como taes. poderão
ser con 'ultad
m tudo os fi umpto da pro' ão.
Art. 9.° O" 'Yndic,tto agrlColus. no" quae se comprehendem
os que teem por objecto a criação do g-atlo 011 a IndnsLria
p cuaria, continuam i~ 'er regido pelo decreto n. 979 de 6
de ja~oi~o d l~u3, ubiltltuindo-~e no al't. io as pala~ras
A "oclaçao olllluerclal - pelas pa.lavra~ - Junta Commel'cial.
(lj

CAPITULO TI
DAS

COOPERATIVAS

AI't. 10. As sociedades cooperativas, que poderio ser anonyma , em nome coUectivo ou ere commandita. lio l'egidas
p 'la leis qne regulam caua uma de'stas fôrmas de sociedade
com as morlitlcaçõe e t cuidas na pre~ente lei.
'
Al't. I I. ão cara.ctcrbticos das ociedades cooperativas:
a) a y,u'ill.uilidade do c,1pitni social;
b) a nào limitação do numel'O de ocios ;
c) <~ ioccssibilidade da acções. quotas ou partes a terceiros
estl'anhos ,i. ~ociedad .
'
AI't.. 12. A sociedade cooperativas devem faZBl' preceder
a sua fil'ma 011 lIi.crinJina<:ã
oCla1 das paiavra «Sociedade
coop r: IV
I~' I'P pon 'abiliJllde limitada» ou
illimitada »,
con form
La rI', elll to,io os seu actos.
O. admiu !:lU') I 1 "
Dcios ou não, sómente serão responsavei. no limite do maudato que receb~rem.
A l'e'pon Ilbilidad do. OCIO er'i, olidaria u dividida, inti flnida. 01I "te a. cOllcurrancia de certo valor, conforme determinarom Oll ostatutos.

Pal'agl'apho unico. Os que tomarem pal2.te em um acto ?u
operação soclal em que se occulte a decIaraçao de que a sociedade é cooperativa P?derão ser de~lal'ados pess?almente respon·
s:l.veis pelos compromISSOS contralndos pela sOCledade.
Art. J3. As sociedades cooperativas podem se constituir
por escriptura publica ou por deliberação da assembiéa geral
d~s socios.
Art. i4. O acto constitutivo das sociadades deverá conter,
sob pena de nullidade :
lo, a denominação, fórma e séde da sociedade;
20, o seu objecto;.
.,
_
30. a designação preCIsa dos SOClOS, CUJO numero nao será.
inferior a sete;
_
. .
40. como e por quem os negocios sociaes serao admlDlstrados
e fiscalizados;
.'
.
50. o minimo do capltai oClal e a fór~a1Jor qu~ este e ou
será ulteriormente constituido, sendo permlttldo estlpular que
o pagamen o ~ej a feit por qlIO ta: . semaJ?aes. mensae~ ~u
annuaell e carla socio entre com uma JOla destmada a constltUll'
.
o fundo de res rva.
Esta exigenda será dispensada "para as cO?pera.tlvas, de que
trnta o art. 23, que e oruanizarem sem capl~al ;
.
60, o modo de acmissão, demissão e exclusao dos sOeJos e as
comlições de retirada da entradas ou parte.s ; . _
70, os cagO" de dissolução e fôrmas de liqUldaçao ;
80 o modo de con tituição do fundo de re Erva e o seu. destino ~as liquidações depoi de satisfeito" os comprofilssos
sociaes'
90, os direito do~ socios. o modo de c(:mvocaçao da asseplbléa geral. a maioria requerida rara a valldade das dehbera.çoes
e o modo de votação.
Paragrapho unico. AI~m ~as declar~ções exigidas na dispoiç'ão anterior. o acto con tituLl':O da SOCiedades deverá tambem
conter, mas em a pena de nullidade :
io, a responsabilidade as omid(~ pelo~ socios ;
20. a duração da ocieda.de, que nao poderá exceder de
30 allDO ;
30, a reparti<:ão dos lucro' e das perdas.
Art I,. Havpndo omi~são no acto con titutivo, prevalecem
as seguintes disposições:
la, a socil'dude durará 10 annos ;
2', os lucro, e perda serão divididos annualmente. lD:etade
por partes iguaes entro o s~cios e metade proporclOoaimente á quota de ca.da um. deduzldo- 10 % do total para o fundo
de reserva;
.
3a, cada ocio só terá um ,oto qualquer qlle_ eJa ? numero
de acções. e não poderá representar llor procuraçao maIS de um
socio ;
4', os socios são todo oliJario.
_-\rt. 16. As sociedade' coopQrativas, qualquer qu~ seja a
~ua natureza e tórllla, só poderão func?ionar alldamente
depoi de preench rem a formali ades segumtes :
ia, depositar em duplicata, na. Junta C0ID:mercial .. e~ onde
não houver no regi tro das hypothecas da c~rcumscrrl?çao, da
éde da socieda.de, exemplare d.o e .tatutos.e hstas nO~lDativaS
dos socios. do que ser[~ dado rec,lho, lOc?mbilldo ao o!fiClal. d? 1'8g-istro r metter, por intermedlO do JUlZO ComlllerClal, COpias á
Junta Commercial na canita.l do Estado;
2". renovar seme uâlmente. na época maEcada pelos e tatutos, o depo iLO dali't:J. dos socios e a alteraçoes que houverem
olfrido os estatuto- ;
3a, remetter igualmoute, para o mes~o fim de que trata o
n. 1 côpia. da acta .le installação d:1 SOCIedade. de:vendo. esta
declarar o valor total da quotas nbscripta, a eXlstenCla. em
caixa das in..portaneias recolhl~a~ por_ conta, della e ~ndo
ignada. tão sômente pela. admlDl ;raçao olett'!' ou esc.o~hid~,
unica re-ponsll vel pela. atlirrnaçõl' do s u conteudo e sUJelt~ ~
pena, no c'~:;o de fi'ande, do 200,' a t:Ouu.:, lmpustas pelo JUIZ
eommei·cial.
Art. 17. Toda socieda.de coopera.tiva ter'i. cm ma sMe.
sob :1 g"uarda. da admll1i.straç."io, um li'.Tl'o,.sempre p:1~en,te. no
qua.l será iançado, al~m do . cto CDD 'tHunvo da oeledade. o
seguinte:
i 0, o n me, cognom ,profissão e domicilio dos socios ;
I

80 Art. '25. 8' permittido á':l coopel'ati \'as de qno tr,lta. a e·
2°, a data de sua admissão, demis ão ou exclusão;
•
3 0 , a conta corrente das quantias ntTB';Ul:.:' ou l'etit adas ente lei:
por cada um.
10, emprestar 'obre 1Jypothf\ca. de iu movei , p nhor af,!riE te livro será aberto, encerrado, numera.do o rubric'tdo cola e toan'ants, e. taiJelecendo pJ.ra l: '~e 11m arIlJaZl'ns gera"
pelas juntas commel'ciae~. onde as 'houver, ou pelo juiz com- na. [órma. ria I i. em vigor.
mercial, nos outro' lagares.
O p nhl.t' agricola pud rá. '01' Cito po' ,cripta particnl' r,
Art. 18, Os oeios receberã) titulas nominativos, contenJo, sendo ueces 'al'la inscrlpç50 no 1'e i &1'0 do t rmo ou comarca
além do contracto ociai, as declaraçõ!:J relativa!! a cada. um, para valer contra. terceiros;
2", emittir bilhetes d mercadorias, nos termos da. legisassignadas por elies e pelos represem<1ntes da sociedade.
lação cm vi~or;
§ 1.0 A admissão do sacio se verifica mediante sua assigna30, recobel'. em uepo ito, dinheiro a juros, não só dos Bacios,
tura no livro, precedlrla da data deante do uom .
como e pessoa estranho s ã. ocieda! e.
.
§ 2.° A demis ão do sacio se faz por averbamento, lançado
Art.
.
Revogam·
,e
as
disposiçõc
em
contrario.
no respectivo titulo nominativo e no livro, á marD'em do nomo,
as ignado pelo demis ionario e pelo repre entante da ocjedade.
Rio de Janeiro, 5 de j:weiro de 1( 1, l!l° da. Republica.
Quando e te rocu aI' averba.r a domi ão, o 'ocio recorrerá
á notificação judicial, livre de sello.
, § 3.° A exclu ão do sacio, que só podorá ser declarada na
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN,·A.
forma dos esta·.utos. será feita por termo escript pelo
rente, que relatará todas as circllmstancias do f"cto, o trauMigueL Galmolt du Pin e Almeida.
scrpverá no livro do registro o remettorá, sem demora, cópta
registrada, pelo Correio, ao excluido.
Art. 19. O socio demis ionario ou excluido o, em ca o de
morte, fallencia ou interdicção do sacio, os hel'deiro~, creJor
ou curadores não poderão requerer a liquidação social.
DECRETO N. 1638 -- DE .,
'EIRa DE 1907
Paragrapho unico. Teem direito:
pelo Sena"o envü[do ii.
a) o sacio demi&sionario ou excluido, a retirar lucro. ou Iniciado n1. Camara. dos Deputados
sancç o
donativo, em prejuizo da I'e ponsabilid'tde que lhe competir,
conforme o ultimo bala.nço do anno ria dl missão ou exclu ão e AutorIza o Presidenta da RepuLJlio3 ~ a rir ao .Iinist rio da Liuerm o
a sua conta corrente, não se computan lo no capit,ü o fundo de
01' dito de 1. 7;:;;;. 730::2l'fl. RUPlllem IIt~r li ,'erlla iO" d 3rt. ~)o da
reserva. a que só tem direito ex lusivo e ab oluto a sociedade,
lei n. 1-153, de 30 dú delembr de 1905
qualquer que seja a sua procedencia;
. b) os herdeiros, a receberem a parte e a couta corrente, na
O Presiden e da. Republica ti s E tado' Unidos do Brazif:
forma da lettra a, podendo ficar subroO'ado nos dirpj to' ociaes
Faço saber que o Conal'
'acio 1 decretou e Cl .ancdo faliecido si, de accórdo com os estatutos, entrarem pa.ra a
ciono a seguinte resolução:
80ciedaúe;
c) os credores pessoaes do sacio fallecido, a receberem os
Arli.{o unico. E' o P \! i lent~ da Republicn. antol';zad n.
juro~ e os h~cros que couberem ao devedor, e a sua parte sOmente abrir ao .IilJis~erio da ueI' a o cl'e(1Ito do I. 765:/:l0, '~05, sup-~
depOIS da dissolução da sociedade;
plementn.r <i. yerbu. 1O~ do art. !'lo ua. lei n. 14~3, rl. 3 I dI'
cl) os curadores dos oeios interdicto , a op arem pela reti· dezemhro d 1905, p:ua occ rre' ao p'1~amont() l
oldo,
rada ou pela continu'u,'ão dos seus curatelados na sociedado, nas etap s e gr ~tificações de praça. (} pret; l'cvogü,dag a' i 'posicondições das leUras a e c.
ções em contl';),l'io.
Art. 20. O sacio demis'ional'io ou excluido fica pe 'oal;
Rio de .laneiro 5lie ja.neiro de 1907. 1 o lia. Republica.
m~nte re ponsave!. nos limites das condiçõ s com que foi admittldo e durante cinco annos, contado da data. da demi ão ou
An,·o.· o AUGU TO .f t ErR.\. P :_ :"I.\..
exclusão, por todos os compromi sos contrahido' anLes do fim
do anno em que se realizou a demissão ou exclusão.
Ilormas R. da Fanseca.
Art.- 21. O va.lor nominal de cada. acção oa quota, que
será nominativa, nã.o poderá exceder de 100,~000.
As acções ou titulo são intransferivels, salvo autorização
da administração I)U da assembl~a geral, conforme prescre·
verem os estatutos, e sómente depois de comllletamente pagos.
DECRETO. lli30 - DE ;) DE J.\.Nl':IRO DE 1907
~~t. 2~. Cada anno, na época fixada pelos estatutos, a
admIOlStraçao levantará um balanço, que será publicado, con·
tendo a indicação de todos os valores moveis e immoveis, de Inicio.do na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
s'lnc~ão
todas as di vidas activas ou pa ivas da socieúade e o re uma de
todos os compromissos assumidos.
Aut,)riza o Prcsidenle da Rcpuhlica
oonceder um anno do lioon a.
Art.23. As cooperativas de credito agrícola. que se organi·
com vcnoimcnLo:, ao m' l'echal l"ran is~o .le l'o.ul:1. Arg 110, mizar~m em peqnenas circumscl'ipções ruraes, com ali sem capital
ni.tro do :upremo 'l'l'ibu ti a I JlliliL 11', para Lratar do sua Baud~
SOCIal, sob a re 'ponsabilidade pessoal. solül'll'ia e illimitada dos
associados, para o fim de emprestar dinheiro a.os socios e receber
O Pre idente da Republica do Esta.dos rnidos do Brazil:
em deposito suas economias, gozarão de isenção de sello para
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saucas operações e transacções de valor não excedente de 1:000 e
ciono a seguinte resolução:
para os seus depositas.
ArtiO'o unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado a
Art. 24. As sociedades cooperativas organizadas de accôrdo
concerletum
anno de licençé1., com todo J o vencilUcntoSl, no
com e'ta lei podem unir-se ou federar-se com o fim de admittir
reciprocamente os sacias de uma ou outra., que mudarem de marechal Francisco de Paula Argollo, 'Ilinistrn do upremn
Triuunal Milital', para tr,ü:tr do sua. sn.ude ; r vogadas a Jisresidencia, ou orgamzar em commum os ,ellil serviços.
posições em co It,r· ri....
Não podem, porém, abdicar da propria autonomia o devem
reserva.r·se a faCUldade de se retirarem da federação, meuJante
Rio de .1, neiro, !} d janoiro ue 1!)()7, lO" da R publica.
avjso prévio de tres mezes, e para este caso será. estabelecido o
modo de liquidação dos interesses e responmbllidades communs.
AFFONJO AUGUSTO dOREtRA PENNA.
As federações a~sim constituidas gozarão de vantilogens
iguaes ás das cooperativas, dosde que se co11fnrmem com as dislJennes R. dt Fonseca.
posições da presen te lei •
Y.

•

....
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DECRETO

. lG40 -

J
Iniciado na Camarll. dos

D:;

5

DE JANEIRO DE

}907

Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Aulorizfl o Presidenl" lia RPllublica a abril' ao )Iinisterio da 'uerra o
creditu d 3(1:1)( ',slIppl"fi olar ã ve.ha ija, u. 23, doart. (lO da
lei li, U'3'}. de 3,/ de d tem br<l de 10U:';
lO

O I'regiriento da ltepublica. 1103 E'tados Unidos do Brazil:
Faco nbor que o ConO're'so acional decl'etou e cu sanc·ciono a 'Gguinto resolução:
Al'ti 'o unico. E' o Prpsi ente .!:L h,epnhli a antol'izado a.
abril' ao \Iini terio da. G J':';t o cro i
<],,' 30:0JO~. ;upplementar;i Ylwba. Il'L-~[.ttel'i'LI-n. 2:1.10 rt.!l° da lei n. 1·15:).
d 30 d d 'zemb o li l!J'J ; re,·ogaJ.as as ( i. po"ições em contrario.
Rio ue Janeir'o, 5 eja.neiro d }907, 19° da Republica.

Art. 8.° Dentro do prazo que mI' concedido, pátle o estran.
geiro l'ecorrer para. o proprio Po ,er que ordenou a expulsã.o
i ella se fundou na disposição do art. 1°, ou para o Pode~
JudiciarÍD Ferleral, quando proceder do di -po to no art. 2°.
Sám81 te neste ulti mo ca o o recurso terá e1feito suspensivo.
P ragrapho unico. O recurso ao Puder Judiciario Federal
c.JDsistil'ê.Í. na justitlcação da falsidade do Ill0rtvo alI egado ,
feita perante 'J juizo seccional. com audiencia do ministerio
publico.
Art. a.o O estrangeiro que regressar ao territorio de onde
fi\,ver sido expul o será. punido com a pena de um a tres annos
de prisão. em proce.so preparado e julgado pelo jui·z seccional
e, depoi de cumpri.la a pena, novamente expulso.
Art. 10. O Poder lJ,'xecutivo pódé revogar a expulsão, si
cessarem as causas que a lieterminuram.
Art. 11. Revogam·se as diSposlçõe em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de t907, la°
AFFON

n. da

Augusto 7'avm'es de L-yra.

Fonseca.

DECRETO

DECRETO ~ -. 16-il -

DE

7

DE

Republica.

o AUGU TO lIIORElRA. PEN:'<IA.

A H'O. 'SO AL'GUSTO MOREIRA PE:'oINA.

Hennes

d7~

JANEIRO

DE

1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Providencla,obrc a expu.!. ão rlc c-trangáros do territorio
nacional.

T.

lG4~ -

DE

10

DE JA EIRO DE

1907

Iniciado na. Camara dos Deputados e pelo Senauo enviado á
sancção
RCll'ula os ",mc meato .103 empl'e";J(los do L...horalorio Chimico
Pharlllaceutico II litar

O Presidente da Republica dos Estados 'nidos do Brazil :
Faço
saber que o Congresso NaciOnal decretou e eu sancO Pr idente da Republica dos Estados Unidos do Brazi ! : ciono a :eguinte
r.osolução :
.
Faço a.her que o Congresso l'acional decretou e eu sanc·
Aft. l.o Os empregados civis do Laboratorio Chimico Pho.r.
ciono a eouinte I' solução:
maceutico Militar perceberão. de~de a data desta lei, os seus
Art. I, o O e tl':.Log iro qu' , por qualquer motivo, compro- vencimento , de accor'do com a tabella annexa.
metter a. S g"ur oça o"ciooal ou il tranquillidade publica, pMe
Art. 2. ° E' o Pl'esidente da Republica autorizado a abrir o
ar oxpul o de 11<l.1'te ou de todo o territorio nacionaL
necessario credito para execução desta lei.
Ari. 2. ° fi. tlrubem c... u 18 ba t nt pa.ra a e:pulsão:
Art. 3.° RevogaUl-'e as disposições em contrario.
a ond . 03.:; ou proce o pelos tribunaes estrangeiroS
Rio de JaneÍl'o. 10 dejaneu'o de 1907, 19° da Republica.
POI' crime ou d beto.' de natureza commum;
2", duas condernn;\çõe , pelo menl}S, pelo tribunaes brazi·
AFFoN o AUGusro MOREIRA PEi'b.·A.
leiros, por crimes ou de] ictos de n aturezo. commum ;
3". a. ae-a.bllnrlagem, a mendicidade e o leoocinio compe,
Hermes R. da Fonseca.
tentemente ,eriftcad,]
Ar.. :1." •'ão pód er oxpul' o e trangeiro Que residir no
t I'l'itorio da. P epublic' por dou' annos continuo 1 ou por menos
tempo, qua.ndo :
TalJella a que se refdre o a:·t. 1" da presente lei
a) casado com brazileira;
z,) viuvo com filllo braziJ iro.
Mensal
Annual
Cal'gos
ToLal
Alit. 4. o O Pôder Exel'uti o póLlc impedil' a entrada no
l 1'Y'itorio d'~ I opublic<J. a tolo estrangeiro cujos a.ntecedentes
e cripturario •...........••. 300~
3:600.
autorizem incluil·o entre aquelles a que e referem O"
I aaente e despachante
. 250
3:000s
al't . lo e 2".
3 escrevent de 1" ctasse
. 150.'
5:400'
3 ditos de 9" cIo. "e. ,
. 12
Paragrapho uni o. A cntrnda não páde er vedada
4:320
I porteiro ...•........... , .. , 150
stl'angCÜ'u nas coudiçõe' do art. 3", si tiver se retirado
1. 00$
1 continuo
, ...•... 120
1:440,:
Republica temporariament .
Arí. 5." A expu! ão serd. individual e om fórma. de acto
;- manipuladores e 1" classe. 150
9:000$
7:200,
que Sel'á. xpedido pelo Ministro da Ju tiça e Negocios In5 ditus de 2'" classe
.. 120 '
5:400 '
5 dito' de :1" cla se
. DI1:!>
teriores.
2:880:'
1rt. G.o O POtter E:ecutivo dará annua.1meute conta. ao
4 :1preudize de I" cla.s e
. 60$
2:400, '
.J. dito' de 2~ classe
. 50 '
Congro.so d'l oxecução da pl'esent lei, l'emetteudo-lhe os
30.'
2:!60
6 di&os de 3" cla 'e
.
nome' de cada um dos expuh,os, com a indicaç;'.o de ~ua na·
90
3:240
3 encaixotadores .•.......•...
cionalidade, e r laLando igualm ute o ca o ':n que deno~ de
17:520
lG s rventE's (diaria. de 3:') ..•••
attender á. requisição da autoridades e tadoo. ' e os motIvo
da recusa.
Art. 7.° O Poder Executivo fará. notificar em nota omcial
'llO estrangeiro que resolv r expulsar, os motivos da deliber~ção,
concedendo·lhe o prazo de tres a. trinta dias para se retirar,
Rio de Janeiro, tO de janeiro de 19 7.- Alfonso Augusto
e podendo, como medida de segurança. publicc\, ordenar a sua
MOl'eil'a Palma.
detenção até o momento da partida,

1"

• •

•

•

DECRETO

Ir.

1643 -

DE

82

10 DE JANEiRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
\uLol'iza (I loverno a abrir ao 1inisLrrio tb C:uena o CI't\t!iLo exlI'aordinari) do :OO( $, destinado no pag-aUlPIlL tlu onl nado 'lU
, mpete de 190,) a 1906 ao Dlc,tl'e da 'olliciua d
JlI:as bran ·~s
rio extincLo .\recual de Guerra do E tado da Ballla .\ulomo
Benlo Guimarães

O Presidente dUo Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que õ Congresso Nacional decretou e eu sancciono a setTuinte re olução :
Artigo uoico. E" o Presidente da Pepublica autorizado a
abrir ao unisterio da Guerra o credito extl'aordinal'io de 8:000 '
p:1ra occorrer ao pagamento do ordenado de AotuOlO Beuto Gui·
marães, me tre da olicina de obra brancas tlo extiocto Ar eual
de Guerra da, Bahia, nos anoos de 1903 a 19 [); revogadas as
ilisposiçães em contrario.
Rio de Janeit'o, 10 de janeiro de 1907, 19° da Ii epulJlica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 1644 -

DE

10

DE

JA:-lEillO DE 1007

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Manda rever Ler ao seni o actiYo do Exercilo o g neral do
divisão graduado relOl'lllado AnLonio Adolpbo da Fontoura
?lIcnna BarreLo

O Pre&idente da Republica do E tados Unido do Brazil :

Arh. 1.° Fica o Prill11n{, da R 'publict\ (~utol'izatlo ,~( J'U'lr
no Corpo de Bombeiro' l1Iiti ' uma c l1lptwhia, que '(31'tt ,\ G'. e a.
reformar o r 1..(ulaml':lío el. \-j,:;or, fazendo ii' alteraç'üe 'ontanhos dtl Li~bl'lllL anne\iI.
A1't. :l." As !O(lificaç- '>: (\ intl'oc!llzit' no regrtltlm !tio nno
a,fre'tarão os ln'cito reC'rente,·t r fOI'mil. l' 1lI0(;iic:' e 'on'imenta (lli ao,; illci,Les (' praç'it..; d nH'SIIlU COl'lO são ~al'nn
tido' no actlml e nas leis complem 'ntUol'es o e:>LJo 'i.L' depuis
deUe pl'omulgadas.
,\l't. 3,° Ficam eqllilH1.r.\ la' a' gratiti aç'.J' tio.' ofliciae
do corpo d h mbeiro. ú.' do po LOS e arg,' 'lT~ 'poutl ntp,'
tia 1(1]'Ç'(1 polidal. '.·cep<.:f1.o feit<t da d cOllmalHl( nte, , i;'llõtlm nte, 'luip<tl'lUlo o soldo du pl'ilç'a dcs
'Ul'pO ao d'l' Pl'i~~'a .
da menl.Jionada (br~'a.
.\1't. 4.° Fi '<l.m Ct'eada o lo(!al'es de um a btento do'
m:1terial, um ')0 cirurgião, um Dlcdi o adj unto, dou,; phal'maceutico' adjunto' o ~~i - 1J C,· de e taçlcs. "ndo ':1,("
esm' 'idos por alfere~, o h ma:;, im o' d um medi 'o oculi i,a,
tim cirurgião denti:ta. e UIU ,me ,tl'O d r'ymn,L Lica, 11 I' 'olieutlo
tOllo" es' Cllnccionario' a vencimento' con 'iam ' da meucionada tilh IItL
AI't. ::;,0 01; C(ll'''O tI ilJ,'poctnl' guml o d (\S,'isLoat.(' ti
inspector gel'ul serã.o l' :pectiyam IHU ccupado' por t nentf'..
corono1 e lunjor .
.\rt. 0.° O Pre idenLC' da Repllblic,t lh1'it a' nece. aria;;
oporaçõe' de credito p(1ra a. x cuçã dott lei.
Art. 7.° I eyogam-~e a di 'pl' i õ ' cm contrt1.l'io.
P ia ti Janeiro, 10 de jaJleir tio 1007, 10· d(l, R publica.·
AFFOX'O \l.'GU"TO

MonEm \. PE ·NA.

.tz'!Jltsto Taval'l:s ele Ly)'a.

Faço saber que o Congres o Nacional decretou e eu sancciono ,~ seguinte r~solução :
Artigo unico. Reverte ao serviço activo do Exercito com a
•
DE RIETO N. 1O,j6 - DE II DE JA EIRO DE I' 7
patente de general de brigada, independente de vaga e um
pt'ejuizo do preeochimento das que po teriormente se abrirem, COl'l'i"e a allel'ac:ão com que foi puhlicatl:l a I"i 11. IliJ7. ,[ 30 (lo
o general lle divisão gl'aduado reformado Antonio Adolpho da
dezembro de lDo6
Fontoura MenDa Barreto, não se llJ contando, porém, para offeito algum o tempo pa sado na situação da reformt~, a partir
O Presidente da Republic:1 dos E tados nidos do Brnzil.
de 18 de novembro de 1903; revogadas as disposiçõe em coo- tendo em vista a Meo agom n. _, de 7 do corr nte mez, que lhe
trario.
dirigiu o Presideoto do cnado Fodol'al e qu
t acompanha:
Rio de Janeü'o, 10 de janeiro de 1907, 19° da Repuhlica.
Faço saber que a loi, fixaodo (), despeza "oral da Republica
para o exercício do 1907, e dando ou'tl'a" providencia', pnblica.da
pelo decI'oto n. lt317, de 30 de dezemlJro ultimo, devo SOl'
AFFONSO AUGUSTO MOREffiA PENNA.
executa.da observando-se a seguinte altoração :
Hermes R. da Fonseca.
Art. 1 , rubrica. 27" - Commis ão em paiz estrangelro
- Substitua·se a primeira parte pelo 'eguintc :
« Augmentada do 711 :200,' ( 80.000) para. attender a.o
DECRETO
lG45 - DE lO DE JAl'o'ElRO DE 1907
pagamento de passagen , ajudas do cu to
vencimentos, em
paiz e trangeü'o, d,~ commissão fis~alizadora das obras dos
Iniciado na Gamara dos Deputados e por ella enviado á sancção navios em construcção e do pessoal itl'tl tico ::tuxiliar, de eis
Autoriza o Presi lente da Republica a crcar no corpo de capitães-tenentes enviados para e aporfeíç'oarem em ostudos
Bombeiros mais uma companhia. qne sera a 6&, e a re- e mais pe'soal para n;wio om commi são no estrangeiro.»
Rio de Jaoeiro, II de janeiro de 1907, 190 da. Repnblica.
formar o regulamento vigente, dando outras providencias

O Presidento d,t Repuhlica dos Estado' Unido
Faço, a.her l'Jue o CoDgre o
CiODO a re olu<;ão seguin te:

I ~cional

d Brazil:
d cretou e eu sa.nc-

AFFO

so AUGUSTO MOREIR

David

PENNA.·

ampista.

•

r__

~ _

•

-
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Tabella a que se referem os arts. 1° e 4° do projecto n. 1645
VENCIMENTO ANNUAL
CLASSIFICAÇÃO DOS CARGO

I

Graduações
Soldo

I

Commandante de companhia. . Capitão
. 3 :400 '000
Tanente
. 1:680 '000
Coadjuvante
:
, . Alferes
. 1:440$000
Cbeies de estações
985$500
1° sargento
.
Inclusive mandadores
".. :. 2° sargento
.
839 '500
803 000
Forrieis
.
eITundos machinistas. . .
.. I.' 2° sargento
.
839 500
,.:
Forrieis
.
803 000
Terceiros machini tas
Cahos de esqua766$500
dra
.
730.'000
Bombeiros
.
547. ''500
prendizes
"

Gratificação para o i O sargento e
calante da la companhia .... ;: ..

Gratificações

I

Etapa

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

o"

'"

6:035~00

6:035mOO
4:579 00
4:08'000
1:653 '-00
1:507,;500
·1:471000
2:000$250
1 :708 '~50

1
1
2
1
4
3
1
2

4:579 ~oo
8: 168$000
1:653$500
6:030 000
4:413 :000
2:000 :250
3:416 500

157'000 1:43'~00
157. '000 1: 390 '000
157. 00 1:215:~00

8
81
16

II :476 '000
113 :238'000
19:448:000

120

180:457$750

.
..
.
157000
157,:000
157'000
157~0 O
157,:000

511 000
511. '000
511. '000

TOTAL GERAL

&l~

IFardamento"

1:080. '000 2:555$000
600000 2:299$500
600 '000 2:04~ 000
511000
.
511 000
.
511 '000
.
511 000
492~750
511. 000
237 '250
..
..
.

o o
os ....
.... <)

~.~

Somma

•••••••••

'"

o"

240,:000

••••

180:697 750
In~pector geral. .. . . ... . . .. . . .
In'pector do erviço anitario

. .. ente-coronel. .•........
".. ente-coronel
raduado .....•.........
A i~tente do material
·01' ...•.................
A i. tente do pessoal. . . . . . . . . . . . .. 01'. • • • . . . • • • .
960 000
egundo cirurgião
~tãO
2:400 '000
Medico a.dju~to
: nte......... 1:680 000
PharmaceutlCo adJunto............
es.. ........ 1 :440 000
Chefe de e t,\ção
A es.......... 1:440 '000

..

511$000

1

511 000

••....................
3:0 6 000
..
511 '000
..
2:555000 ..........•.
2:299 00
.
2:044$000 ....•.•.••..
2:044$000 ....•.•.... ,

960 000
8:466 000
2:071 000
6:395$000
5:539$500
4:20 000
4:084$000

1
1
1
1
2
6

960 000
8:466~00
2:071 00
6:395' 00
5:539$500
8:408$000
24:504$000

511.000
960 '000
5:400 00)
600 000
1:440"000
1:560000
720000
600'000

Par'a. cus~eio de_uma banda de mu ica uja praças serão tiradas dentre as da 6a companhia
Par~ eg u~para~o do soldo .das p_raças corpo ás da força policial
: '.'
Para equl,paraçao d~ gratl ~caçoes do~ ciaes do corpo ás de postos e cargos correspondentes da força pohcral.
Gratiticaçao ao .meJICo oculista.........•...........'
,
'
,
,
Idem ao cirurgião dentista
'
Idem ao mestre de gymnastica

\

'

.
.
.
.
.
.
273:552" 50

Material

Aluguel d~ pre~os para moradia dos offici contemplado no presente quadro ,
Para eqmparaçao da gratificação para qu as <1.0 capitão-thesollreiro, correspondente á d<1. força policial. .. ,

.
.

:540. '000
240$000
;292:332$250

Rio de Janeiro, IOde janeiro de 1907. Augusto Tava?'es de Lyra.
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